
XX. é v f o l y a m . ________ Csáktornya, 1903. november 1-én.__________________ 44. szám.
Л lap szellemi részére vonatkozó

ke,l.mé„y _  _  I I  . .  EKkstttol árak:
Л  Л  1 1  В  I  ш  m m  ...........................

nevére küldendő. П  П  ■  ■  ■  ■  В  ■ #  ■  ■  Ш Negyed é v r e ..................... 2 kor
■  I M I  ■  ■  Я к  ШШ I #  I  И Ш Egyes szám ára 20 П1.

■ V I  1 1  1 1  й л  1 %  I I  ш
Fischet Fülöp könyvkereskedése. |  |  Ш Ш I  ЩШШ Budapesten: Goldberger А. V. és
Ide küldendők az előfizetési dijak nT *' IS^X Bé? Í 7. . . .  bchalek H., Dukes M., Oppelik A.

nyiitterek és hirdetések. magyar es horvat nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. «Általános Tudósító« hirdetési ősz- 

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e gjele n ik  h e te n k in t e g y s z e r : v a s á r n a p . nyiittér p ^ b w i20 én

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

T T aln tt 1- ‘ «'I r Az általános múlandóságnak tapasztalata vigasztalásunk, hogy jönnek talán még jobb
n a i o t i a i v  n ap ja lIO Z . mellett mily ijesztőn ragadja meg lelkünket napok is.

E napon önkénvlelenül is olv eondo 1 . 8° ndolat' h^tha ez az élet, csak czéllalan Sok szenve(jé8, kevés öröm közt foly-
. . . 1 ^ elelnul 18 oly gondo- lélegzés, hasztalan törekvés es küzdelem; k , naDÍaink mic eevszer ezeknek s
latok szálljak meg lelkünket, melyektől ér- 0ly törekvés rí elvnek sem eleie sem véop- .. . naPJa,n^’ egyszer ezeKneK is
(elmünk meglelik viláffossáí/oal 47iviinir -i 1 ’ e . ; neK e n e ,e Je’ se,n ve8e> végük lesz s rólunk is azt fogják mondani,

Ш sz alás al világossággá!, szívunk súlyos alom, folytonos vágyakozás, remény- J  _  voltunk és hogy m* r többé nem
vigdsziaiassai. te|en óhajtás, egy színpad minden terv, ma- v„ nnk 61

íme földi életünk napjai nyilsebesség- gasztosság, minden összhang és jutalom nélkül.

f  '“ j ' ' h0‘ Va" T ,k I ? ' 0, f ' T ? -  Gyermekkoruknak jiivője, nekünk most . „ A,z á3Óa “  ha" 'jai ,ellakarnak 
korunk boldog napja,? hova tűnlek el ,fju- ár mu„ ui, k w  |e,t S ha múltúnkba vissza- '" mkel ma|? T*-4"  ,mé« e«
sagunk édes a m a ,?  hol vannak elsőJátszó- Lkintünk . ,nily kevés az. mit elértünk; mly 'de,g a szeretet es hűség könnyeket s.rja.nkra, 
arsa.uk k.kkel eleiünk „apja, oly vidáman Mk voll di a mit kor reméUünk h,sz m, ,s ugyanezt tettük oly sokszor. Tán 

folylak le? Akkor oly boldog volt még a z ‘ neveinket is fogjak egy ideig megemlegetni,
élet, miért nem maradhatott ez továbbra is ! Játszótársaink már mind felnőttek ; más kikkel jót tettünk, de nemsokára ezek is el-
olyan? j emberekké váltak, mint gondoltuk. Sokan halnak— s akkor el vagyunk felejtve örökre.

Az egész földgömb egész pompájával I elszakadtak tőlünk, s talán ránk se gondol- Senki sem fogja a jövőben tudni, hogy mi 
nem egyéb, mint sok ezer éves rom, melyet nak’ mar> 80k:in már a sírban nyugosznak, éltünk és vollunk. Még hamvainkat is el- 
millió és millió lények porai takarnak ; és por és hamuvá lettek, a mivé nemsokára mi enyészti a föld egészen.
a ml még él r,,|ta, az most gyönyörködik ama is leszünk' Az hit és vallás nélkül merő
zöld folyandarokon, melyek az általános Gyermekkorunk, ifjúságunk álomképe. ы й juózalos zűrzavar, a szenvedések 
múlandóság e nagy síremléke alól lölsarjad- reményei alig valósultak, vágyai legnagyobb sjra|omháza 
zanak. És ha egyszer befejezlük az életei s részt meghiúsultak. Most már nehéz munka
többé már nem vagyunk, kérdés : volt-e ér- terheli villáinkat, mely csak keveseknek *ia a szemeivel tekintünk föl az
deines, hogy e földön éltünk? Mit használ Ibiztosit kényelmet, százaknak és százaknak egekre, a mi életünk megszűnt talány lenni, 
lukünk azélel minden öröme, gyönyöre és pedig alig, is hozza meg a mindennapi kenyerei. a m* életünk magasztos rendeltetéssel bir. 
dicsősége? dicsre valók voltak a gondokjGond és aggodalom mély barázdákat szán- Még a kisdet is, ki születése után anyja 
aggodalmak, csalódások, fájdalmas panaszok toltak arczainkon ; a szív már lasabban lük- könyüi között és az ő kebelén azonnal meg- 
a sors mostoha csapásai alatt? Mintha nem tét, de nem lett nyugodtabb, csak örömei hal, az sem lélegzett, az sem élt liaszonta- 
is voltak volna, ezek is elmúltak. fogylak fájdalmai szaporodtak, —  minden lanul. Ha úgy fogjuk föl az életet, elménk

,  ̂a szabad akaratot az ész uralma alá segítvén, a vendékeit minden önzés nélküli cselekvésre ké-
„ Erkölcs és jellemképzés ä nép- helyes útra vezessék. Ezt pedig a fegyelem tartás pesitse.

. . 1 , ,  £ eszközeiben leljük, melyek a következők: — Szók- Vegyük figyelembe azon rá nézve rósz pél-ískolclban . tatás és példa. dákat, melyeknek az életben leginkább ki van téve,
. , . . , , , miután az ilyenekkel ellentétes jó példákról gon-

(Folytatás.) A gyermek mindent utánoz, „m kornyeze- doskodunk a nevelésnél.
lében lat, ugv, hogy második természetévé válik ,, .. . .. ,. . . . . . .  ,

A hit, önbecs és lelkiismeret — érzelmek- valamely cselekvés végrehajtása. Előbb a családi . .Hog* т *|У nag)' hibákat követnek el az em- 
nek, mint az erkölcs és jellemképzés lényeges lé- körben előforduló érzéki életre vonatkozó dolgokra, benség vezetői az itt felsorolt szabályok ellen a 
nyezőinek gondos nevelése után. az akaró tehet- úgymint: tisztaság, rend, mértékletesség, munkás- póldaadasnál azt naponkint tapasztalja a nevelés 
ség mivelése legnehezebb feladata leend ezután a ságra szoktassuk a gyermeket. Később a szellemi fonl08ságát Áterző emberbarát, 
tanitó-nevelőnek, tehát legnagyobb figyelemre kell életet illetőkre, úgymint: engedelmesség, türelem, Ha ukármely korát olvassuk az emberiség
méltatnunk. — Ne kényszer törvénye által ké- megelégedés, jótékonyság, részvétre, — de úgy, történetének, ott találjuk a példái, mint igen ha- 
pezze növendéke akaratát,mert az erénynek az hogy azokat mindenkor alaposan, erejéhez mérten j talmas nevelői tényezőt. — Spárta, Athen, Rónia 
ember belsejéből szabad, és önképzés által kel! tökélyesen végezze ; a mit tesz, legye azt napon- uiég jobban alkalmazták, mint a mai felvilágoso- 
ki fej löd nie, — Hatalmas és természetes eszköze kint, pontosan a kitűzött időben, hogy ily módon dőlt kor iskolája ; úgyszintén a perzsák, zsidók és 
ezen tehetség képzésének az ártatlan gyermekded- a jó természetévé váljék * и kereszténység megalapítója Krisztus, mi által
ség kifejlesztése, úgy mint: szeretetteljes ragasz- , nevelte híveit ? és neveli egyházában mai napság
kodás a szülői hős és nevelőhöz; általános jóaka- A példa hatályos befolyással van a jellem kép- js< _  д bibliatörténet nem egyéb egy nagy pél-
rat minden irigység és gyannkodás nélkül, vidor- zésre. Az emberek már természetiknél fogva is datárnál.
ságra való hajlam, szívélyes bizalom, tisztán át- utánzók, s mindenkire kisebb-nagyobb benyomás- Miután az emberi élet relativ czélja a tár-
látszó nyíltság őszinteséggel párosulva. sal van társaink beszéde, modora, eljárása, sőt sadalom, az emberi élet boldogsága pedig absolute

Kill tjük pedig a gyermekből a gyermekdedség még gondolkozás módja is. Példa, az emberiség a társadalomhoz való »iszonytól függ: a nevelés 
e becses virágjai, : kemény indulattal, fényi tó és 'Colája. ezélja okvetlen a társadalom maga.
szeretet nélküli bánásmód által. Legüdvösebb hatású az egykorúnak, ugyszin- A jókkal való érintkezés okvetlenül csakis

Korán fogjunk az akarat neveléséhez, mert lén az egynemű állású példája. Itt összhangzólug jót eredményezhet. A jó ember élete egyszers- 
a gyenge agyra történt benyomások legmélyebben kell működnie a család minden tagjának az isko- mind a leg.iatalyosabb dicsbeszéd az erény rael- 
hatnak és az egész életen át élénken visszaernlék- Iával, hol a tanítónak minden erkölcsiségre czélzó legszigorúbb feddő szózat a bűn ellen. A 
szik azokra, holott a későbbieket könnyebben fe oktatásával egyezzék meg példás élete. — Ne mu- ki romlott egyének társasagát kedveli, alacsony 
lejti. Az akarat nevelésénél azonban vegyük te- lassza el a nevelő a jó és rut cselekvéseket egy- ‘2̂ 41. .^ гЬйпо.8. ,h,?J an?.a,t árU,!ja м |h? 
kintetbe, hogy annál fogva a gyermek gondolkodik, mással ellentétbe állítani, hogy amannak szépsége közöltük forgalódik, jelleme okvetlenül elajasodik. 
tanácskozik, tervezget, tehát szükségünk lesz bi- és emennek rútsága annál szemlélhetőbbé legyen; Vannak egyének, kiket csak látni kell, hogy
zonyos erősítő és irányadó szabályokra, hogy ezek állítsa a példát oly vonzó alakban elő, hogy nö- szeressük, tiszteljük, s csodáljuk ; — vannak az-
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eltelik bölcsességgel, szivünk édes vigasz
talással.

Az ég és föld egymással a legszorosabb 
kapcsolatban vannak. Emeld föl tehát sze
meidet az egekre, ki boldogság után epe- 
dezel. Megelégedést, boldogságot keressz, 
melynek ne legyen vége, mely örökké tart
son ? keresed talán a barátságban, 3zeretet- 
ben, a jólétben, az élet gyönyöreiben, tekin
télyben, dicsőségben : ám ott nem találod, 
mindezek ki nem elégítenek, nem boldogí
tanak.

Balgaság a mi vágyakozásunk, törek
vésünk a boldogság után : mert oly dolgok
ban keressük, melyek mulandók, melyek 
mától holnapig tartanak. Szivünknek nyu
galmát, lelkűnknek boldogságot óhajtunk: de 
oly dolgok által, melyek csak a testnek hí
zelegnek, érzékeinknek kedveznek. Örökké
valóság után epedezünk s csak a múlandó
ságot hajszoljuk. Tekints föl az egekre: 
örökkévalóság csak ott van — földön nincs!

Nem itt : a néhány évek rövid álmában! 
Nem a földi javak mulékony birtokában, ne 
a gyönyörök elrebbenő élvezetében, ne a 
dicsőség csalékony ragyogásában keress vál
tozás nélküli boldogságot; hanem tekints az 
egekre, hol végnélküli öröm vár azokra, kik 
megőrizték szivük tisztaságát, kik lelkűket 
töldiszitették az erények ékességével.

Igen : ha az élet nem is egy czéltalan 
törekvés, de küzdő tér, hol az erény mindig 
vergődik, a jog számtalanszor lábbal tipor- 
tatik, többször üli diadalát a hűn, mint a be
csület, hol a jutalom ritkán adatik az ér
demnek, sokszor a tolakodó ürességnek. Ez 
az élet a szüntelen vágyakozások biztos csa- í 
lódása, borzasztó semmi, és nem érdemes 
a megbecsülésre — ha nem fűződik össze 
az örökkévalósággal, ha nincs összeköttetés
ben a menyekkel, ha nem nyitotta meg szá
mukra Jézus is azoknak kapuit Ámde van 
örökkévalóság, lelkünk túléli a sirhalmol is 
s csak testünk porlik el annak hantjai kö
zött. Itt emelkedik földünk tölött a tiszta 
égboltozat, mely annak láthatárát képezi

tán olyanok is, kiket ha ismerünk, kerülni s meg
vetni ke ll.— Az emberekkel való érintkezés hasz
nos a jellem szilárdítására is; őszinte, tiszta ba- 
rátság kimondhatatlan sokat tehet az ifjak életé
nek sikeres fejlődésére.

Hogy a népiskola mit választhat az erkölcsi 
nevelés és jellem fejlesztés tágmezejü eszközei 
közül, az a különféle viszonyok között nagyon kü- 
lömböző mennyiségű lehet. A felhozott eszmék á l
talában körülírják ugyan az erkölcsi nevelés mos
tanság uralkodó rendszereit, de nekünk saját cé
lunkhoz, csak az iskolai élet belsejében eszközöl
hető tételek szolgálnak ; milyenek: 1 .) Szoktatás, 
2.) Példa, 3.) Mese, 4.) Olvasmány és vers, 5.) 
Vallásosság és erénygyakorlatra való szoktatás, és 
ha mindezen eszközt az erkölcs és jellemképzés
nél ügyesen és gondosan felhasználtuk, — nyitva 
áll az út, melyen majdan az életbe lépő ifjú 
nemzedék haladva, életét nyugodtá és boldoggá 
teheti.

Egyszóval a gondviselés által számára kije
lölt körben híven betöltheti a reá nézve kiszabott 
kötelességeket, mi által az általános jóakaratot és 
tiszteletet kivívja magának ; és akik ezt megszer
zik, — legyenek bár szegények külsőleg, — kellő 
jutalmukat veondik a becsülettel szerzett hírnév
ben s közméltánylatban, és ha e földön leszámol
tunk a kötelesség teendőivel, — mint a kicsiny 
gubójába magát beszőtt selymér kimúlik, de fárad
ságos munkájának gyümölcse magmarad, — ne
künk is el kell mennünk ; a test megoszlása azon-1 
ban nem érintheti hallhatatlanságunkat !

(Vége.) Tih a n yi Lajos,
All. ink. vnzet6 -tan it6 .

Tudjuk, hogy el fog jönni az óra, midőn 
a holtak m eghallják Isten szavát; s a 
kik m eghallják , azok élni fognak.

C s e lk ó  Jó z se f

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Halálozás. Özv. Simon Jánosné szü
letett Tomka Anna 1903. évi oki. hó 23-án 
d. u. 4 órakor élete 74-ik évében hosszas 
szenvedés után Keszthelyen elhunyt. A meg
boldogult hült teteme okt. hó 25-én d. u. 4 
órakor helyeztetett a Szentmíklósról neve
zett sirkertben Keszthelyen örök nyugalomra. 
Az engesztelő szent mise áldozat 1903. évi 
okt. hó 26-án d. e. 8 órakor volt a keszt
helyi plébánia templomban az elhunyt lelki 
üdvéért. A boldogultban Simon Lajos kir. 
tábla biró, Csáktornyái járásbiró édes anyját 
gyászolja. Áldás és béke legyen porai felett.

— Egyházi kinevezés és áthelyezés. A
zágrábi érsek Szanics István felszentelt fia
tal papot, ki theologiai tanulmányait a mull 
iskolai évben végezte a zágrábi szeminá
riumban Drávavásárhelyre, káplánná nevezte 
ki, és Tkalecz Augustin drávavásárhelyi káp
lánt kápláni minőségben Rácsára (Horvát
ország) helyezte át.

— Tanítónő választás. A murasiklósi 
községi iskolánál most rendszeresített uj ta
nítónői állásra az iskolaszék Cseinez Jolán 
okleveles tanítónőt választotta meg.

— Avas izü szalámi árusítása egész- 
ségrendöri kihágást kepez. A m. kir. belügy
miniszter egy felmerült esetből folyólag az 
egészségre ártalmas, romlott szalámi árusí
tása miatt folyamat!)« telt kihágási ügyben 
a következő harmadfokú Ítéletet hozta: A 
város tanácsának a rendőrkapitány! elsőfokú 
Ítélet megváltoztatásával hozott másodfokú 
Ítéletehelybenhagyatik oly kiegészítéssel, hogy 
vádlott terhére rótt kihágás a hivatkozott 
törvényezikk 14 §-ába ütközik és a kiszabott 
5 korona pénzbüntetés helyébe nem fizet- 
hetés esetében 1 napi elzárás lép. Helyben 
volt hagyandó az ítélet, mert a szóban levő 
szalámi az iratok közt levő orvosi vélemény 
szerint »penész szagu. avas izü«. Minthogy 
ilyen elváltozás az említett tápszerben lét
rejött bomlási folyamat okozta romlásra mu
lat, s minthogy ilyen állapotban az illető 
tápszer — különösen gyöngébb emésztő kép- 
pességü egyénekben — gyomor- s bélhuru
tot okozhat ; minthogy továbbá kizártnak 
tekintendő, hogy a szalámi megromlása az 
iratokban említet viszonyok mellett néhány 
óra alatt történjek, vádlott cselekménye 
egészségrendőri kihágásnak volt minősítendő 
s fennti módon volt büntetendő.

— Kegyetlen férj Zságor Mihály páli- 
noveczi lakos nejével, Vrábely Máriával foly
tonosan perpatvarban élt. A férj egy kicsit 
korhely, az aszony nyelves ; nem csoda, hogy 
nem tudtak összeférni. Zságor elhatározta, 
hogy élete párját el teszi láb alól s elküldi 
a másvilágra. Tervének megnyerte özv. Sza- 
bál Mihálynél, a kinek házasságot ígért. Л 
két bűntárs azután az aszonyt megkötözte, 
hurkot vetett a nyakára s fel akarta 
akasztani a mestergerendára. Az asszony 
azonban rettenetesen sikoltozott s a lármára 
összefutott szomszédok a halálra szánt áldo
zatot megmentették.

— TŰZ. Rebernik Fülöp II hegykerü- 
leti, rimesáki hegydülőí lakos udvarán ok
tóber hó 21-én a sertésól állítólag gyújtoga
tás következtében kígyuladt s az ól. lakóház, 
istáló és pajta leégett a bennük levő búto

rok, takarmány s gazdasági eszközök egy- 
részével s néhány baromfival. Az összes 
kár 1 1 7 1  kor. mely kár teljességében ne
hezedik a károsultra, a mennyiben semmi 
sem volt biztosítva.

—  A szolgabiróság uj hivatalos helyi
sége. A Csáktornyái járás szolgabirói hiva
tala folyó hó 1-től kezdődőleg a főúton le
vő »Régi városháza« helyiségeiben van.

— Tyuk tolvajok. A múlt hónapban a 
Csáktornyái járás területén igen sok baromfi 
tolvajlás fordult elő s a tolvajokat egyszer 
sem bírták kikutatni. Így megírtuk múlt szá
munkban, hogy 18-án Magyarics Ferenczné 
buzási lakostól 24 drb. tyúkot loptak Ezen 
kívül, mint most értesültünk, 17-én Stefii 
István pusztafai lakostól 2 1  tyúkot, Martín- 
csevics János pusztafai lakostól 3 ludat s 
3 réczét, 24-én Holetics Mária nagyfalusi 
lakostól 15  tyúkot. Buzsman Anna ugyan
ottani lakostól 5 tyúkot, Králics Jánostól 4 
réczét stb. vittek el az ismeretlen tolvajok 
mindig éjnek idején A 24-iki éjjeli lopáson 
azonban rajt veszteitek a tolvajok. UgyanisTólh 
Antal és Szűcs János csendőrök e nap éj
jelén portyázás közben a zrinyifalvi erdő
ben télhárom órakor két horvátországi em
bert, Beziák Mártont és Poszedi Józsefei 
tartóztattak fel, mivel a sok baromfi, melyed 
Varasd leié vittek, gyanúsoknak tűni fel 
előttük. Igazolásra szólították fel az éjjeli 
utasokat, s miután ezek magukat kellőleg 
igazolni nem tudták, le is tartóztatták őket. 
Ekkor aztán kiderült, hogy ez a két egyén 
követte el az összes tyúk lolvajlásokat Üz
letszerűig.

— Kieérletek-eredmények A meghűlésből 
eredő csuz és köszvényes fá jd a lm a k  legkinzóbb 
megbetegedésnek nevezhetők m á r azért is. mert 
o ly k o r e^ész év tizedekig  ta r ló  kü lö n fé le  gyógyítási 
k isé rle lek , sőt h írneves gyógy fü rdők használa ta is 
e redm ényte len  m a rad . E zé rt m in den k inek  fontos 
tu d n i, hogy lé tez ik  egy szer, m e ly rő l m inden két
séget k izá ró lag  be van igazo lva , hogy még oly 
betegek igen sú lyos b a já t is m eggyógyíto tta , kik 
1 0 -  15 év ó ta  te ljesen e redm ényte lenü l keresték 
a gyógyulást, sőt e n yhü lés t sem tud tak  ta lá ln i. E 
szer a h írneves Z o ltá n -fé le  csuz kenőcs, a mely
rő l úgy a be l- m in t a k ü lfö ld i kó rházakban  tett 
k ísé rle tek a lap já n  igen e lőke lő  o rvos -taná rok , va
la m in t sok ezer gyógyu lt e lism e rő  ira ta  is bizo
ny ítja , hogy ha tásban fe lü lm ú lh a ta tla n , üvegje 2 
kor. Z o ltá n  Béla gyógyszertá rában, Budapest, Sza- 
baJságtér.

— Az apáczák jubileuma Légrádon. Tíz
éve múlt, hogy az apáczák Légrádon a ha
zafias irányban való nevelés és tanításnak 
apostoli tisztét teljesitik. Nehéz kereszt a ta
nítóskodás keresztje, mert a pedagógusnak 
az előítéletek hidráival köll megküzdenie, 
hogy kulturmissziójának megfelelhessen. És 
akár elesik, akár diadalmat arai: a háládat- 
lanság töviskoszorúja a babér érette. Nem 
azok részéről, akik karlási méltánylással ho
norálják ténykedését, hanem az árgusszemű, 
merészen kritizáló közönség részéről, amely 
előbb tör lándzsát, mintsem meghallgatná a 
vádlottat, akit önkénye kipécézelt s igy első 
nála az elitélés, aztán jön az Ítélet. Minden 
józan logikáknak ellenére. Prokesch M An* 
zélia, a derék apáczaíőnök, valamint intéze
tének szólt a kitüntető s méltó elösmerés, 
amelyben egyházi részről Peczek György 
esperes részeltette, aki rövid, tartalmas, ő- 
szmle üdvözlésbe foglalta az emlékezés vi
rágait és örömmel nyújtotta át azokat a 20 
év óta apáczáskodó Prokesch A.-nak, aki 
meghatotta» lejezte ki köszönetét. Még előbb 
üdvözölte őt Zalamegye kir. tanfelügyelője, 
dr. Ruzsicska Kálmán, aki gyönyörű, velős, 
frappáns beszédben hódolt a jubilált 20 esz
tendős pedagógiai működésének. Az ünne
pély műsora a következő v o lt: 1. Katholi*



kus magyar ember. Ének. 2. Dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanfelügyelő üdvözlő beszéde 3. 
Remény, emlékezel. Teller Vinczétől. 4. Jó 
Atyánk az égből. Ének. 5. Az angyali inte
lem 6- Rózsa és ibolya. Ének. 7. Az erények 
hódolata. 8. Alkalmi vers (élőképpel). 9. 
Örök való. Ének. 10. A torta vándorlása. 
(Vígjáték két felvonásban). 11 Honfiak vi
gyázzatok. Ének. 12. Az udvari fényképész. 
(Vígjáték egy felvonásban). 13. Pecek Gy. 
egyházi tanfelügyelő üdvözlő beszéd«». 14. 
Hymnus. Ének. Az ünnepi jubileumra ban
kett következett. — Az ünnepélyen jelen 
voltak : Csertán Károly alispán, dr. Ruzsicska 
Kálmán kír. tanfelügyelő, Pecek György egy
házi tanfelügyelő. Cukelter m. jegyző, 
Hirschlér Miksa, Zalán János, Mayer járási 
orvos, Viosz J. főszolgabíró, Lábas Elek er- 
dőgondvíselő, a vidéki lelkészség, számos 
apácza és Légrád szine-java.

—  A barcsi Drávahid megnyitása a 
közforgalom számára. A barcs-theresienfeldi 
közúti Drávahid újjáépítése az 1901. év fo
lyamán határoztatott el s az építés 1903. 
év október 27-én tejeztetett be. A hid rész
ben rendes közúti beruházás terhére (300.000 
kor. erejéig), részben pedig a rendkívüli (7 7 , 
milliós) hídépítési hitel terhére, összesen 
1,000.000 kor. költséggel épült, mely ösz- 
szegből az alépítményre 570000 kor. a vas 
felszerkezetre pedig 424.000 kor. esik. A híd
építés és az ezzel kapcsolatos munkák ve
zetésévél és ellenőrzésével Králik Adolf. kir. 
mérnök, a főfelügyelettel pedig Dr. Mentsik 
Ferencz, miniszteri osztálytanácsos volt meg
hízva. Az alépítményi munkákat a Schlick- 
féle budapesti gépgyár, a vasfelszerkezetet 
pedig a magy. kir. államvasutak gépgyára 
készítette. A hid próbaterhelése Molterer Já
nos, kir. mérnök vezetése alatt f. évi októ
ber 1 5 — 19 én kedvező eredménynyel ejte- 
tett meg. A hídnál mint kiemelkedő moz
zanatok íelemlitendök : 1.) a nagyon mély 
alapozások (12  m. a viz alatt), 2.) 4 X 7 0  m. 
nyílás. 3.) a hid hossza 280 m , 4.) az épí
tés egész ideje alatt egyetlen egy szerencsét
lenség sem történt, 5.) a hid vám os; hid- 
vámbérlő: Nőthig József theresienfeldi lakos. 
F. évi november hó 3-án d. e. 10 órakor, 
Ehrenhbt'er Aladár, m iniszteri osztály- 
tanácsos vezetése a la tt  a kereskedelem
ügyi és földművelésügyi m kir. minisztériu
mok. a horvát-szlavon-dalmát bán ur, So
mogy és Verőcze vármegyék, a vasúti és 
hajózási m. kir. főfelügyelőség, s végül Barcs 
és Theresienleld községek képviselőinek rész
vétele mellett tartatik meg a hid helyszíni 
szemléje, melynek kedvező eredménye ese
tén, s ha akadály egy oldalról sem merül 
fel, a hid a közforgalomnak át fog adatni.

—  Irtozatoe tűz. K. vidéki városban nemrég 
egy szeszgyáros háza kigyuladt. A tűzoltóság ti
lalma daczára a tulajdonos berohan a veszélyes 
tűzbe, hogy pénzesládáját megmentse. A hatalmas 
lángok és a tűrhetetlen füst azonban nem enged
ték, hogy a kétségbeesett ember a ház hátsó részé
ben levő lakószobájába behatolhasson. Vissza kell 
térnie és már-már ingadozik alatta a roskadó épü
let, midőn szerencséjére, kapaszkodás közben meg
akad az ajtóra szögezett levélszekrényben, melyet 
kezében görcsösen tartva, lezuhan a földre. Az 
irtózatos tűz egész vagyonát elhamvasztotta s rém 
maradt egyebe, mint az a pár értéktelen üzleti 
levél, mely a levélszekrényben volt és köztük Tö
rök A. és Tsa bankház — Budapest Vi., Teréz- 
körut 4(>. sz. — levele, mely egy megújítási sors
jegyet tartalmazott. Még alig tért magához az óriási 
csapás hatása alól. midőn azon kellemes hirt hozta 
a tűz áhal szerencsétlenné tett és tönkrement 
gyárosnak a táviró, hogy a furcsa módon meg
mentett sorsjegy megnyerte a 600.U0O koronás 
nagy jutalmat.

— A Muraközi muzeum számára a 
mull héten özv. Dugovich Pálné egy disz- 
kardot, regi puskaportartót, seréttartót és 
pisztolyt küldött. Fejér József strigovesáki 
szőlejének rígolozása alkalmával lelt lovag- 
korbeli sarkantyút küldött s megígérte, hogy 
figyelemmel lesz a stridói vár helyén fekvő 
szőllőjének megmunkálása közben felszínre 
kerülő régi tárgyakra, melyeket a muzeum 
számára meg fog menteni. Köszönet a kül
dött tárgyakért.

— 4590/1903. Figyelmeztetés! Fölmerült pa
naszok következtében, miután a Csáktornyái bér
kocsisok egyrésze nem a törvényhatóságilag jóvá
ír t ja i t  és alább közölt bérkocsi viteldijszabáshoz 
alkalmazkodik, figyelmezteti a község elöljárósága 
az utazó közönséget, hogy minden utazás alkal
mával a viteldijszabást előkövetelni és a viteldi
jat annak alapján lerónni szíveskedjék. A meny
nyiben pedig visszaélést tapasztalna, úgy a bér
kocsi számának megjelölése mellett akár irás — 
akár pedig szóval följelentés teendő. Kelt Csák
tornyán, 1903. október 28. A nagyközség elöljá
rósága. — Bérkocsi viteldijszabás a Csáktornyái 
járás területén. Bérkocsi egész napra 12 k. fél 
napra 6 k. egy negyed órára 1 k. fél órára 1.20 
k., háromnegyed órára 1.00 k., egy órára 2 k., 
minden következő negyedórára 40 f , Csáktornyán! 
a váspályaudvarig vagy vissza egy személyért 80 
f., a kocsi belsejében el nem helyezhető málháért 
20 f., Csáktornyáról a szent-ilonai vásártérre vagy 
vissza személyenkint 80 f., Csáktornyán temetés 
alkalmával a temetőig és vissza 2 k., Csáktornyán 
esküvök, keresztelők alkalmával a templomba, 
esetleg egyúttal az anyakönyvi hivatalba és visz- 
sza 2 k., Csáktornyán tánczvigalmakhoz vagy szín
házba 2 korona.

—  A püspöki kar és a Kölcsey-him- 
nusz. A kath püspöki kar legutóbbi konfe- 
rencziáján állást foglalt a Kölcsey-himnusz 
kérdésében. Minden magyar hazafit csak 
örömmel töltheti el püspöki karunk igazán 
nemes, hazafias határozata, mely kimondja, 
hogy a Kölcsey-himnusz énekelhető a kath. 
templomokban. A püspöki kar állásfoglalását 
a következőkben ismertetjük : 1. A Kölcsey- 
himnusz ellen hitelvi szempotból kifogás nem 
tehető. Nem ellenkezik annak egyes kifeje
zése sem az egyház felfogásával. Az a ki
fejezés: Megbünhödte már e nép a múltat 
s jövendői — egyszerű metafora, költői ha
sonlat, mely azt akarja kifezezni csupán, a 
mi tényleg a Himnusz egész szövegének 
összevetéséből kitűnik, hogy »Uram Irgal- 
mazz nekünk, hisz mi már oly sokat szen
vedtünk. Szüntesd meg tehád ostorod csa
pását a jövőre nézve« stb. Az sem számit, 
hogy Kölcsey protestáns volt. Mert például 
a protestáns Bach hires rekviemjeit elfogad
ták a kath. egyházban, mert stilszerü. De 
éppen a művészet szempontjából hazai pél
dára is lehet hivatkozni. így a hires pécsi 
ezeréves székesegyházat és a bibliai szent
képeket rajnavidéki német protestáns festő
művészek (André, Bäckarath) festették és 
felfogásuk teljesen megfelel az egyház állás
pontjának. Vallásuk miatt pedig senki kifo
gást nem tett a jeles testőkkel szemben. Sőt 
konkurenseiknek ezen kifogása is hatályta
lan maradt Mert a művészi szempont győ
zött. 2. A Kölcsey-himnusz dallama is tel
jesen megfelel az egyházi enekek fenségének 
és magasztosságának. 3. Mindezek alapján a 
Kölcsey-himnusz éi.eklése ellen a kalho!iku3 
egyházakban kifogás hitelvi szempontból 
nem tehető, ennélfogva énekelni iehet. 4. 
Ehhez azonban, mint minden énekhez, ha 
a templomba akarják behozni, a püspöki 
engedély szükséges. Ami szent kötelességévé 
teszi minden plébánosnak, hogy ezt az en
gedélyt a lehető legrövidebb időn belül meg
szerezze. Á püspökök véleménye tehát az, 
hogy a Kölcsey-himnusz a mise végén, mi
kor a pap magyar nyelven (térden állva)

imádkozik a hazáért, királyért, a pápáért, az 
egyház szabadságért, stb. ennek végeztével 
mintegy folytatásképen énekelhető. Ekkor 
éppen alkalomszerű a magyar hazáért, a 
magyai nemzetért való fohászszerü himnusz 
rázenditése és miután nehány versszakot el
énekeltek, ennek hangjai mellett történjék a 
kivonulás a templomból, mely mintegy ha
zafias tüntető-menetet alkot és az áhítatot 
és a hazafias lelkesedést egyformán emeli. 
Ilyen alapon a Kölcsey-himnusz törvényesi- 
tést nyerhet az összes katholikus templo
mokban. Felkérjük tehát a muraközi két 
egyházkerület főt. espereseit, hogy a nemzeti 
himnusznak a templomban való énekelhe- 
tése ügyében a zágrábi szentszéknél az en
gedélyt kieszközölni szíveskedjenek.

—  Halálozás Petries Mihály, Petries 
Ignácz városbiró fia szombaton éjjel 1 óra
kor, rövid szenvedés után élete 18 évében 
elhunyt. Temetése ma délután 17*  órakor 
lesz. Béke hamvaira.

Most, hgy a magy. kir ezb. osztálysorsjáték tizenkettedik 
sorsjátéka véget ért és már legközelebb megkezdődik a 
t i z e n h a r m a d i k  sorsjáték: a közönség nagy érdeklődés
sel fogadhatja az osztálysorsjáték hivatalos játéktervének kö
zélteiét. Mert ebből a tervből az világlik ki, hogy összesen 
száztizezer sorsjegy közt 14.459,000 koronát sorsolnak ki, s 
hogy a nyeremények száma akkora, hogy minden második 
sorsjegyre egynek-egynek okvetlenül jutnia kell. De tekinté
lyes a nagyobb nyeremények száma is és impozánsan na
gyobb a főnyeremények és a jutalomdij. Ennek a játéktervé
nek köszönheti az osztálysorsjáték az ő nagy elterjedtségét, 
és népszerűségét, valamit azt a bizodalmát is, a melyet irán
ta a közönség tanúsít.

A köztisztaság érdekében.
Csáktornya nagyközség elöljárósága fel

hívja a háztulajdonosokat, hogy házaik tá
jékát, úgy az utczai járdákat, mint az ud
varokat a lehetőleg tisztán tartsák, miután 
az e téren tapasztalt mulasztások további 
meggátlása végett az elöljáróság elhatározata, 
hogy a vármegye törvényhatósága által még 
1901-ben jóváhagyott »Köztisztasági« sza
bályzatban előlirt követelményeknek minden 
áron eleget fog tenni s a köztisztaság ellen 
vétőket megbüntetés végett az illetékes ha
tóságnak fel fogja jelenteni. Mi pedig, hogy 
a közönség teljes tájékozódást szerezhessen 
a köztisztaság érdekében elő irt kötelessé
géről. alább közöljük Zalavármegye törvény- 
hatósága által 1901. évi 25759 sz. alatt 
helybenhagyott s Csáktornyára kötelező köz
egészségügyi szabályzatot.

A ház belső és külső részeinek, valamint a 
ház előtt alkalmazott, akár kövezett, akár nem 
kövezett járdának tisztántartása a háztulajdonost, 
vagy annak helyettesét terheli, kötelesek lévén a 
Csáktornyán nem lakó háztulajdonosok helyette
sitőkről gondoskodni és azok neveit a községi elöl
járóságnak Dejelenteni.

Ez kö te les a ház ud vará t, fo lyosó it, a lé p 
csőket fe lseperte tn i és fo ly to n  tisz tán  ta rta n i,  a 
házi sepredéknek k iho rdá sá ró l gondoskodni, a csa
to rn a  és árnyékszékek fe rtő tle n íté sé i, m időn  az 
hatóságilag e lre n d e lte tik , a község á lta l re nde lke 
zésre bocsá jtandó fe rtő t le n ítő  szerekke l eszközöl
te tn i ; té lnek idején a ház m entében levő  já rd á 
ró l a hava t, nem kü lönben  a szem ete t n a p o n k in t 
reggeli 8 ó rá ig  e ltá v o líta n i, s ika m lós  idő já rás  ese
tében pedig a já rd á t  kő p o r, fü részpor, hom ok, 
vagy ha m u va l beh in ten i, annak ke llő  időben va ló  
e ltá vo lítá sá ró l g o n d o s ko d n i; meleg, száraz na po
kon reggel és este tis z ta  vízzel m egöntözte tn i, a 
lakók részére pöczegödröt ta rta n i, eg yá lta lá ban  
m egtenni m indazon intézkedéseket, m elyek a k ö z 
egészség, köztisz taság és közbiztonság érdekében 
szükségesek. (F o ly t, köv.)

Felelő* szerkesztő:

M A R G I T A I  J ÓZ S E F .
Kiadó é* laptulajdonoa:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Csáktornya 1903 novembra 1-ga- Broj 44.X X . teóaj.
Sve poáiljke se tiőué zadriaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izd ate lj s tv o :

knjiiara Kischel Kilipova, horvatskom , maejarekom jeziku izlazeci druitveni, znaatveni i povufcljivi list za púk
kam se predplate i obznane

poáljaju. ,z la z i s v a k i tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . н kor
Na pol leta . . . 4 k()r
Na őetverl leta . . о kor

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raóunaju.

Sludbeni glasnik: »Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya c, i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Povanost vractveno§;a bilja.
Ni mod tajiti, da vlada «sr, koja su 

moguéa, véini, za gospodarstvene kulture 
povekSavanje, nego izobraíeni nádi susedi 
vu tim obziru takaj, na tuliko naprej jesu, 
da opravitelji nadega kruga poljeg sve skrb- 
Ijivosti svoje jód vnogo vremena potrebuvali 
budu к tomu, doklam 2jimi jednaki budemo. 
Poljodelstva orsag jesmo i ovom na uzper- 
kus ne samo jako vnogo, finedega sirovoga 
ploda donesemo к nam outer iz tudje zem- 
Ije, nego íalost, nekuliko takovih prostih 
od poljodelstva plodom duguje mo takaj bo- 
gatim nádim susedom, koja pri nas takaj 
jako dober prirod dali bi, samo jedno malo 
bolje imali bi se trsiti, pák mi sami mogli j 
bi iz ovih peneze dobiti za nje. I ovoinu 
za posvedoéenje ovako na prvo stavljam, da 
nade domovine vu nekojih krajevah tak 
rekué sam obsebi na dívjem osobito dober 
hren raste, рак ipák poljeg nade nemarnos- 
ti iz nadih varadov pijace poljeg dobroga i 
urednoga Snjim postupanja nemdki hren od 
hitava nadega za malo vrednost drZajuéega 
hrena. Ako prem od hrena prirod poljeg jed
no malo male razumljivosli vu sposobnoj 
zemlji tíOOkil. sirovoga hrena donada jedna 
mekota, dakle célé okolice lépő bi mogle 
2iveti pri nas ravno tak, как naprimer vu 
Nemdkem orsagu Ziviju.

lslo tako jesmo s vnogim drugim pri- 
rodom, medju kojimi za sobum. Poljeg do- 
kaza dtatistike najmre vnogo milliun korun 
vrednosti za vraétvo potrebnoga bilja done- 
seju к nam iz stranjskih zemljah, nadih pa
ke je tak mala, koma da dojde vu pozornost 
Ako prem od ovih vekde stran pri nas.

1 takaj moguéi bili bi povati, как ovo nekuliko 
jza vraérvo potrebnoga bilja povanosti gos- 
! podarov rnarljivosli naprednost dokazuje. 
Da рабе je len nad spánielen gospodar: po 
imenu Agnelli József Carski plebanud 350 
svakojaóke vrsti od vraétva i drugoga bilja 
4 milliun glavatice producira erez leto: ne
go íaloslno, za tudjih zemljah gospodarov 
stran.

Istina, da vu starinskim dobrim vremenu 
paragne zemlje, nerodjavna mesta i moCvar- 

' ne krajine vu s vraótvenem biljam, po tak -! 
vim naéinom ovoga pripov je suvidan bil, I 
Nego danas véé poljeg boldega gospodarstva. 
iz vekdinom se pomendavaju paragna mesta, 
za vraétva potrebna bilja pako od dana do 
dana vekdu potreboéu podaváju, na tuliko, 
da na sa ; óéi na divju spodobu zrasCeue i 
za vraétvo potrebne trave, pod nikakvim 
naéinom neposlu2iju zadosta potreboéam. 
Ovo za neobhodno Cini ta okolnost, da \u  
tudjih zemljah cele krajine Ziviju iz gospo- 
darstvenoga priroda I tako Thuringia. Jena, 
Erfurt okolice iz vekde strani jedino samo 
za vraétvo polrebno bilje pova. Vu Francus- 
kim orsagu na poldanadnjoj izpodni strani 
kroz léla vide jezer metercentov za vraétvo

potrebne trave produciraju. Vu Angleskom 
pako celi grunli jesu nasajeni iz melicom,

I levendulom i 2alfiom. Isto pako nebi si 
zavdal izobra^ene di púk s ovim za vraét- 
vo potrebitim biljam. Anda, da nije osvedo- 
Cen о tom, da njemu ov prirod lepoga has- 
na nebi donadal, poljeg svega toga da vno
go izdatkov i te^akov potrebuie к tornu. 
I ova okalnost poka^uje nam to, da mali 
gospodari I pri nas takaj nek se zabavlaju s 
ovim gospodartvenim prirodom. Ovo do sa- 
da nisu jako moguéi bili éinili, kajti vu na- 
doj knjíZevnosti ősim jedinoga Bordódi zva- 
uoga knjigopisca jako malo napulka od 
imenuvanoga bilja povanosti nadli jesmo; 
doklam po tudjih zemljah cele knjifcevnosli 
imaju od toga. Druga pako velika falinga 
naáa radi kője nise jako nadel poduzelnik 
na ovo hasnovito posluvanje, ar nemamo 
vekdib vraőlve.iib tvornicah, za vraétvo po- 
trebne zaéinbe nádi tergovei samo otrovna 
i dideéa bilja kupuju.

Nego na ovih falingah Ы1о bi se za- 
pomoéi, ako nad od poljodelstva minister 
med znamenite i hasnovite od za vraétvo 
basnovitoga bilja povanja knjige izdal bi, 
vu kojih domaCe i tudjih zemljah droguid- 
tov I tvorniCarov naslovi bili bi takaj na- 
znaéeni.

I s obzirom nato, da vnogo od tea 
bilja imádé, s kojimi nádi trgovei, ako pa- 
metaii je povitelj, neiina drugoga posla, 
nego vu teglmi slo£iti i za drage peneze 
prod a ti i mi za ovako ve takaj tudjih zem-

Z А В A V A.

Sluábena tajna.
Gospodin Led bil je vrstan éinovnik u 

uredu. Moglo se je reCi, da je éinovnik 
cornme il faut.

Kada se je navadno u osam sati u 
j'itro iz perja podigel, misül si je zievajué 
uviek, da hi u to vrieme véé moral u ure
du biti. Ali ga za to nije glava bolela, jer 
je znal, da niti njegov kollega Sim, koj je 
u uredu u istoj sobi dnjim delal, nije u 
tom poslu dalje od njega. I ovak je on re- 
dovito okolo Iri fertala na devet dohadjal 
u ured, a njegov kollega u isto vrieme.

A i danas gospodin Led nije od svoje re- 
gule u ured dohadjanja iznimku pravil, kaj 
se je medjutim moglo tim izpriéati, podto 
je danas bil bad vruéi juliudki dán i velika 
sparina. Zabrinuli pogled u pokrajnu sobu, 
gde je glavar ureda gospodin Ног uredoval, 
bil je povoljan, jer niti njega jód nije bilo 
na svom miestu, i tak anda nebude nika- 
kovog izpitavanja: gde su tak dugó, zakaj 
nedohadjaju u ured u propisanoj úri i sva-

dta drugo. Gospodin glavar Hör je navadno 
dohadjal u ured poslie devele ure i anda 
je za gospodu Léda i Sima bilo vriemena,! 
da su si pregledali véé na stolu lefceée no- 
vine te si medjusobno tufcili stradnu sparinu, 
koja cieli sviet műéi i trapi. jer 2b gradih 
Celsiuda nije norija. —

A kad pák je domaéi zvonee na ganj- 
ku vani zazvonil, kaj je bilo znamenje, da 
da jé glavar dodel, onda se je svaki med 
akté na svoje dielo Intil i tak zamidljeno 
delal, da je и ured dodavdi glavar moral 
misliti, ovi svi véé od osme ure ili jód od 
prije tu sede i rade. A koliko loga svega 
nemre jedan kraljevski éinovnik u lo vrie
me uóiniti.

To si je válj da i gosp. Led misül, jer 
se je u svoje akté tak zadubil, da je i isto 
»dobro jutro» svoga glavara preéul I gos
podin glavar je о toj tropiékoj vruéini mr- 
mlal. koja da samo cieli sviet műéi, a zatim 
je zmknul u svojoj sobici. Cim je gospodin 
glavar vrata od svoje sobe za sobom zaprl. 
prestala je i marljivost gospude Led-а i S i
ma Ah un lu nili nije bilo za zaineriti. 
jer sparina je Lila ízbilja skoro nesnos- 
Ijiva. —

Anda se je sad idlo na zajlrek Dvie 
fiadé pive i dvie fridke Zemlje su svaki 
dan bile u ormaru, za kője se je véé za 
rane podvormk ureda pobrinul, i kad su 
öve bile potrodene, onda se je tekar poka- 
zalo, как je siromadko éovieóansko lielo ne- 
moéno proti sparini nesrelnog meseca juli- 
uda. Zievanje i stezanje je nastalo — válj* 
da je к tomu i popita vina kaj doprinesla 

-  i eto ti! — Glava gospodina Léda pos- 
tala je Zmehka te se je liepo lagano spus- 
tila na kúp aktov na stolu nagomilanih 
Dakako da je prije toga kollega Sim bil od 
Léda oprodeni, da ako bi se gospodin gla
var iz svoje sobice pokazal, on odmah neka 
bi glasno kaáljali priéel. Sim je to véé iz 
kollegialnosti Ledu obeCal, da Cé saviestno 
straZu dríati, te je Led posve mirne dude, 
na akté naslon enom glavom, как Stuk 
zaspal

F znato je svakomu, da je zievanje 
priliepéivo, pák kad je Led svojemu prija* 
lelju Siinu daval zievajué naputak, kaj da 
cini, al*o bi se sluéajno gospodin glavar po
kazal. jo lo ovoga na toliko obuzelo. da je 
• on odmah priéeli zievati te za kratko vrie- 
me se je veC i Smova glava spustila na
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^  A ki olcsó kamatra törlesztéses pénzkölcsönt tetszés szerinti időre

bármikori teljes vagy részbeni visszafizetés jogosultsága mellett akar fel- t J t

^  venni, forduljon teljes bizalommal alulírott ügynökségi irodámba, a hol а д ?

leggyorsabban minden clőleges költség nélkül szerezheti azt meg.

Ezen iroda foglalkozik továbbá ingó és ingatlanok adásvételének, Yjß

birtok haszonbérbe adásának és vételének közvetítésével. V ?

§ F le in e r M ó r, |
^  h a t ó s á g i la g  e n g e d é ly e z e t t

é s  t ö r v é n y s z é k i le g  b e je g y z e t t  ü g y n ö k  у



5821 sz. tk. 1903.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint Ikvi ható
ság közhírré teszi, hogy az alsómuraközi 
takarékpénztár r.-t.-nak, Horváth Kókus és 
neje Kenyeres Anna alsóhráscsáni lakós elleni 
vhajtási ügyében 1500 korona tőke ennek 
1902. évi április 5. napjától járó 8°/o ka
matai a lejárt kamatok 8 %  kamatai 101 
K. 20 feddigi és 32 K. 90 f. árverés kér- 
vényi költség kielégítése végeit a nagyka
nizsai kir. törvényszék s a perlaki kir. 
jbiróság területén fekvő az alsóhráscsáni 
218. sztjkvben felvett 1. 1 sor 41 hrsz. 8. 
népsorsz. ház, udvar, iegelő és hozzáláttozó 
legelő és erdőilletménynek Horválh Kókus 
és neje Kenyeres Anna nevén álló %  ré
sze a végrehajtási törv. 155. §-a alapján
külön 104-5 kor., az u. a. szljkvben felvett 
1. 2. sor 17 hrsz. 18 népsorsz ház. udvar, 
kert s hozzátartozó legelő s erdőilletmény
nek Horváth Kókus és neje Kenyeres _A,ina 
nevén álló 2/s része a vh. törv. 155. §-a 
alpján külön 228 К., a 104 szt|kvben fel
vett I. 2. sor 12/a  hrs. kert a vh. törvény 
155  §-a alapján külön 70 K., az u. a. sz. 
tkvben felv. I. 3 sor 107/b hrsz. szántóföld 
a vh. törv. alapján külön 53 K., az u. a. 
tjkvben felvett f  195/a hrsz. rét 15 К . a 
f  145 hrsz. szántóföld ЮН К., a 42 sztjk. 
f  172  hrsz. szántóföld 219 K., kikiáltási 
árban, mint becsárban az

1903. é li d*czember hó 29 napjan d. e. 10 órakor 
Alsóhráscsán községházánál dr. Kemény Fü- 
löp perlaki ügyvéd vagy helyettese köz- 
benjöttével megtartandó árverésen eladatni 
fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fenti kiki
áltási ár 10 °/o*:i bánatpénz lejében letenni 
kötelesek.
A kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság
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744 sz. 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajt«) az 1881 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. 
jbiróság 1903 évi V 404/1 sz. végzése kö
vetkeztében dr. Hajós Ferencz Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt a Csáktornya vidéki 
takarékpénztár javára Anlalovics Lő г in ez és 
neje turzóvölgyi lakósok ellen 300 k. s jár. 
erejéig 1903. évi október hó 9-én foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és H90 k. becsült 3 göbe, 3 malacz. 1 
kancza ló, 1 csikó, 1 szekér, széna, l ser
tés ól, 1 pajta s egyéb gazdasági felszerel
vényekből álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1903 évi V. 404/3 sz. végzése 
folytán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 1903. 
9vi julius hó 2-ik napjától járó (í°/0 kama
tai és eddig összesen 92 k. 5tí fill.-ben bi- 
róilag már megállapított költségek erejéig 
Turzóvölgyon alperesek lakásán leendő esz
közlésére

1903. évi november hó 6 napjának d. u. 2 óraja
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Csáktornya, 1903. okt. 22 «>70

k ö n y v k ö t é s z e t i  m u n k á t
elvállal еэ gyorsan készít

físcbel fii lop (Strausz Sándor)
Csáktornyán. Ikönyvkötészete,



8812 tkv. 1903. Kikiáltási ár a íennebb kitett becsár. j létén fekvő a domásineczi 69. sztjkvben
. Árverezni szándékozók tartoznak a 681, 1467,5164. 1129, 1939 és 1781 hrsz.

1. Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y . becsár 10%-át készpénzben vagy óvadék- ingatlanoknak vhajtást szenvedők nevén álló
A Csáktornyái kir. jbiróság mini tkvi képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. b/36 része 552 K. 20 f., az 1393 sztjkvben 

hatóság közhírré teszi, hogy Wollák Rezső jés pedig 115 к 40 fill 2131 hrsz. alatti ingatlannak 6/se része *
ügyvéd végrehajtatónak Kovacsics Imre és Vevő köteles a vételárt három egyenlő K. 70 f.. a 690 tkv. 1222/a hrsz mg. /8e
neje Jurovics Dora felsőmihályfalvi lakosok részletben, még pedig az elsőt az árverés része 33 К , a bin» tkv. 89 hrsz ing. /.e
végrehajtást szenvedettek elleni végrehajtási jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap része 544 К., a 37o hrsz. mg. része
ügyében a kérelem következtében a kielé- a I^U, a másodikat ugyanattól 60 nap alatt. I l l  К 10 f., a murscsáki sz j v en
j'itési árverés 324 K. 2 f. tőke, annak 1901. harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, min- 653, 675 és 686 hrsz. ingatlanoknak /„  
nov 13-tól járó 6% kamatai, 9 k. 90 f. den egyes részlet után az árverés napjától része 662 K. 20 t. kikiáltási arban Gerba- 
végrehajtás kérelmi, 16 k. 20 f. jelenleg, és számítandó 5%kamattal együtt az árverés, vecz Mihály domásineczi lakós késedelmes 
meg felmerülendő költségek kielégítése vé- feltételekben meghatározott helyen es mó- j árverési vevő költségére és veszélyére a 
gélt a végr. törv. 144. és 146 §-a érteimé- j dozatok szerint. Csáktornyái takarekpénztar r.-t. kérelme
ben elrendeltetvén, a nagykanizsai kir. Kir j biróság mint tkvi hatóság. Г° ' уйШ 82
törvényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság 1903. éni november hó 11-én d. e. 10 órakorterületén levő felsőmihályfalvi 90 tkv. 100/6/i Csáktornya, 1903. aug. 24 oo51 Domiiämecz községházánál Wollák Rezső
hrsz. az 1 h 20» По1 területű belsőség, 17 ^  „  „  жж жж жж Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese közben-

í l M t o r .  kiknálbási árbanШ e|> jöttével megtartandó árverésen eladatni fog.
. . . .  . . . . .  no . . m лгаЬлг Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
1903. éti notember ho 23-u d. e. 10 érakor L  árvor, s meKkezdése előtt, a fennti kikiál-

a lelsőmihályfalvi községházánál Wollák Re- sz tk\ l Jr .1 lásj ár 10-át bánatpénz "fejében letenni kö-
zső ügyvéd vagy helyettese közhenjötlével \  isZ -Ú fV C l'é si h ir d e tm é n y . telesek
meglarlandó nyilvános árveréseneladalni fog. „ „

Л inennyiheii az ingallan a C 7 sorsz. A perlaki kir. jlnrósag. mint Ikvi haló- Perlak, 1903. szept. 17. 572
ÖZV. Jurovils Kerenczné szül. Rojkó Ilona ság közhirré teszi, hogy a Csáktornya, laka- 

javára bekehelezetl szolgalmi jog fenntartó- rékpénzlár r.-t.-nak, Haderlin Simon es neje 
sával 1300 kor el nem adathatnék az ár- Katancsics Mária domásineczi lakosok ellem
verés jog hatálytalanná válik és az ingallan »hajtási ügyéi.....  400 kor. töke és ,áruié-
a szolgalmi jog fennlarlása nélkül is azon- kai *11, kielég,lése veget a nagykanizsai 
ual újonnan eladalni fog. kir. ívszék s a perlaki kir jbiróság terű-

Ш Ш  $ $ $ $ $  # 8 # # #  # #

1 F IS C H E L  F Ü L Ö P  (S T R A U S Z  S Á N D O R ) |
щ  könyvnyomdája #
I  C s á k t o r n y á n  §
Ц  a legújabb gyorssajtókkal ás díszes uj betökkel van felszerelve, $
ü  Elvállal minden néven nevezendő

$  k ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t  |#  ,n. névjegyek, levéljek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és ^vász,jelentéseket, -  számiak,körlevelek, hivatalos- és magán nyomtat vámokat. rőpiratokat, műveket stb. stb. Ag.
Щ  bármely nyelven és kivitelben ä

I  a legjutányosabb árak mellett. $

Tra^i se ozenjeni slnira, sa odraslom djecom imadu prednost. Pia
ca prema brojn clanova obitelji za rád sposobnih. Upitati ke kod

lo sipa  Trohoza ~~ ------- Horvatskoj.





ljah lergovcom duZni jesmo, gde ináéi ter- Za soldacke strani rassa nije ravno jedenput spazil, on sam sebe nek ne ba- 
govci takaj bi ovo rnogli vőiniti 1 da ta- najglavnija potreboőa, nego zato ipak do- trivi tim, da kaj pak ako s vremenom ta
kovih ima takaj mod nami, koji na primer bru krv ovdi takaj bole plaőaju. Najglavnija mala íalinga prestane biti, nego nek nju,
kolmuáa ili zvanoga kormoé, koj na nehas- potreboőa pri ovom j '  labudni öiujak, éiro- izkoreni bez pomiluvanja, da nebi kasnije 
novitih moővarnih mestah raste, i njihovo ka prsovina visoki hrbet, da se sedlo preko vu skuáavanje do&el i sebi najvekSega kva-
korenje za 24, do 40 koiun moguci bili njega ne poéklizne, za dosta jako telo, jed- ra i po marlj.vem odhranjivanju uzprkos
upeneziti, ili vu vapnenim tlu. gde obilno naka guzica i zevsema nefalingaste oői i íalinga zrokuval.
raste tak zvani priretrom, iz kojega za dos- noge. Zn jako potrebnu okolnost sad veő
ta dragi za kukce pre.h »Zaherlin* delaju. Ova bi bila glavna dela, koja glede po drZim odreáiti ono pitanje, da najmre po 
za stanovito pomiluvanja vredno, da naSi jedinoga gojitelja, bi sliáila ako to Zeljimo, kakvim naőinom imamo pariti naée konje,
gospodari vu tern poslu takaj na luliko za da do 3—  ili 4 Ijet staru naáu stvar ni da kroz njihovih potomcov naSa odgojenost
ostali jesu. Kajti mi, doista poljeg naéega samo da po hranjene krme njezinu cenu bude naplaCena i da s konjskom odgojit- 
siromaätva doduée presiljeni jesmo nato, da dobijemo nazad, nego da odgojivanje iz bom uspjeh budemo postigli 
naSim neplodnim zemljam takaj hasna vi- hasnum takaj hódi. Kajti verujte mi étova- Dopustile mi átovani gospodari, da iz 
dimo. ni gospodari, ako za őetiri Ijet staroga ко- nekojimi réőmi i ova vam povedal budem

Po OLÁH DEZSŐ nja takaj bili bi moguői odhraniti, kojega kajti Zalostno ni samo naéi mali gospodari,
3/. F . — bi dobro pi,ltd narn tergovec. j nego jóé razumneöi odgojitelji takaj vu onu

Vu Magjarskom orsagu vladarstvo pri-1 ialingu navadnu jesu opasti, da nepremis- 
7я w lo -o iiv a n ip  s tv a r i z h ir a n ip  ,iCno vn08° alduje za konjsko odgojivanje;hüu podpunoma kakvoga pastuha da pus- 

1 ö J  J J } * jz lastovitimi svojimi Érebei iz Mezőhegyes, lÜu na svoju kobilu, samo őiniju pariti sa
il Kisbér, Bábolna i FogaraSa podeljuje gos- mo za °̂ da *z iednim ^rebetom viőe bude

Ipák najmre ako gdo veő ima jedno podarom za odgojivanje potrebne Zrebce, lia svetu: ovo pako je tako vaZno pri konj- 
visoko angleske rassi polukrvnu Zrebicu ősim toga za drage peneze priskerbi od íie- rikoJ odgojitbi, da ovo bez pozornosti osta- 
onaj najpametnije őini, ako к njoj spodobne M ih  odgojiteljov priliőne Zrebce, pak itak v,tl n,Je slobodno. 
krvi Zrebcom vőini pariti, od ovih izleZenih 1° vidimo, da poljeg ovih hasnuju naSi (Dalje sledi.)
mladih najhgle odgojiti more za luksuS gospodari za odgojenje takove Zrebce takaj,
stran как takaj i za kuőiju prikladne kője za (aj cilj, ravno nebi smeti bilo dr- . .  . . v
konje Zati I kojim za skakanje dopuSőenje za táj 1Y<ll u w u g a  .

Vu oven, praveu vu odgojenoj kobili cilj od van poslanog pregledanja druítva e e r  ,
glavna polreba: lepa mala glava, vanstojeCe »'I »'jc bilo dopuáCeno Nepremisliju sí niti r  уош
oCi, napelo tesni Sinjak i t. d. i как se lakovih íretcov gospodari niti susedski od- . . . .
véli da konj je samo onda konj, kad su gojitelji da Iakov na o,'i gledeC mozbit je] Iz Odesse javiju, MkirtiCs kardmai őr- 
njegvi oCi, noge dobre navlaslito potrebno Uep, nego ipak vu nekojih glavnih lalingah I menjski nadpatriarka vu Tilisa pod oCito- 
je pako, da noge nefalingaste budeju. Pod trpeCi 2rebec kod obóinskoga odgojivanja javnom sluSbom boZjom |e cara i rusku 
nelalingastim telu razuunvamo potrebnu ja -; na как dugó vreme kvara more víiniti, ar vladu s ^rvemm prok^lstvom prekleb To
kost, nogali pravilno stojenje i lo na laj po lakovim falmgastun Srebcu izleSeno e- m» J(> laJ zrok bl1; ar ruska vlada 3 p° ra 
nacm, ako od prve stran, gledimo sivár da e >kaj pn fasu herba svojega otca Га do \ 0Ü mjJ,ilun rubelov iznaSa-
prve megove noge zevsema poknvaju n,e- bnge. P P j k cirkvenoga imelka je
gove zadnje noge kopita neg nestoje van, Zato ako bi negdo dobro van zraSőeno, * *  . J 6
niti pako nuter, ar ovakovoga anglezi na1 jedno IjetoSnje Zrebe Zelel sebi ostaviti za P08V° IL
bregogasca zoveju, ar ovu falingu i vekéi- pastuha, neg ga dobro previzitira svojimi i r  Pra v  en m s °  u*
nőm od otca ili matere herbanu zoveju. oőima i to ne samo on sam, nego neg za- íz Petervaradina po telegnmu javiju, 
Öve i к tomu joS vise spodobne falinge prosi razumne svoje prijatelje i susede ta- da vu poldanaSnjem ruskom orsagu Uía 
bile —  bi, od kojih samo jedna prisutna kaj i osobitc nek nje prosi na to. ako bi zvanim varoáu őudnovito ubojstvo se dogo- 
da je takova kobila namisajna iliti svakako kakvo guder malu falingu glede odgojiva-1 dilo. Po naglom poreőenju Pesljak pravde-
ima se odstraniti od gojenja, kajti takova nja naéli na njem, ono naj ne zamuőiju. noga stola predsednika strelil je, Pokrovski
nemre odhranjuvati svojemu gospodaru, ali nego nek pokaZeju nju njemu takaj, da on svo- zvani drZavni fiékal. Koj poslje toga i sam
samo vu protivnom sluőaju, lepő i vredno jimi oőima osvedoően bude о tom. da za odgo* sebe strelil. — Zrok ovoga ubojslva zrok
Zrebe dali. jivanja stran nije sposoban i ako je ova je nepoznati.

akté te je i on sladko zaspal, savieslno na- jedtiu otvori te si jednim srőanim napit- dán izmed njih ohrabri i vrata otvori. Tiho, 
sliedajuő svoga kollegu Leéa. kom ojaőa svoje trome kotrige. U to mu po prstih, stupe u sobu predpostavljenoga i

^  . A, . , , , padne nogled na blizu leZeőa akta. —  samo se osupnu. Gospodin glavar je na
Ovak je proéla jedna ura. kad se na * * * akta naslonjenom glavom tu sedel u ővrst-

jedan kral gospodin glavar zmisli. da ima »Ka| je to za ceduIju? — К \ragu m gnu! _  An(ja je'obodvaoka zatisnul! —
Leéa n kaj popitati i on otvori vrata i stu- Sim, vi staro tele! Zar sie tak pazib?* •
pi u prvu sobu te se ne malo zaőudi. kad Sim, ónak snen. skoői iz stolca как Sporazumno i veselo namigavanje je 
vidi ovu inirnu idylIu pred sobom. Sve je svieőa jednako u vis. — baé je sanjal о med ovemi dvemi nastalo a zatim u uho
bilo tiho, sunce je kroz razkrcőene éalapor- svojoj bivéoj soldaőiji. gde je toga liepoga éaptan|e i za őas je bil njihoy zakljuőak
ke u trakovih u sobu svietilo a po njih se | titulusa viée kral őul, pak je u onom hipu gotov. Obodva stupe po prstih tihim kora-
je igral na milijune sunőeni prah, jedna je- mislil, da je jóé soldat. Za őas je medjutim kom ti do gospooma spavajuőcga glavara,
dina muha zuji tarn okolo oblokov i baé к sebi doéel i u nekoliko sekundah mu je.őije duboko i pravilno dihanje je jóé dugi 
jo sve tak liepo prikM no za spavanje, da ciela sivár bila jasna как sunce. Ali sadlsan prorokuvalo. NepomiCno su lu slab te
nemre bobé biti. — Gospodin glavar llor je bil dobar lolnaC zlata vriedan. Anna je su svoje oil u spavajuCega I ce na kubko
se nad tim nije mogel razljuliti, dapaCe zapoCel dogovor, как, gde, kaj i kam. Dugi ga je bilo moguíe videb, uprli. UkoCem po-
inu se je kroz uslnice podkral dobroíudni nos, lője bilo najmanje, kaj se je lu sad gled Coviefianskog! oka mora ipák; Cudno-
smieSak Posmiehce napiäe on sad na jed- imalo oíekivati, samo neka nebude kaj vatu inoC imati. как nam to spirilisti Ivrde, 
női ceduliici da kad se gospodin LeS na?- gorjega. Ha, bilo kaj bilo, vudrilo kain vu- jer nije dugó Irajalo i gospodin predpostav- 
pava i dobro poőine. neka onda zajedno drilo, iti se mora jer cedulja lak zapovieda. J Ijeni odpre zagleda kraj sí̂ be svoja dva 
sa gosuodinom Simoni dojde jedno malo Drhtajuőim korakom je anda to pulovanje | podőmjena i hitro dojde u se. Od strane 
к njemu u njegovu sobu. a zatim tiho otide | u pokrajnu sobu к glavaru zapoőelo u u- glavara sad nastaneprijazno P^s^ ® h‘^ n,e 
II ivoju sobu I islo lakó tiho za sobom fanju, da Ce dobri gospodin, gledeC na nji- a poinzni nakloni od slrane podCinjcnih. 
vral i Jzaivnri liovo bezprikorno vladanje I neograniCenu I sada progovori gospodin glavar. »Da-

l ónét ie nroílo nieko vrieme, sparina posluáuost i pokornost jedno oko u toj nas je baä sparno! Samo gleda|te, da ta
je sve jaPC Г jaCaSposta^ala. Znojec’i se LeS s.vari zatisnu.i le milosliv bit,. uredovna tajna nedo.de van z ureda med
probud iz svojih sanjarijah te po „avadi, Preko pel in.nutah su pred vrat. neo-1  obCinstvo!,
k ikli nelmlire mn se ruka spusti dole pod dluCni stall i |edan drugoga nukal, da ob Bog zna, jeli se je za lo роькгрею. ja

и . .. ,, .. . ,,,.... s(a|,. vor| KonaCno je ipak moralo biti. Smrtnim barem sam evő tu tajnu saznal, samo sampuli gde su ved níke .la «  s jmo , ^ b  vor ь К  ^  ^  P _  ^  ^  kriva melnul< za da se nebude zna-

s p a ^ a 'p o b r iu ó í  zievajuc i pr.-lezuc sejdolieralo do najveCe sparine -  se ipak je- j lo, gde, u kojem uredu se je to dogod.lo
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J u b i l e u m
Vu Legradu bil je 26-ga oktobra jubi

leum na spomenek, da opatiCka ékola tam 
vre JO letah stoji, i da vodja opaticah, Cas- 
tna sestra Prokesch M. Aurelia vre 20 let 
sluZi kakti opatica. Na ovoj sveCanosti na- 
zoCni su bili gospada: Csertán Károly pod- 
Zupan, dr. Ruzsicska Kálmán kr. Skolski 
inspektor, Peczek György kalh. Skole nad- 
zornik, Hirschler Mikéa, Zalán L János, 
Viosz B. veliki sudec, Gukeller N. várm. 
nótárius vnogo sveCenik ;v iz okolice i vno- 
go puCanstva iz Legrada Lépe govor su 
drZali gosp. Ruzsicska K. kr inspektor gos. Pe
czek Gy. eSpereS i nadzornik, vu kojih govorih 
su hvalili vnogo vredne zasluge Castne sestre, 
opatice Prokesch M. Aurelije. Skolska deca su 
takaj veliku paradu obdrZala na spornen 
ovoga dana.

Koko& in j l  t o l v a j .
TekCeg meseca 17. dneva po noci Ma- 

gjarics Iloné vdovice buziaske krCmarice 
do sad nepoznati tol vaj i 24- komadov per- 
natih stvarih pokrali i odnesli jesu.

Iz  M u r e  v a n  v x e t o  m r t v o  t e l ő .
Ovog meseca 18. dana vu Maraszerda- 

heljske obCine hataru iz Murskoga potoka 
jedno do 30 ili 35 Jjet staro od teZaCkog 
ili^meSterskog staliSu spodobno veC gnjdoCi 
podvrZeno mrtvo telő vzeto bilo je van. 
Télo как sudiju, veC tri ili Cetiri tjednov 
leZalo je vu vodi. Oprave veC nije bilo na 
njem, jedino sarno cipeli bili jesu njemu 
na nogaj s debelimi Cavli nabitim podpla- 
tom ledovje pako s jednim remenom zve- 
záno. Telő bilo je do 160 cm. visoko, red- 
noga narastja i jakemi kotrigámi. Na levoj 
ruki palca bilo je videti, da je íalingasti, 
isto tako na kazitelj i na srednjim prstu.

P o s k o ő e n l  r o h i .
Íz hallei zvanog« reSta. как iz Berlina 

javiju — öve dane po noCi na jedenkrat 
osem robov je poskoCilo. StraZara od reSta 
su zadavili i joS к tomu druge dva stra- 
Zane su mrtvo randi. Na iskanje robov sol* 
date i Zandare poslali jesu.

P a p é  p r a v a  s l ik u .
Od dana do dana uzviSava se papé 

puCanstvom tak vu Talianskom orsagu, как 
i po célim Svetu. Vu obilnosti dohadjaju 
к njemu pozdravni listi i prikazi od svih 
strani sveta. Med vnogo listih sad ovo vre- 
me jednoga maloga listeka dobi od jedne 
male Skolske uCenice:

»Dragi moj dober sveti otCe!
Male kipe si spravljaiu i imam Cetiri 

síiké s tvojom slikom, ali ni jedna nije spo- 
dobna к drugoj. Jako bi Zelela dakle tvoju 
privu sliku videti.

Papa se nasmije, kad lista Cita i 
svoju veliku sliku poSlje maloj Skolskoj u- 
Cenici, koja da kako je sad najblaZeneSa 
med vsemi svojemi kollegi.

O t r o v n a  k u p i c a .
Vu Brüszelu izhadjajuói »Petit Bleu» 

misticko dvorna pripeCenje javi, koja vu i 
perZa dvoru pripetila se jesu. Sadraz Ami
ne sultana veliki vodja na naglom je osta- 
vil svoju sluZbu kajti je zaCul, da ga iz 
sluZbe izvrZeju. Veliki vodja — как glasiju 
— od toga se bil bojal. da njega Derba 
zvani naddvorni Cinovnik iz njegove sluZbe 
izhiti Radi toga se na greSno osnovu bil 
odluCil, koju je takajée i zvrSd. Vu ime 
Saha jednu zlatu kupicu poslal je Derbi, 
koja puna bda je s otrovom. Derba je znal 
ovo da kaj to znamenuje, nego kakli vérén 
podloZnik spije olrova i vumre. Ov njegov 
greSni Cin se seznal i Sah njega vu tehe- 
ranu palaCu dade pred se pozvati. Nato ga 
odsudi, da пека on takaj popije s otrovom 
napunjenu kupicu Nego velikomu vödji 
pruZi se prilika i odskoCi i sad как se 

iCuje, da vu Parizu. poljeg nekojih pako da 
se vu BeCu zadrZava.

P o f/ l b e l j  vu J c f l n o j  sko/i.
Öve dane v jutro, vu Újpesti Árpád 

vulici stojeCoj puCkoj ákoli pod predavaniem 
iz prosnic jedna velika stran morta se dőli 
poruSila bila. Dőli poruSeni mórt je Cetiri

dece jako ranil i medju drobnimi ljudi 
straho iti strah zavdal Redarstvo je sad 
dokonCalo, da vu akoli predavanje nek 
ne drZiju.

J e d n e  o d h r a n l t e l j l c e  v a d l l n g a .
Od Cudne vadlinge ;maju spomenka 

vu TemeSvaru. Jedna Prilag Ilona zvana 
osemnajst Ijet stara odhranilelji<.a za ovo 
se s nekim zavadlala, da ona vu muZkoj 
opravi opravljena po onoj vulici, gde se 
púk najbolje navaden Setati, do kraja prej- 
de bez toga, da bi kakve precke irnala. Va- 
dlingu je ipák zgubila, kajti ju je jeden ге- 
dar spoznal i prijel nju je.

S r b s k l  k o n z u l i .
Serbija vnogo neprilik ima svojimi 

konzuli. Odkud ili nje pretiraju, odonut, ili 
gde sami odskojiCiju, gde pako oni sami 
se zahvaliju od te Casti. Iz Belgrada tele- 
grafiraju, da magjársko—austrijanska vlada 
je nazvestila, da neprime VuiCa za becko 
srbskog konzula. Nasuprot dal je naznanje 
vladi, da radi iznezdravoga zroka nemre 
na se vzeti Petervaradinsku konzulatuSku 
cast. Zato se sva óva tak pripeCaju, kajti 
Sándor kralja krv se joS navek tamo Crle- 

I ni srbske drZave svakom pismu.

Nekaj za kratek éas.

Iz jedne obCinske sednice je jednoC 
doSel birov domov. njegova mlada sneha 
ga zapila smejuC i puna dobre volje:

»No, kaj ste denes v sednici dokon*
Cali?»

Birov: (ne najboljSe volje) »To smo 
dokonCali, da budu od sad sve stare Zene 
imale mlade muZe, a mlade Zene stare 
muZe»

Sneha: (ismehavajuö se) »hm! hm!»
Stara babica iz zapeCka: »Kaj hm, 

hm? — Kaj su dokonCali, dokonCali su!»

Vekiviecna sveta mesa.
Vrlo zanimivi je raCun, da se na na- 

Soj zemlji sv. meSa dán i noC podjednom 
sluZi. Dakako da to nebiva na jednom mi- 
estu veC po cieloj zemlji Mi svi znamo, da 
je zemlja okrugla i da se kotura kakti ka- 
kova velika krugla okolo sunca. U torn ko- 
turanju ono dojde okolo sunca na svoje 
prvobitno miesto za jednu godinu. U lom 
koturanju se ona okolo svoje ősi oberne 
jedan krat za 24 ure dili jedan dán. Dók 
se ona ovak obraCa te okolo sunca leli, 
naravno je, da ju rnirno stojeCe sunce sva- 
ki Cas na drugom miestu razsvietljuje, l. j. 
na onom, koja je od sunca obrujena, Irm
án. Po lom onda dojde, da nije na cieloj 
zemlji u isto vrieme dán i u isto vrieme 
noC, veC kad je kod nas dán, onda je kod 
onih, koji na drugoj str ni te ogromne kru- 
gle stanuju, noC i opet obratno; kad je kod 
nas jutro, kod njih je veCer. a kad je kod 
njih pred poldan, kod írás je pred pol 
noC i t d.

Ja sam uzel u ruke glóbusa ilili kru- 
glu zemeljsku, kakovu danas svaka puCka 
ékola ima, pák sam ju obraCajuCi doáel do 
sledeCega raCuna, kaj se svete meée tice:

Pri nas se poCnru sv. meée u áest

! satih u jutro sluZiti te se sluZe do poldana 
U to isto vrieme se sluZe u Rimu, Italii. 
NiemaCkoj, Francezkoj Spanjolskoj, Englez- 
koj, juZnoj Ameriki i Venezueli. U jedan 

; sat po poldan po naéem, prieme jutro u 
Missouri, Texas i u jednom dielu Mexike 

! te se onde svete meáe sluZe. U dva sala 
po poldan se sluZe u Kaiiforuii, Oregonu i 

j na obali tihog oceana. U Cetiri sata po pol- 
I dán se sluZe u Oceanii, Garnbii, i na otocih \ 
Margaretskih i Marguiskih. U pet satih, na 
Archipelagu pomotonskom i Taiti te Sand- 
vich insulah. U éest sati u veCer na otocih 
Samoa, Tonga. Wallis, Futana. U osam sa- 
tili na veCer., u novoj Kaledonii na Karoli- 
nah i Filipinah. U devet sati na veder, na 
otoku Vili. U des t satih na veCer, u juZ
noj Australii i na Molukkih, u Azii na Ko
réi i japanskim mzula. ti jedenajst satih u 
noCi, na íztoku Australie. u Kmi. Batavii u 
Azii. u pol noci na zapadu Kme, u Siamu 
na Malaki i jednom dielu Tibeta. U jedan 
sat po pol noCi, u Bengalii i Kalkuli, na I 
Ceylonu i Manduri. U dva sala na obalah 
Malabar i Bőm hajú. U tri sata jutro. na 
indianskorn Archipelagu. U Cetiri sata, u 
Perzii, Adenu i Palástini. U pet satih u 
jutro, u Polskoj, Austriji i Kgyptu. Anda 
se sv.rneáasvakog sata sluZi. Em. E o l l a y

V jednim mestu svadili su se muZ i 
йена lak, da je skorom i do tuCenja doélo, 
vezda je Zena vidla da je muZ tak jako 
srdit i da do buhanja puno nefali, poCela 
je beZati a muZ za njom.

Jedno malo vremena su se tirali, on
da se je Zena hitro obrnula к muZu i rek- 
la mu:

Znaé kaj? ako se hoCemo dalje tirati, 
tak beZi prvlje dirno i zakIjeni vrata?

— Na te se reCi muZ uasmejal i re
kel je Zeni: pák je i bolje, da se nebude- 
mo dalje tirali, iderno rajsi dimo skupa, 
pák bumo gledali, da se veC nesvadimo 

♦
Bila je slraéno velika zirna gda su jed

noga tolvaja peljali na mesto, gde bi ga o- 
besili. Gda je veC do toga doélo, kaj bi si 
moral opravu sleCi, obrnul se je к sudcu 
i Cislo ozbiljuo je rekel:

Gospodin sudec! im barem naj pustiju 
bundu na meui: ar bog i bogme vu loin 
hladn un vremenu bum si jóé zdravje pok- 
varil!

Odgovorni urednik: 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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