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Megjelenik Csáktornyán hetenkint egyszer: vasárnap.

Csáktornya. 1886. februar 26

(U j v.) E lapnak utolsó száma ve 
zérczikkében „Gazdasági tálságok" czim 
alatt nemzeti gazdaságunk bajaival fog
lalkozik. Igaz ugyan, hogy okszerű gaz
dálkodás által némileg ellensúlyozhat
nék mi a különösen Amerika és Indiá 
ból földrészünkbe s igy hozzánk is im
portált gabona bevitelt csakhogy ahhoz 
az annyira fontos nervus rerum geren 
darum . . .  a pénz szükséges. Ámde 
honnan vegyék szegény gazdáink a nél- 
külözhetlen pénzt ? Hiszen a földbe 
fektetett tőke csak későbben, pár év 
múlva hoz méltó gyümölcsöket s akkor 
is a sokféle bekövetkezhető elemi csa
pások miatt kevésbé van biztosit'a. A 
hitelezőnek pedig rögtön kell a pénz 
után járó kamat vagyis haszon.

A magyar földhitelintézet szintén 
csak nagyobb összeget hitelez, miáltal 
azonban a k i s  f ö l d b i r t o k o s  
helyzetén javítva nincsen. Alapítani 
kellene teíiát oly hitelegyesületeket, 
melyek nem bő osztalékot leső rész
vénytársaságok. hanem melyeknek egész 
működésűk oda irányulna hogy olcsó 
hitel nyújtása és kisebb-nagyobb össze
geknek hosszabb időre való adása által a 
kis íölbirtokosok amúgy is nyomasztó 
helyzetét könnyítse

Miután mindenki egyenlő m'nő- 
ség mellett az olcsóbbat szívesebben 
veszi, gazdáink a más világrészből h o 
zott gabona ellen ha csak saját 
hátrányukra nem — mitsem tehetnek. 
Azon országok, melyek határaikat ga 
bonavámok emelése által eltorlaszt jak 
a nagyobb külföldi bevitel ellen, népü 
kőn csak látszólag segítenek. Hiszen 
Bismark agrárpolitikája még egvrés't 
a földmivelő osztályt felemeli, addig a 
hivatalnokot és az iparost annál jobban 
sújtja Mert a németországi belterme- 
léssel a magas vámok miatt, a külföld
ről kisebb mennyiségben importált ga 
bona nem igen csinál nagy konkurren 
cziát, minek folytán a honi gabona ára

emelkedik s igy a földmivelő jövedel
mét biztosítja. De ugyan ki issza meg 
annak a levét ? Bizony senki más, mint 
az, aki kénytelen a megdrágult honi 
kenyeret enni, tehát a némel hivatal
nok és a német iparos

Nationál-eckonomiai szempontból 
tehát a vámemelés nem használ

Azonban hagyjunk fel a drága ga
bona termeléssel i s ; mert a magas 
munkabér miatt az amerikai búzával, 
melynek termelése ott úgyszólván sem
mibe sem kerül, nem versenyezhetünk. 
Műveljünk pedig oly gazdasági ágat. 
melynek kivitele biztosítva van. Őröl
jük meg gabonáinkat itthon, expor
táljuk a lisztet, a korpát pedig hasz
náljuk fel szarvasmarhahizlalásra Hisz 
a magyar ökörhöz a bécsi mészáros 
jobban vonzódik, mint a némethez !

Más fontos gazdaság reánk néz
ve a bor- és dohánytermelés is, 
mely utóbbiaknak felvirágoztatására 
mindenek előtt a törvényhozás van hi
vatva. —

Muraközi viszonyainkra áttérve 
megjegyzem, hogy vidékünkön a lóte
nyésztés szép fejlődésnek indult Ezt 
kell tehát tovább fejleszteni és haszon
nal értékesíteni.

A szarvasm arha tenyésztésnél kü
lönösen szép a p a á l l a t o k r ó l  kell 
gondoskodni, m iután marhánk igen 
kicsi s nem tartozik a nemesvérü álla
tok sorába. Vigasztalók ebben a fekin- 
tetben a kormány intézkedései, melyek 
gazdaságunk ezen fontos ágát emelni 
törekszenek.

Fektessünk nagy súlyt a szarvas- 
marha hizlalásra, melynek kivitele úgy 
látszik a legjobban s hosszú időre van 
biztosítva

Igen emelné népünk jólétét a kor
mány által tőle elvett dohánytermelési 
jog visszaadása s kei illetünk képvise
lője nagy hálára kötelezné választói!,ha 
a dohánytermelési jogot visszaszerez
hetné a nép számára.

Jövedelmező keresetforrás lenne 
vidékünkre a méhészet okszerű m ű
velése is legalább oly mértékben, hogy 
saját belszükségleteinket sajátunkból 
fedezhetnék. E tekintetben különösen 
a tanítók és papok lehetnek a nép ve
zetői és tanácsadói

Nem kellene mellőzni a selyem
hernyótenyésztést sem, mely azonban 
csak akkor jövedelmező, ha n a g y- 
b a n űzik.

Általában véve ne ragaszkodjunk 
s z i g o r ú a n  és egyedül az őse
ink által kedvelt és müveit egyik vagy 
másik gazdasághoz, hanem azon le
gyünk, hogy a vidékünknek legjobban 
megfelelő és az exportra is  legalkal
masabb állattenyésztést, dohányter
melést, méhészetet, selymészetet stb. 
emeljük s azáltal népünket az elszegé- 
nyesedéstől megóvjuk. Mert bizony gaz
dasági tekintetben rósz előjel az. ha 
a ló vagy ökör helyét a tehén kényte
len pótolni.

m m m .
—  Svastics Benő úr, megyénk tisz

telt és közszeretetben álló alispánja f. hó 
23- s 24-én Muraközben : Csáktornyán és 
Perlakon időzött, ahol az illető bizotiságok- 
kal a tenyrszmének megvizsgálásánál és en
gedélyezésénél résztveit.

—  A varazsdi hid. A magyar ország
gyűlés horvát képviselői f. hó 23-án értekez
letet tarlottak, melyen a többi közt a 
varazsdi drávai faludnak vashiddá való 
átalakítása kérdésével is foglalkoztak. Az 
értekezlet abban állapodott meg, hogy Bede
koviča horvát miniszteri megkérik, tegyen 
lépést az iránt, hogy ez ügyben egy bizottság 
üljön össze tanácskozás végett, melyben a 
miniszterelnök, a közlekedési miniszter, a 
horvát miniszter és négy horvátországi 
képviselő venne részt. Az értekezletben 
utaltak arra, hogy a kormány a tahidnak 
vashiddá való átalakítása által évenkint 
mintegy 130.000 Irtot takarítana meg s a 
mellett megszűnnének a panaszok melyek a 
veszélyes hid miatt oly gyakoriak.

—  Bek fi Idetett a Csáktornyán székelő 
muraközi takarékpénztár részvénytársaság

V-ik(1885.) évi vagyonkimutatása és mérlege. 
A veszteség és nyereség számlában 23010 
forint 51 kr. a vagyon és teher számlában 
280.359 (örint 28 kr összeg fungál. Tiszta 
nyereség,« részvények 6 százalékos kamatján 
kivüt 1200 frt kiosztásra marad 4205 forint 
92 kr. A társaság t elnöke Horváth Lajos. 
A társulat élén S'.akonyi Zsigmond igazgató 
és  Benedikt Ede aligazgató állanak. A 
könyvvezető Pruszatz Nándor. Felügyelő b. 
tagok: Bárón Lipót elnök. Margitai József 
jegyző, Löbl Mór. — A társulat márczius 
Ö-áu, délután 3 órakor saját helyiségében 
közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai a ren 
desek. A választási jog gyakorolhatása tekin
tetéből, az alapszabályok 59. § a értelmében, 
a részvényesek felkéretnek, miszerint részvé
nyüket a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg 
az intézet péuztárába letenni szíveskedjenek.

—  Meghívó. Kot tori fiatalsága a boly 
helyi rom. kath. iskola felszerelési tárgyai
nak beszerzése javára f. évi márczius hó 
4-én Kottorin, a vasúti vendéglő helyiségé
ben jux-sorsjátékkal egybekötött zártkörű 
tánczestéyt rendez. Kezdete 8 orakor. 
Belépti dij személyenkint 1 frt.. családjegy 
2 frt. Felülfizetések ... tekintettel a jótékony 
czélra — hálás köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak.

—  Meghívó. A perlaki társaskör első 
közgyűlése ünnepélyének emelése czéijából 
1886. márc. 6. saját helyiségében tombola- 
és tánczczal összekötött estélyt rendez. — 
Belépti dij személyenkint 1 Irt. A tiszta jö 
vedelem a szegény tanulók felruházására 
alakítandó egylet alaptőkéjének gyarapítá
sára fordittatik. Felkéretik azért a tisztelt 
közönség, hogy ... tekintettel a czélra ... 
tombolatárgyakat ajándékozni kegyeskedjek. 
A tombola-tárgyak márczius 5 ig a perlaki 
társaskör helyiségébe kéretnek küldetni. Kez
dete 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fo
gadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak.

— A Csáktornyái hölgyek több tagja 
által jótékony czélra rendezett leír. 16-ikj 
tánczmulatság alkalmával felülfizetn: szives, 
kedtek: Morandini Bálint 2 frt. Göncz La- 
josné 8 frt. Felhő Jenő 2 frt. Grész Alajos 
2 frt. Szekulios N. 1 frt. Dr. Márczius Jó
zsef 6 frt. Ziegler Kálmán 1 frt. Nussy Má
tyás 1 frt. Pecsornik Ignácz 1 frt. ( tsszesen 
23 írt mely összegért hálás köszönetét nyil
vánítja a tánczvigalmat rendező bizottság 
elnöksége.

—  Muraközi ügyek a megyei köz- 
igazgatási bizottság f. hó 16-íki ülésén 
1. Kottoriban csendőrségi állomás felállítását 
kérvényezni hátát ózta. 2. A közlekedésügyi 
ministerium meg fog kerestetni az iránt,hogy

TAR61A.
Csáktornya a XX. szazadban 

I.
D e s r i p t i o  g e n e r á l i s .

1943. farsangban vagyunk. Olyan liosz- 
8zm ez, mint a milyen volt az 1731-iki és 
1886-iki ; kerek 9 hétig tart. A város szine- 
java zürög-forog, nagy esemény van készü
lőben : a „Magyarfinoraitó Társaság* elite- 
bált rendez. De ne vágjunk elébe az ese
ménynek.

Illik tudnunk, hogy nem az a város 
ez többé, mint volt még, mondjuk 1886-ban 
is. Sok minden megváltozott irt azóta.

Magyar világban élünk. A város la
kossága felszaporodott kerek 30 ezerre. — 
Többszörös vasúti csomópont g egyik főbb lég
hajózási horgonyzó állomás, nem számítva 
a „Muraközi csatornát'4. A Búza- Puszta-, 
Márton-, Ilona- s Mihály- külvárosokban szá
mos gyárkémény magasia kunkorodó füst- 
gomoiya mindmegannyi felkiáltó je.e az ipar 
előrehaladottságának. Maga a város egy áru- 
bazár: a kukoricán kezdve a villámos gom
bostűig kapni itt mindent. Saját termeszté
sünk, gyártmányunk egytől egyig. A piac 
valóságos paiotasor szabályos hosszúkás 
négyszögbe törve — 1886. szerint beszélve : 
az Akadémiától a Préparandiáig — hosszan 
elnyúlik, rajta a hatalmas püspöki (mura
közi) székesegyház magyar stylusban, a vá
rosi iskolák palotája (4 emeletes 100 ablak- 
fronttal), a hótel de vilié, az állandó színház 
operaoszt ál ylyal műkedvelők számára,a zsi
nagóga, melynél különb csak Prágában van 
s ... venio nuno ad fortissimum : remek 

,  Zrínyi-szobor a , Diszkért" kellő közepében

a hajdani , régi vár*' előtti szépen planiro- 
zott térségen; magának a várnak helyet 
elfoglalja egy 3 emeletes palota, a város 
legszebb középülete (ejtünk inég róla 
szót), innen a „Galambos" mulatóhelyig (va
lamikor Globetka név alatt az urasági rö
fögő jószágnak kedvenc találkozási helye) 
díszes „magyar“-park terül el bársony pá
zsitszőnyeget szegélyzö árnyas platán fasor
ral; van itt útvesztő, ördög-malom. Kukorica 
Jancsi — színház, valóságos tó, szökőkutak, 
függő hidak a »Muraközi csatornán« söröm 
hallgatni a tűzoltó — , meg veterán banda 
bum-bumjail. Vasárnaponkint külön vonat 
önti ki a varazsdi vendégsereget. ...Hogy a 
»C3atornaí?Irdő« hűvös hullámaiban esik 
gyanánt evickélni, avagy a gőzfürdőben 
verejtékcsöf pözni sem utolsó dolog, elhihe- 
tik. Még a város szép fasoros mellékutcái 
is nyüzsgő-pezsgő életnek szintere. Mily deli- 
cium uton-utfélen azt a dallamos, zamatos 
jóféle magyar szót hallani; az iskolában sem 
védekezik többé a gyermek avval, hogy ö 
nem tud magyarul, mert „horvátul" szüle
tett. (Factum.)

Társadalmi élete V
Az 1930-ban Zágrábban tartott nem

zetközi „Társadalmi institutiók kiállításán" 
saját, külön díszoklevelet nyert. Német pró- 
tesszor-lik előszeretettel tanulmánvutaznak 
ide. No de hogy is ne ! Exemplum docet. 
Az utolsó nagyobbszahásu skandalum is már 
vagy ötven esztendeje, hogy ilyenformán 
előadódott — követ választáskor. (Ne hogy 
valaki kő-re gondoljon !) A „Hattyú" sarkán 
orron-talalkozik két ellenpárti korles. „Pusz
tulj különben.......“ igy hangzik egy goromba
szó keményen. Nagysietve falnak lapul az 
eilentél a győző útját egyengetve, de még 
sem állhatva sző nélkül s imigyen szól : 
„ugyan mi történnék különben „Hát én 
tértem volna ki." A városi physicus azonnal 
egy (skatulyával Brandt piilulát belediktált

egy atyaliba, a k i  e g y  e g é s z  gölődinnel 
mert megbirkózni.

Zavartalanul élvezi ezen nemes város 
a bél-e édenót: felebarát mind jó barát; 
magyar ember fél a pörtől. — A vallásbéke 
még amugyabban szent s három napi áris- 
tommal bűnhődött egy infámis békebontó, 
amiért egy jámbor polgártársra ráfogta, hogy 
nemzetisége lutheránus, vallása tót. Mind
össze is abból áll a chronique scandaleuse. 
Hogy valamikor antiszemita is létezett 
volna, kétkedve olvassák a r é g i  króni
kákban. Beteljesült itt a Nagy porosz Frigyes 
mondása s minden ember saját faconja sze
rint üdvözülhet.

Ha a XIX. századbeli ember ellátogat
hatna a mi városunkba, elálmélkodva ta
pasztalná, hogy esetleges másodszori végei* 
gyengülésekor ( h a l á l r ó l  szó sincs többé, 
még csak el sem temetnék, hanem a „Ha
lotthamvasztó társaság" kemencéjében pur 
es chomuv-vA izzasztják s hamva idehaza az 
almáriumban, na vagy a spájzban egy kar
csú etruriai kancsóban eltévődik, mig per
sze valamelyik vásott dédunokája — fel nem 
dönti. (Hiába is építette Morandiui úr a 
kriptáit.)

, Nem úgy van most, mint volt régen,
Más nap ragjog fönt az égen." (Ziper- 

novszky rendszer.)
A r é g i, az mind a M u s e u m b a  

került. Nem lesz érdektelen annak kincseit 
is megnézegetni.

Az utolsó német szó olt morog egy 
gabnazsákon a zugolyban, az utolsó goromba 
hang egy valamikor idetévedt cseh muzsi
kus bombardójába rekedve várja a Münch- 
hausen szerinti felolvadást, az utolsó sze
métdomb egy dyphterilis-bacillussal a ma- 

i cinen tárából ex anno 1886, a hajdani „Mu
raköz" első és utolsó példánva diszkeretben

(jelenleg .Muraközi Lloyd1 napilap vasárnapi 
,Piaccal4), egy göröngy sár a következetlen
ség, akarom mondani kövezetlenség korából, 
egy szép példány jegecesedelt babona, egy 
adag előítélet a legvastagabb fajtából be- 
rozsdásodva, az utolsó elégedetlen ember, 
detto a korcsmából k i s e g í t e t t  nem egé
szen józan atyafi, egy véres párbaj in ef- 
figie, egy szál kizöldült koldusbot, az utolsó 
néh. aggszüz pártája tournure-épitményi váz 
lattal, egy árverési hirdetmény (ennek leg
több bámulója akad), a legutoljára dobszó
val mondott „da se za znanje" stb. stb.

Hová kell ennél több ? Tejben uszunk, 
mézbe tálunk s ... borban izünk. Valóságos 
Eldorádó.

Rohamos haladás minden téren.
A városi középitkezési tanács csak 

imént is újabb terven töri a fejét, no meg 
az eszét; tanúskodik róla a falragasz, me
lyen hirde'i: „Polgárok ! Honfiak ! A pré- 
parandia ügye egy hatalmas ugrással ismét 
előbbre fejlődött. Bizalom és kitartás Csák- 
tornyaiak í Erős a meggyőződésünk, hogy 
még elérkezik az idők homályában azon 
időpont, melyben a préparandia felépítésé
nek lehetőségéről való gondolkodás megen
gedhetővé váland."

Ezen tervnek realizálása máris exta- 
sisba hozta a város kedélyeit : ezen tana
kodnak a város atyái, e fölötti heves dispu - 
tus közben döntik tel a kávés ibriket a né
nikék, ennek örömére készül a „Magyarfi- 
nomitó Társaság" az említett világraszólandó 
monstre-vigalomra s ennek lezajlását igye- 
kezendik (ha az istenek s a szerkesztő meg
engedik), a következő számban ... mert 
addig bizonyára már megtartalódott ... mél
tó képen leírni

MISKOLCI ARNOLD.



Perlakon — mint járásbíróság és ezolgabiró- 
sag székhelyén — postával egybekötött 
távírdát szíveskedjék felállítani. 3. A pénz- 
iigyministeriumot megkeresi a megye, hogy 
Perlakon adóhivatalt állítson fel, hogy a 
járásbíróság a letéteket ne legyen kénytelen 
a Csáktornyái adóhivatalnál elhelyezni. 4. 
Felemlittetvén azon viszás helyzet, hogy a 
kraljoveczi vasúti állomáson II od osztályú 
váróterem nincs amennyiben az e ezélra 
épített váróterem más ezélra használtatik 
tel. A megye megkeresi a dé.i vasúti társu
latot. hogy Kraljeveczen a M-od osztályú 
váró terem eredeti rendeltetésének adassák át

—  Irnoki vagy segédjegyzői állást
keres egy muraközi, 8 gymn osztályt végzett, 
magyarul és horvátul beszélő egyén. Bőveb
bet a szerkesztőség.

—  A csárdás Varazsdon Jelmez
bált rendeztek f. hó 26-án Varazsdon. amely 
nagyon tenyesen sikerült. Csáktornyáról is 
többen átmenvén magyarjaink közül, reggel 
felé magyar nótákat huzattak, söl mi több, 
csárdást kezdtek tánczol ni. — No, ennek 
öldöklés vagy legalább is kidobatás ieaz a 
vege, gondolja a t. olvasó. — Nem, ei lénké, 
zőleg a t. horvát urak s hölgyek-közöttük a 
város legelőkelőbbjei, buzdulván a magyar k 
jókedvén, ők is hozzáfogtak « csárdáshoz s 
7-szer mond : hétszer megujráztákazt. Reg
gel S órakor a Rákóczy-induló hangjai mel
lett mentek nyugalomra a varázséi horvát 
és csák*ornyai magyar vendégek A magyarok 
éljeneztek a horvátokat a horvátok meg a 1 
magyarokat. — A jó szomszédsági viszony 
különben a horvát Varazsd és a magyar 
Csáktornya között nem ismeretlen dolog. A 
Csáktornya iák gyakran mennek át Varazsdra
s a varazsdiak is gyakran jönnek át mihozzánk 
mulatni. És ez így van jól, noha egy kissé 
csodálatosnak tűnik talán fel a mai Starcse- 
vics világban, amelynek szelét azért neha- ! 
néha mi is megérezzftk ugyan, de kellőkép 
fél lévén fegyverkezve, hatás és eredmény 
nélkül fű el fölöttünk.

—  A Csáktornyái áll. tanítóképző- j
intézeti növendékek énekkara a márcz. ti án 
megtartandó tánczmulatság alkalmával, a 
következő férfinégyeseket fogja énekelni:
1. „Lengyel hymnus'V és »Busul a lengyel" |
2. ,Hsjósdal“ Eckert K.-tól, 3. „Búcsú* 
r.ubay J.-től. 4. »Kiért ürítsem ?* Thern 
K.-tól. 5. „Emlékül" Mendelsohn B tói. ♦>. 
»Búsan dalol a madár.* Nikolits S töl.

—  Perlakrol Írják, hogy Molnár 
Antal orsz. gyűl. képviselő úr 18-án reggel

llóra tájban hirtelen nagy beteg lett, úgy
hogy életéhez kevés volt a remény, de már 
túl van a bajon s napról napra jobban van.

—  Eljegyzés Mandl Gizella kisasszonyt 
Mt ndl A perlaki körorvos ur leányát f. hó 
22-án jegyezte el Uzsir Emil kereskedő 
Szt-Gvörgyröl (Horvátország). Tartós boldog
ságot kívánunk!

—  Színészek szándékoznak Mura 
közbe jönni marczius elejével. Először 
Csáktornyán, azután Perlakon szándékoznak 
játszani. Á színigazgató neve.- Kis Ferencz. 
Jelenleg Nemes-Viden (Somogy) farsangolnak: 
kívánjuk, hogy minálunk ne böjtöijenek!

— Rendőri hírek, f  hó 23 este 
a perlaki nagy-vendéglő istálójából Ho r 
v á t h  András muraszerdahelyi lakós ká
rára egy szűrt, ismeretlen tolvaj ellopott.
A gyanú egy Ótokon eselédkedett legényt 
terhel, ki ép azon éjjel megszökött. — 
M o j z e s  Miklós totoveczi lakós tolyó 
hó l4-én A. Krályoveczre ment ipához 
Kovács Istvánhoz, ahol meg is hált. Reggelre 
tárczája melyben 17 frt. volt, elveszett.
Az ottani nőcseléd Szántó Hermina azon I 
éjjel a korcsmában ötöst váltott, mely alapon
öt gyanították a tettesnek s amikorkihalgat- 
ták, tettét bevallotta. 4 Irtot a károsnak 
visszaadott, a többit vallomása szerint 
még az es^e a hamuba takarta, a mi pedig 
tudtán kívül tüzes volt s a pénz 
elégett, mert nen találták meg A tárczat 
óvatósságból egy tóba dobta.

—  Hymen. Hirschmaun Leó csak 
tornyai kereskedő í hó 23-án vezette 
oltárhoz Varazsdon Lobi Mái vina kis
asszonyt Lendváról. Tartós boldogságot 
kívánunk az uj párnak !

—  Muraközi tanügyi dolgok a me
gyei közigazgatási bizottság f. hó 16-i 
ülésén. A kir. tanfelügyelő jelenté, hogy 
a Csáktornyái uj kisdedóvodát meglátó* 
getta, s azt úgy helyiség, valamint fel
szerelés dolgában kifogástalannak találta. 
Azon fontos küldetés, melyet e kisded- 
ovoda betölt, messze időkre emlékezet- ssé 
teendi a Csáktornyái kisdeuovodai egye
sület hazafias és emberbaráti érzéseit. 
Ugyanezen időszakban vezette a képezdei 
igazgatótanács üléseit. Meglátogatta a 
teljesen hivatása magaslatán álló képezde 
tanári testületének előadásait Megvizs
gálta a Csáktornyái közs. elemi iskola

összes tiz osztályát, köny vtárát s tan- 
szergyüjreményét, örömmel tett tanúsá
got ezen tantestület buzgalmáról. A 4 
elemi osztály német és horvát ajkú nö
vendékeit anyanyelvűk ismeretén kívül a 
magyar nyelvben oly jártasaknak találta, 
hogy bármely tantárgyból összefüggő 
szabad előadásban közölték vele vála
szaikat. De valóban Csáktornya város 
közönsége is igyekszik, hogy elemi isko
láját úgy személyi, valamint dologi vi
szonyaiban az oktatás mai igényeinek 
magaslatán megtartsa. K  a y s e r  Lajos 
buzgó iskolalátogató beható és gondos 
jelentése azerént a m.-szt.-inát toni r. k. 
iskolában a második tanterem megnyit
tatott. A m -szerdahelyi közs. iskolá
ban második tauteremre van szükség. 
Erre a községet kötelezni fogja. A 
nedeüczi iskola túltömöftsége és egyéb 
fogyatkozásai iránt az egyházi hatóság 
és a tanfelügyelő részéről is a kellő 
intézkedés foganatban van.

VEGYESEK.
Rudolf trónörökös tudvalevőleg

meghűlés következtében lábbadozö beteg. 
Naponkint csak egy két órára hagyja el az 
ágyat Betegsége alatt az olvasáson kívül 
legtöbb szórakozást leánykája, Erzsébet íő- 
herczegnö nyúlja, ki gyakran fejezi azt az 
óhajtást, hogy a papához vezessék. A kis 
íöherczeg leány rendkívül elénk és korához 
kepeit (még alig harmadfél évest testileg és 
szellemileg igen kifejlett gyermek. Nagy de- 
rü tseget keltett a kis főherczegleány % mi
nap. hogy a trónörökösnö kívánságára, ma
gyarul kezdett beszélni, a mely nyelvben a 
kis herczegasszony néhány hét óta kapja 
az első oktatást. A király sem állhatta meg 
a nevetést, oly komikusán hangostak a jól 
hetanult magyar szavak a kis leán /ka 
szájából.

—  Egy bátor gyermek a napok
ban egy három éves fiúcska beleesett a 
Buckingham me'lett roppant megáradt Ouse 
folyóba s a rohanóár gyorsan elragadta. 
Pickerig Williane, 14 éves íiu, minden ha
bozás nélkül a folyóba vetette magát, utána

ugrott s szerencsésen partra hexta a fuldok
lót, ki öntudatát már elvesztette volt ugyan, 
de a gyors orvosi segélynek sikerült újra 
visszaadni az életnek.

—  Gyakori orrvérzések ellen lég 
jobb szernek bizonyult: 10 gramm citrom
sav, 10 grm. ezukor, 2 csep czitromolaj 
összekeverve, reggel, dolben, este kávéska
nalanként ivóvízben használva. E por nyári 
hőségben mint hűsítő s szomjoltó szer leg
jobb hatásúnak bizonyult.

—  Mi a Szép nő ? Midőn Fontenel- 
lett megkérlek: definiálja a szép nőt, ez fe
lelte : Paradicsom a szemeknek, pokol a lélek, 
nek és purgatorium az erszénynek.

—  Foghagyma eltartása. Hogy a
foghagymát a csírázás és kinövés ellen ... 
mi által azok csípős izöket nagy részben 
elvesztik, megóvjuk, azokat üvegbe kell 
tenni, s csekély borszeszszel leönteni s azu
tán az üveget jól elzárni Ez utón a hagy
mák eredeti csipősségöket megtartják.

—  Az öngyilkosság bűn Miért bűn
az öngyilkosság ? kérdező a tisztelendő ur 
egy fiútól. Mert árt az egészségnek, felelte 
ez rövid gondolkozás után.

— Uj festan yag  Apa: Mit mi
vélsz, lányom ? — Leány. Pirosra festem 
bábum ruháját. Apa: Mivel? ... Leány: 
Borral. — Apa. Hát ki mondta neked, 
hogy a bor pirosra fesl ? Leány: A mama. 
ki azt monda, hogy orrodat a bor festette 
pirosra.

—  E légséges ok. Egy Vizsga alkal
mával a hittanár kérdezé: miért imátko- 
zunk mindennap kenyérért? Miért nem kér
jük egy hétre, hóra sőt egy egész évre ? 
Mert megpenészlednék ! felelte egy kis leány 
mosolyogva.

— A megyei közigazgatási bizott
ság megkereste a kir. csendőrparancsnoksá
got, hogy a korcsmáknak zárórák utáni 
bezárását ellenőrizni, a koldusokra akik a 
vásárokat ellepik, szigorúan őrködni utasítsa 
az egyes őrségeket.

— Az éji őrködés megyénk legtöbb 
községében csak irott malaszt volt eddig. 
Azért a megye törvényhatósága az éji őrkö
dés egyöntetű és sikeres keresztülvitele te- 
kintetéböl megfelelő szabályrendeletet lóg 
készíteni.
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Eskimovci.

(G. Gy.) Cudnoviti taj narod 
zaslužuje, da se s njim i mi Medjimurci 
pobliže upoznamo.

Zovu je za sirovomesojelce, stanuju 
daleko na severu vu Grönlandit, dele 
se na viž« plemenah a jezik njihov 
svedoči, da su svi jednoga roda.

Lice Eskimovca je široko i pljos- 
nato. vusta jako velika, nos mali zatiš- 
njeni. Telo mu je  nizko i čvrsto, ruke 
i noge male a prsti kratki. Farba je 
(rnkasto žut kasta, koža mu je mrzla, 
mastna i grda a meso mehko

Akoprem narav onih pokrajinah 
ntačuhinski barata s tim siromašnim 
narodom i komaj mu dopušča, da se 
samo za nekoje životne potreboče pos 
krbeti more, to ipak ima taj narod lepe 
kreposti. Eskimovci su najme jako 
miroljubivi, zadovoljni i veseli ljudi. 
Med sobom redko se posvade a žene 
svoje i decu osobito znaju ljubiti 
Osobito se takaj odlikuju vu ljubavi 
prama svojoj domovini: zemlju svoju, 
čiprem je posve neplodna i strašno 
mrzla, uebi zamenili uiti s najlepšim 
orsagom ovoga sveta. Jediuo Čuduovito 
je ponašanje Eskimovca prama stran
skim ljudem, prama dovcom i do vicam, 
kak takaj betežljivim starcom Frama 
ovim je čisto hladen i jaj si ga takovim 
koji nemaju vlastite dece! Ovi dobivaju 
samo tak dugo hranu, dok je svega 
puno, ali k da hrana nastajati poeme 
onda oni nesrečniki slobodno od glada 
poginu.

Zemlja, koja je tu skoro naveke 
zamrznjena, neda kukavnim tim sta 
Dovnikom niti trave niti nikakvoga 
korenja za hranu J  edina jim je domača

živina pe«, ali niti ovoga neče jesti 
z van velike silje . Prež psa Eskimovet 
živeti nemore ;on mu nosi terhe, on 
ga vozi na sanicah vu lov, on mu je 
najlubljeneši pajdaš a vu velikoj sili 
i hrana.

V letne dane havi se Eskinovec 
s vadasijom i pregoni soba (vrst jelena) 
koj mu daje op avu i hranu. Sob,
nekoje ribe i jedna vrst guske koje 
težkom mukom i trudom lovi sva je 
njegova priskrba V zimi vadasi na mor 
skoga psa ili koju drugu morsku živino 
Pri takovom lovu cele dneve na mrzlom 
ledu čepeti, dok mu se koja živina 
izmed pu otinah leda pokaže, da je 
malovrednim svojim orožjem (nož za 
kolje —

Pri tom nastane navadno veliko 
veselje; celo naselničtvo raduje se nad 
srečnim lovom ar svaki dobi svoj del 
od vlovljenoga iivinčeta. troše pak ga 
na čudnoviti način

Pri obroku vzeme jeden muškarec 
meso, veliki komad odgrizne od njega 
kak največ more ter ga dalje p da dru- 
gomu. Ovak to ide iz ruk v n k e  
navadno tak dugo dok je sva životinja 
p it rožena, makar je ba* kak velika 
Neverojatno vnogo more Eskimovec k 
obroku pojesti a najdragše mu e k  
tomu pilo ribja mast (írétran)

Oprava Eskimovca napravljena od 
sobove kože (ili od morskoga psa,) stoji 
iz dveh felah bekeSa, iz hlač i cipeii*ov 
ter je jazo jednostavna. Ženska oprava 
ueloči se vnogo od mužkarske, samo su 
pri teoah cipeli tak prostrani, da vu 
njih negda decu svoju uose.

V letu stanuju Eskimovci vu 
1 kolibah napravljenih od sobove kože 
1 v zimi pak stisnn se v h utah, naprav

ljenih iz ledenih grudjah snegom skopa 
zlepljenih. Vu tih hutait napravljene su 
od leda klupe, koje pokrite s mehovinom 
služe jim za postelje. Vu jednoj buti 
stanuje više obiteljib, više takovih pak 
čini jednu naseluinu.

Po noči, koja pri njih vu stanovito 
godižnje doba po tri meseca traje, imaju 
v karaenu izkopanu uljenku, v kojoj ribju 
mast žgeju ter si s tim hutu rezsvetuju 
i tope.

Gasoviti Kanu, koj je severne 
kraje na e zemeljske kruglje najdale 
preputoval, pripoveda, da Eskimovci 
nemaju stalnu domovinu, gde bi svoje 
mrtve pokapali; oni- veli Kan mrtvo 
telo postave vu sedeči položaj, koljena 
mu pritegnit k trupu, oblečeju ga v 
ko/nato vreče ter pred njega stave 
oruije, koje je mrtvec još za života 
hasuoval. Nad njim naprave nadgrobnicu 
od kamenja vu peldi piramide ter je 
nigdar nebantuju. Kann piše, da je  
na jednom otoku blizu severne stožerine 
(polarik) našel više takovih nadgrobnicah 
okolo kojih ležale su kosti od mrtvih 
sobov, morskih psov, kak takaj mrtva 
telesa Eskimovcov, on reli, da su to 
njihova zapuščena stanovanja.

Kak su Eskimovci slabih duševnih 
sposobnostih, ipak su kadri podiči se 
n i nekoja stanovita verska čutenja i 
nazore. Oni najme veruj u nekak vo 
uajvišje i uadzemdjsko bitje (božanstvo) 
a imaju slutnju na nekakov život potlam 
smrti.. Oni si utvaraju i veruju, da je 
na drugom svetu takov orsag, koj je 
pun s lepimi ribnjaki. V u tih ribnjakih 
misle da ima vnogo morskih psov i 
ribah, mesto vode je vu njih ribja 
mast a poleg ribujakov da se pase 
voožiua sobov, napokou misle, da tam 
nigdar suuce nezajde.

Ovi njihovi verski nazori najbolje 
nam svedoči njihovo jednostavno, siro
mašno i knkavno življenje.

Vu najnoveše vreme pos rbelo se 
je naše krščanstvo i za to, da se taj 
zaostavljeni narod takajie na pravu 
veru p r i p el a, pokrsti i uaobtazi 
Prvi Eskimo pokr čen je 1777 leta

P rije  nekoliko let nahadjsla se je 
jedna familija takovih ljuiih v nsš rn 
Budapeštu Gospoda pe tanska činila su 
sve moguče, da se ljude k sebi primarne 
i da jim domovinu naša dopadnom 
včin'ju, ali sve zabadava! oni komaj su 
čekali, da se uazad povrnuti moreju vu 
puste, neplodne i mrzle svoje pokrajine.

Medjimurci! vzemimo si peldu od 
ovoga kuk&vnoga i nenaobražsnoga 
naroda.

Njim nije Bog dal bogatih p Ijanah 
gde bi si sladki kruhek po vati mogli, 
nije njim dal lepih goric, od kojih 
tečnim sokom mogli bi si srca svoja vu 
žalosti rezigrati, nije njim stvoril ono 
mnogobrojno domačih živin, koja bi jim 
udobuosti i naslade donašala, sve jim 
je to oudešnja mačuha zemlju uzkratila 
pak ipak! zagleduimo se vu nje, kak 
svoj dom ljube, kak se od nje deliti 
n e moreju!

ZABAVA.
M a t i a i .

grabancisš di&k,
vu č e t v e r o m  a p e l j i v a n j u .  

I g r a r c i

Matiiiš. kaliti grabanciaš dialr.
Matiaš kaliti trgovec.
Smol ko, šestar.
Kuzma«, krznar.
Jugovič, plemenit prevdoznanec.
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Vesalkovič paiitel na ebCintki imetek.
Koprinovü, putni komisar
Pisarovič, varaški pissr.
Aodri* i Lenard, Smolkovi detiči,
Hraiiič i Bakvič, muži.
Hi u í I, ošterjasov (luga.

Zpeljivanje prvo.
Izhod I. Smolko i Kuzman.

Kuzman. Dobro jutro! dragi sused!
Smolko. Ah! srečen on, komu dobro 

biti more: ali meni je vsako jutro žuhko, 
i vsaki večer čemeren.

Kuzman kak to? moj sused!
Smolko. Ah! kak né; kaj jofiče 

néste čuli, da se je moja žena pred 
dvemi dnevi na vrtu Da hrušku obesila?

Kuzman. To su mi prvi glasi; ar 
sem do denes na senjmu bil, i kak sem 
došel, odpravil sem se k vam, da vaa 
vidim, i s vami se spominam.

Smolko. Abl istina je, istina, koja 
me j« i  v grob spravi.

Kuzman. Zakaj? rnorti, da ste 
vdovec? o! kak vam je osvenulo, da ste 
se hiftnoga nemira mentuvali! kaj se 
onda budete žalostili?

Smolko. Jod denes nakanil sem 
žalosten biti, i zutra čisto pozabiti.

Kuzman. Tak je  najbolje! tréh 
dnevov žalosti je za vsakoja poštcnoga 
tovaruša dosti.

Smolko. Tak sem i ja mislil.
Kuzman. Prosim vas, moj sused! 

budite tak dobri, i dajte meni jednu 
barem zvri od te hruške.

Smolko. Ab! slobodno cčlo drévo 
skorenom skopajte i režgite.

Kuzman. Bog začuvaj takve kreposti, 
drevo režgati: bi smrtna grebota bila! 
ja si samo žibicu vzemen, i na mojem 
vrtu vcépim.,.. morebit i ja tak srečen 
budem, da kojc jutro takvu hrušku najdem.

Smolko. Ah tužni ja, Da kej sem
doiel.

Kuzman. Iz zla na dobro . imate 
hižu, tirate me^triju, dröite detiče: vsaki 
dan, ako nebu curelo, bude vendar gusto 
va mofinju kapalo, —  nebude se po kuteb 
kava pila, svilne oprave drle — nego 
iparno i zadovoljno bude se jelo — 
marljivo delalo, vu hiši mirno živelo i 
ovak srečni postanete! O da sam ja znal, 
kakve je kréposti vaša hruška, j a bi 
si vre pred deset.mi Ijeti jednu svrž vu 
mojem vrtu bil vcépi), rnorti bi vse 
vezda jednakoga sada doprinesti mogla. 
(Matiaš zvana kuči.)

Smolko. Gdo si božji ?

IZHOD II. MATI A Š I  PRVEŠI.

Matiai. Dober dan! poituvani me*tri!
Smolko Bog daj dober, moj gos- 

pone! prež zamere, gdo ste vi ?
Matiaš. J a  sem diak, koj sem škole 

zvriil, vezda idem po sv< tu; da se negde 
navčim, kaj jos neznam. negde pak, kaj 
znam da pokažem.

Kuzman. (Proti Smolku). Dobro 
nam je doflel; napravimo si žojim kratek 
čas; ar, da bi kaj znal, bi bolje oprav
ljen hodil. (Proti MatiaSu). Drago nam 
je, da se na takvoga namerili jesmo. 
od koga se kaj naprednoga nav
čki moremo.

lia tia i. Tak, tak! vse pomalo kuliko 
je moguöe!

8molko. Stém bolje! ako vi nam 
znaménje vasaga znaDja tak očivestno 
pokažete, da ipazimo, da vi neste po 
Skolah hlače zahtaan drl?, jer vam jedne 
nove škornje dam; ar takovem želim 
vsigdar pomoči, koji se trsiju s navukom 
nadomestiti, kaj je njim po priprostoče 
roda, i ja lu  3reče zrnenjkalo.

Kuzman. I  ja  vam jeden menten 
podstavim, k torna kučmn kapu prikažem.

Matiaš. Hvala velika! ali more 
ae pripetiti, da ja komu kaj nepovoljnoga 
povem, ali včiniro; kajti moga navuka 
basen nestoji samo vu tom, da meni 
jeator pomoren, nego da i drugomu 
hasnem pokehdob navuki nati vsigdar 
tam ciljati moraju, da po njih ne samo 
za nale dooro skrbimo se, nego da i 
bližnjega ali od zla odvrnuti, ali na 
dobro vputiti tak z réémi, kak spriklad- 
nemi načini trsimo se, onda stoprv 
domovina čuti hasén navukov, koje s 
tulikom marljivostjum trsi se deci svojoj 
po navučitelih naprvo stavljati. I  zato 
ako bi ja  komu kaj snprotivnoga včinil 
ali povedal, nezamerite; ar istinu pove
dati i na dobro bližnjega vputiti dužen 
jesem.

Kuzman. To neima nikaj! i prav 
imate, ar istina je jcdna velika krepost!

MatiaS, S tém vek-a, s kém se od- 
prteše i segurneše paveda.

Smolko. Gospone! vi a vašum isti- 
num vezdašnje vreme daleko nezajdete, 
ar vam je sada takov svet, da vu istini 
nikaj nepostavlja, dapače onoga, koj 
istinu govori, z veklinom beži i odurjava 
pri pomeajšeh jol oneh, koji s dru- 
gemi kaj zapovedati imaju, niti je 
pod krov nepustiju ako se kak njim 
zavleče, verujte meni, tak ju zmercva- 
riju, da nijednoga canjka celoga zmed 
njih ueoduese: kaj se nas nekojeh sta- 
rinskeh Medjimurcov dotiče. mi ju još 
preštimavamo; ali na skorom bude nam 
i konec!

Matiai. To je  žalostno! komu anda 
bude veruvati, ako ne istini?

Smolko. O! Gospone! Vezda, ki 
vam sladko govori, maatuo pripoveda, 
vse bvati, kaj se komu dopada, kudi, 
kaj ne po volji, koj se zna po vetru 
obrnuti, koj s vuki tulji, s psi laje, 
s medvedi pleše, on vam je človek 
ovoga sveta, pravičen, istinski i svigde 
prijet.

Matiaš. Jaj meni! tak li je dalko 
vre odi-la istina!

Smolko. Verek! tak dalko, dapače 
dalje, kak bi mislili, ar potlam kak je  
Matijaš kralj vumrl, onda je i istina 
zakopana, zatem je čez deset Ijet i vu 
drugih zemljah suhi beteg dobila, ter 
tak dugo ginula i pogibaia, doklam 
nekak čez petnajst Íjét je zevsem pre
minula. Nekoji sudiju, da ne čisto 
preminula, nego da je samo zaspala ali 
drugi govore, da su se pravdozuanci na 
nju negde namerili, pak su ji oči sko
pali ,da nebi videla, kaj je  pravo, ali 
ali krivo, potUm su pak ovu oslepili, 
pograbili su d jenu sestru pravica, ter 
su ujoj o i zavezali da i ona istinu nebi 
videla, i zato vam vezda vse naopak 
ide, da zaisto ne znati koj je pravo ali 
krivo,

Kuzman, (fospon diak! rnorti ste 
i vi zmed oneh mudriašov, koji znaju 
oči zkapati?

Matjaž. Moj priatelj ako jeden 
dva, ali nekoliko je  hman ljudih, nesledi 
da su vsi hmanji, kakti, ako Smolkova 
žena pred tremi dnevi je obnorela, ter 
se na vrtu hrušku obesila, nemoremo 
reči, ('a se i vaša žena na hrušku obe
sila bude.

Kuzman. (Za se). Zakaj sem pak 
nakanil od te hruške v mojem vrtu 
začepiti?

Smolko. (Osupne sc i proti Kuz
manu reče). Sused! ov mora vraga imati 
ar zvvln moje družine još nigdar nigdo 
nezoa za smrt moje žene (proti Matiafiui. 
Odkud vi to znate? moj gospon diak!

Matiaš. J a  iz zvezdib i računov 
mojeh vsa zeznati morem.

Kuzman. Jeli samo prelestna, ali 
morebit i budača?

Matiaš Obodvoje vse po malo.
Kuzman. (Proti Smolku) Hočem - 

ga spitavati od prešestneh, ako ona zgodi, 
veruvati budemo mogli, da zna i buduča 
(proti Matia^u) Moj gospon Diak! Jeli 
bi vi meni kaj znali od mojeh prešestneh 
dnevov povedati?

Matiaš (pogleda v nebo, broji na 
prste i re e). Vi ste sin jednoga čižmara, 
vu mladosti imeli duge prste, i zbog 
toga več put šibrani bili, i jedenput 
komaj vušli; potlam ste postali krznar 
i vsakojačtumi načini napravili Ijep 
imetek i vnožinu penez, ali skoro vsaki 
tretji krajcar krivično! vezda vas ljudi 
preštimavaj’1, kajti ste bogati, i gde je 
sili« znate sudeem s nekulikemi žutaki 
jezike zavezati, da vam črez prste glediju, 
vi pak uemarate bližnjega oguljiti, 
samo da vsaki dan koju Skudu ali 
žutaka (cekina) vu zeljuji komori pod 
podsek zakopati morete,

Kuzman, (za se) Jeli mu sam 
peklenski duh za to vse povedal!

(Drugi pot dalje.)

GLAD FERENCZ.

Kaj je novoga doma?

— Njezino veličanstvo je iz
Miramare vu Polu odputovala, a  odouud 
vu Fiumu, gde ja herceg Jožef prijel 
i sprovodil sa svojom obiteljom. Rudolfa 
hercega zdravje se je nekaj pobolšalo, 
tak da je  moguči bil ove dane postelju 
ustaviti, ali vun na zrak još neraože iti.

—  Vu orsaekem spravišču su se
spominali ob eoldačkem poslu. Nekoji 
su glasili, da i četrtoga razreda bi 
dobro bilo pozvati, jer neima dosta 
rekrutov od trih razredov. Tomu nekoji 
vu onim najdeju zroka, jer se narod 
slabo hrani i da mnogo žganice pije.

— Krvavo zbiranje. Ove dane 
su vu Ondadu (vu Sekelfehérvar var
megjiji) nótáriusa zbirali. Dva kandidati 
su bili Lasló Gjula i Orsonič Imre. Pri 
zbiranju je Grossinger Štefan sudec iz 
Moora predsednik bil. Votumov je bilo 
370 i Oršouiea su zebrali za uotariula. 
Ou Je imel votumov vile, kak njegov 
protivnik. K ak Grossinger iz občinskoga 
ureda vun stupi, obkružuju ga zbirači 
Laslo Gjule, to videči moorski stražo- 
mešter i jednoga iz med njih Macher 
Giuru vu prša vpiči. Na to je takva 
nemirnost nastala vu občini, da su 
žaudari prek noč podmorani bili tam 
ostati.

— Vu Kottoribi pri ieljeznički 
oštariji bude se 4 ga marciuša plesna 
zabava obdržala. Cisti dohodek bude se 
kottoribski -koli dal, za kupljenjc škots
kih sredstvah.

— Priločka čitaonica bude 6 ga 
martiul* plesuu zabavu obdržala. Cisti 
dohodek budu siromaška školska deca 
dobila.

— Oni llorvatski abiegati, koji 
su vu Budinpešt poslani na magjarsko 
ors. spravišče, su 23-ga februara spra- 
višče obdržali, vu kojem su dokončali 
da budu prosili Ministeriuma, da mesto 
varaždinskog dravskog drvenog mosta, 
jednoga željeznoga mosta da napraviti, 
ar ako bi se to napravilo, bi si orsag 
na leto 150,000 forintov prišparal, pak 
niti tužbe nebi bile tak guste proti 
tomu drvcuomu mostu.

— Pritok bude štaciju za brzoj&v 
(telegraf) i kr. pórezni ured (šteiramt) 
dobil. Molbenice su zbog ovih dugovanj 
vec k miuisteriumu poslane od varmegjije.

—  Vu Kottoribi hoóe varmegjija 
štaciju za iandare postaviti. Zbog toga 
je molbenicu poslal k ministeriumu.

— Vu orsaókom spravišču su se 
dogovorili o soldačkemi posli; kak ta- 
kajše o poštah pravosudja. Još te dve 
stvari su ležala na stolu vu spravišču 
i stem je ve sve dokončano i dogovoreno 
kaj se orsačkih stroškah i dohodkih 
ti e. Proti ministra Paulera su se 
vec javili, da budu govorili, ali jer je 
čisto slab bil i ni se j’e dobro čutil, 
tak su i govori ostali.

Broj Stanovnikah naše domovine 
je po zadnjoj statistiki od godine
1880—> 84 od 15,642,102 je stopil 
broj na 16,355,688.

— Kratke novine H r v a t s k i  
n a j v i 6 e * i a n d  je obsudil jednoga 
redovnika po imenu Schirmera, koj je pri 
zbiranju ablegatah iz prodikalnice vu 
cirkvi narod puntal —  Vu cbčini F o n  
su jedno družtvo našli, koje je peneze 
delalo. — N e s r e t u i  t e ž a k .  Iz 
Triesta pišeju, da je na jednim paro- 
brodu nekakov Babén Peter težak delal 
i kak je parobrod počel iti, zgrabi 
ga kotač tak nesrečno, da ga je odmah 
raztrgal. — Vu S t. P  e t e r u (vu 
varmegjiji Braššo) se je jedna 12 let 
stara pucica obesila doma, jer kak veliju, 
bojala se je vu školu it i  — B i š k u p o v  
s t a n  vu Vacu se je skoro vužgal, ali 
marljivi vatrogasci su ognja najenput 
zaništili — S t e k l i  p e s j e v u  Hor
vat Sidanju (občina vu Vaš varmegjiji 
med školsku decu dobežal kak su ona 
dimo se razhajala iz škole i jednoga 
rnaloge dečaka je  vgrizel.

Kaj je novoga vu velikim svetu?

—  Vu Brestu (vu Francuzkoj) se 
je jedno družtvo vu „Fugitiv* zvani 
luftbalonu vu zrak spustilo. Taki kak 
su se počeli vu zrak zdigati s tom lad- 
jom, zdigne se nesretni veter, Zabadav 
su se oni spuščali doli. Vu onoj nadi 
da jih veter više vu jednu sretnešu 
mirnešu stran zraka odnese, zhitali su 
sve, kaj su vu ladji imeli. Ali za tem 
jih je veter proti morju odnesel i nikak- 
voga glasa više do vezda neima od njih.

—  Bo ja kaštiga Knauer Adolf, 
koj je  zbog svojega zločinstva podmoran 
bil vu Ameriku vujti: je ove dane 
svoji ženi pisal, koja je vu Beču stanu

vala, da naj dojde s njegvim 8 let 
starom sinom skcp k njemu vuAmeiiku. 
Žena i mali dečak odputuju. Ali na 
velikim morskim putu je dete zbeteialo 
tak, da je vumrlo predi kak je svojega 
otca vidlo. Žena mu dojde k njemu 
s mrtvim sinom. K toj nesreči je još i 
druga došla. Ona fara, gde je on stanu- 
val, nije štela mu sina zakopati. Oteč 
je podmoran bil odputovati i na jednira 
dalekim mestu si sina s svojom rukom 
zakopati.

— Bismark nemački minister 
je odredil, da svi oni zakoni koji su 
doneSeni bili prije 12 let proti katoličan- 
Bkoj veri, naj se zaništ.iju. Moremo 
ee veseliti da stim vu duši i med nami 
mir nastaue. Vu vnogih poslah je Bis
mark ,,Veliki“ , i vu tem.

—  Srb bulgarsko pomiraoje je 
čisto sigurno i skoro več sklopljeno. 
Po ovim miru Serbia nebude nikakve 
soldačke stroške platila Bul gani.

— Gröku su zabadava velike vlade 
opominjavale, da i ona bude proti ruskomu 
taboru, zato se pripravlja, Ali morti 
vu zadnjoj minuti ipak opazi Grčka to. 
kaj ve neče, da je ona samo malen
kost proti Europi. Rada bi otok Kretu 
zadobiti Grčka ali to europejske vlade 
nedopuščaju. Ako to vidli i culi budu 
Grki, morti se povlečeju nazad vu svoje 
gnjezdo.

—  Nikita vladalac Montenegre nije 
samo vu Ruskoj izvišeoi bil, kak jeden 
iz med uajvekših junakov polootoka 
Balkana, nego i vu Berlinu su ga ve- 
orna lepo prijeli, na večer je bil k 
nemškomu čaru pozvan.

CENA ŽIT K A
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H i r d e t é s e k .
419. sz. 1886.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó sz 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. 
járásbíróság 419. sz. 1886. végzése á l
tal GROSZ K A TIN K A  térj. GOLD 
páiinoveczi lakos végrehajtató javára 
GOLD GYULA pálinoveeri lakos ellen 
1000 frt tóke 8 járulékai erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 576 frt 20 krra be
csült szarvasmarhák, bútorok, bolti áru* 
czikkek, bor, pálinka, sertvések és gabna- 
nemüekből álló ingóságok nyilvános ár
verés utján eladatnak.

Mely árverésnek a helyszínén, vagyis 
Pálinovecz községben leendő eszközlésére

1886-ik évi márczius hó 8-ik 
napjának d. e. 9 órája

batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok ezen árverésen, az 1881. évi L X . 
t. ez. 107. § a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek a becsáron elül is eladatni 
fognak.

Az elárverecedő ingóságok vételára 
az 1881- évi LX . t. ez. 108. §-ában 
megálapitott feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

K elt Páriákon 1886-ik évi február 
hó 22. napján.

M EGYERCSI GÉZA 
kir. bíróság kiküldött.

A. »Betegbarit« czimii röpiratban számos házi- 
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerői kellene e 
röpiratoi. Kulcsosén pedig azokat, a kik köszvénybea 
vagy csuzban , tüdősorvadasban , ideggyengeiégbeo, 
Sápkérban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszessk által nagyon gyakran meg 
az úgynevezett gyógyithatlan betegségek is meg
szűntek. A ki a •Betegbarátet« olvasni kiváltja, az 
újon egy levelezőlapot R i c h t e r  k i a d ó - i n t é 
z e t é n e k  L ip c s é b e ,  mire a röpirat megktldetik.

A megrendelőnek ez költségébe nem kertil.



Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré 
tetetik, miként a esákto-rayai népiskola 
alaoitráay gondnoksága végrehajtatóuak 
néhai KOSZT EL Y M IHÁLY putjáni 
volt lakos hagyatéka végrehajtást szen
vedő ellen 52 frt 34 kr. tőke s járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a n.- 
kauizsai kir. törvényszék területéhez tar
tozó Csáktornyái kir. járásbíróság terü
letén lévő Csáktornya községi 279. sz. 
tjkvben A 1— 4 sor az. alatt felvett 
710 frtra becsült ingatlanok s tartozékai
1886. évi márczius hé 27-ik 

napján d. e. 1Ö órakor
a Csáktornyái kir. járásbíróság telek
könyvi hatóságnál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatui fognak.

Az árverezni szándékozók tartóinak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 71 frtot készpénzben vagy 
az 1881. évi 60. t. ez. 42, §-ában elő
irt óvadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni, a többi feltételek a bíró
ságnál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán, a kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1885. évi 
szeptember hó 15. napján 336 1 — 1. 
5304. tk. 1885.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. á l l a m k i n c s t á r  

végrehajtatónak AMBRUS JÁNOS koz- 
lovcsáki lakos végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 24 
frt 20 kr. bűnvádi eljárási, 31 frt 20 
kr. rabtartási, 15 frt 70 kr. becslési 
már m e g á l l a p í t o t t ,  va
lamint jelenlegi 11 frt 50 kr. és a 
még felmerülendő költségeknek kielégí
tése végett az 1881. LX. t. ez. 144 §. 
alapján és a 146. §. értelmében nagy- 
kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir járásbíróság területén lévő második 
hegykerület 230. sz. tjkvben A 479. 
hrsz. a. felvett ingatlan hás legelőből 
AMBRUS JÁ N O ST illető részre 305 
írtban, a 480 hrsz. a. felvett ingatlan
ból ugyanazt illető részre 184 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban, 
elrendeltetik.

Az árverésnek VARGA LA JÓ S 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével le
endő megtartására batáridőül

1886. évi márczius hö 29-ik 
napjának d. e. 10 órája

II. begykerület házánál tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az 

ingatlanok becsárának 10 százalékát kész
pénzben vagyis az 1881. LX. t. ez. 42. 
j^-ábau jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri 
rendelete 8 §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az 1881. LX . t. ez. 170, 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételért 3 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
napjától számítandó 1 hónap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 
3 hónap alatt a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 6 hónap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 6 százalékos kama
tokkal együtt az 1881. évi deczember 
hó 6-án 39.415 I . M. szám alatt kelt 
rendeletben előirt módon a Csáktornyái 
kir. adóhivatalnál, mint birói letéti pénz
tárnál lefizetni.

Csáktornyán a kir. jbiróság mint 
tkvi hatóság 1885. szeptember 15-én
5303. tk. 1885.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. á l l a m k i n c s t á r  

végrehajtatónak TURK JÁ N O S mer- 
hátoveczi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 126 
frt 62 kr. rab-tartási, 34 frt 03 kr. 
bűnvádi eljárási megállapított valamint 
jelenlegi 12 frt és még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. 
LX . t. ez. 144. §, alapján és a 146. 
§. értelmében a nagy-aanizsai kir. tö r
vényszék és & Csáktornyái kir. járásb ró- 
ság területén lévő és a V II. hegykei fi

leti 173. számú tjkvben A f  322. hrsz. 
a. felvett szántóföldre 100 írtban, 378. 
hrsz. a. felvett ingatlanra házra és szó 
lőre 1024 írtban, 379 hrsz. a. telvett 
i n g a t l a n r r a  125 írtban, 60C 
hrsz. a. f e l v e t  t ingatlanra 118 ír t
ban 571. hrsz. a, felvett ingatlanra 132 
írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendeltetik.

Az árverésnek VARGA L A JO S 
ügyvéd v. helyettese közbejöttével leendő 
megtartására határidőül
1 8 8 6 . évi márczius hó 26-ik 
napjánakd. e. 10 órója tűzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlauok becsárának 10 százalákát kész
pénzben, vagy az 1881. L X . t. ez. 42. 
§-ábau jelzett árfolyammal számított és 
az 1881- évi november hó 1-éu 3333. 
sz a. kelt m. kir. igazságüí /miniszteri 
r e n d e l e t  8. jj-ában kijelölt 
óvadókképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 
évi L X . t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénzek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
napjától számítandó 1 hónap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 
3 hónap alatt, a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 6 hónap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 6 százalékos kama
tokkal együtt az 1881. évi deczember 
hó 6-án 39.4151 I. M. szám alatt kelt 
rendeletben előirt módon a Csáktornyái 
kir. adóhivatalnál miut birói letéti pénz
tárnál lefizetni.

Csáktornyán a kir. járásbíróság miut 
tkvi hatóságnál 1885. augusztus 15 én.

SÉRA  IS T V Á N  s. k. 
383 1 -1 . kir. jbiró.

C sa k is  t a r tó s  g y a p jú s z ö v e tb ő l egy  
k ö z é p te rm e tű  fé rfi r é s z é re

íjó gyapjúszövetből 4 frt 96 ki
Egy OlWz*tre(j<ibb gyapjúszövetből 8 ...............
3 1 0  méter (finom gyapjúszövetből 10 .. ..

(legfiu. gyapjúszövetből 12 frt 40 ki 
ITAZÚ-PLVIDEK árbja 4, 5, 8, egész 12 írtig 
Legfin. öltözékeket, nadrág, felsőkabat és es 
köpenyszövetek tiiffel. Lódén, commis Kammgai 
Cheviot.Tricot női kendőket: tekeasztal posztókat 

perw ient: dósain U t  ajanl

AIapittatött S T IK A R Q F S K I J .  «366 ...
g y é r i r a k t á r a  B rrá  n b e n. 

MI\TAK poit'bérmentesen küldetnek. Mintalapok 
a szabómester araknak berni“utetlenül küldetnek. 
10 frton felüli utánvétel küldemények bérmentvt- 
Allzadósn több mint 150.000 o. é frt értékű rak
tárom van. ennél fogva természetes, hogy nagy 
vilagüzletemben sok 1 egész 5 méternyi poszt.é-vé- 
gek maradnak, csak hogy ily posztóvégeket kény
telen vagyok jóval a készítési Áron alul tovább 
adni. Minden józanul gondolkodó ember befogja 
látni, ... hogy e kis posztó végek bői minták nen. 
küldhetők, mivel néhány száz m inta rendelésénél 
e végből mi sem maradna, ennélfogva tehát való
ságos szédelgés ha posstókereskedézi ezégekböl 
mintákat hirdetnek, mert es esetekben a minták 
egész darabból esnem végekből valók, ily eljá

rásnál a szándékösmeretes.

Megnem felelő posztó végek ki 
cseréltetnek, vagy a pénz vissza 
küldetik.

L8VELÉZESKK. magyar, német, cseh, len
gyel olasz és franczia nyelven fogadtatnak el. 
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U  Strém és Klein lüs/erkereskedése N.-Kanizsán.

9  f
o  Yan szerencsénk, a t. ez. közönségnek ez utón tudomására Q
g  hozni, hogy raktárunkon van és bárminő mennyiségben nálunk j g
o megrendelhető I o

a legkitűnőbb minőségű j jj|

^ T r á g y a - g i p s z . i l
Egyedüli elarusitás Zala*, Somogy* es Baranya megyék részére, q  

O  ~ ® n
w  v Ez elismert legjobb töldjavitó és termékenyítő szert egy enembeli első- <g
^ -j rangu ezég szállója számunkra. mely több kiállításon érmeket és kitüntetéseket fc- ^  

nyert, ami elég biztosítékot nyújt a készítmény valódisága és jósága iránt. ^  ^

X( S  Ugyané t r ág y a g i p sz rő 1 dr. Moser J, tanár, ki azt beható g  X  
0 2  vegyelmezésnek vetette alá a leghizelgőbb es legajánlobb bizonyít- •= O  
•  = vanyt állította ki. a  #

A3 4 szétküldés tőlünk eredeti árakon történik S ^
»  S?

5 0  kilogram m  tartalm ú zsákokban vagy  akár  
Q s  W a c g o n s z á m  3 Q
® B ez utóbbi esetben a szállítás bármely vasúti állomáshoz díjmentes 2  

C x  x  y
Levélbeü megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

£  S T R É M  é s  K L E I N  |
w  tiiszerkereskedése w
q  311 1 - 6  N A G Y K A N I Z S Á N  q

© , i l
§  Strém Klein ffiszerkereskedéee N.-Kanizsán. ^
Ó ^ O O ^ O O B s - D O X  0 X « # X 0 3 í 0 u X ! C " 0 X C » 0 X 0

Nyom Fiscliel Fiilöp laptulajdonosnál Csáktornvón.^
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