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A  h a l á l .
— Raj*. —

A halál. Nem az a rettenetes, ki szállítja a 
term észet vegykonyhájába azt az anyagot, melyre 
snnak elem ei körforgásában szüksége v a n ; nem  
az, a kitől félünk, mert korlátlan hatalm a van  
felettünk ; em ber ő is, csendes, s z e l íd , jámbor, 
bóketürő em ber, ki ép úgy sarló alá jut, ha m eg
érik, m int sok más millió. Oarabó Jónást hívják  
halálnak. Itt lakik valahol a Lipótvárosban, két 
lépés szé les szobában, él napról-napra, az elhol- 
takal telő tösteti, ravatalukat feldíszíti, kikiséri az 
örök nyugodalom ra, s aztán —  beüli a „K önnye
ző ökörszem be* s temeti ö is bújá', k ín ját, öl-ü
lésbe v ivő k étségb eesését....

ö t  —  a ki annyira szeretett valaha —  nem  
szereti most sen ki sem . A  m ely házba ő látogat 
el, szom orúság költözött oda. Eélnek tőle, kikerü
lik, ha zordon fekete esüstzsinoros ruhájában 
meglátják valahol.

A szta los volt nem is  olyan régen valam i kis 
városkában. F iatal szive m egteheti szerelem m el, 
m egkérte a leáuy kezét s nem volt boldogabb 
em ber a kerek nagyvilágon nálánál, m ikor azt 
hitte, hogy a pap előtt tett esküje örökre oldalánál 
tartja gyönyörű kis feleségét.

F u ’ott a* iramló Idő, egy kis lányuk sztt

le le tt;  kis rózsabimbó, üde, angyalarczu. Újra 
elte’.lelt néhány év s az egyiken — miért nem  
volt az utolsó —  nagy boldogsága egy átkozott 
pillanat alatt pokollá változott. Hej, asszony, a sz-  
szony, nyomorult, hitvány asszony, mi jogod volt 
hozzá, hogy ennyire ö ssz etö rj!

Ott hagyta gyerm ekével együtt, —  a nagy 
világé lett. Kár is annyi szépséget, varázst egy 
asztalosm űhely dobos levegőjébe zárni e l;  a szép  
asszony az egesz v i lá g é ! —  Oarabó el akarta  
feledni, de nem tudta. Kis leánya nőtt-nött, s 
kifestett belőle feleségének, anyjának bolonditó 
szépsége. Szeretni próbálta, dédelgette, beezózgette 
de m iatha a lelke is anyjáé lett volna, kerülte a 
tulajdon apját Megkérte, ereszsze el öt Budapestre, 
abba a rengeteg városba szolgálni, úgyis szegé  
nyék, rájuk fér a segítség, meg hát már nagy 
lánynyá növekedett. Oarabó m egengedte —  eg y e 
dül maradt bújával, tengernyi keservével.

A szorgalom nak, munkának vége szakadt. 
Lakát, melyben minden reájuk em lékeztette, k e
rülte. Szórakozni kívánt, el akarta tompítani 
minden érzékét; czigány, tivornya, dőzsölés, bor 
volt m indene, —  a mámor feledtet sok bút, bajt. 
A műhelyből sorba vándorolt el a gyalupad, a 
szerszám ok, aztán a kis szoba minden bútora, 
végre a becsülés, a t is z te lé s ; magára maradt 
katakoló, kínlódó szivével, koldusmódra, egyedül. 
—  D e n in i! Hátha ö h  felm enne abba a tenger 
nagyvárosba, hová a lánya ment el, úgyis régen  
hallott hirt felőle, talán megnézné, aztán — a hol 
annyi ezer em ber m egél, 5 setij hal meg éhen.

Felm ent, m egölte mit látott, hallott. Meghalt, 
azóta halál a neve. Ó, bár meghalt volna igazán ;t

bár feküdne a föld a la tt m élyen, nagyon m élyen , 
lenn  valahol a föld közepében ! — Nem, — ha  
most nevet k ém e tőle, az ö nyom orult, h itván y , 
sem m i nevét nem adná leányának, m ert, m e r t ... 
Hahaha t Kár érte szót is  ejteni, a m ilyen vo lt az  
anya, olyan a leánya !

A halál szorgalm as, m unkás lett újból, 
néma, szótalan. Ravatalon szobát d íszíteni, kopor
sókat leszögezni örök időkre, kétségbeesett sírást 
s jajgatást hallgatni jéghideg, részvétlen  szív vei, 
az volt azután dolga. —  Leányát nem látta, csak  
egyszer, úgy rémlik neki, mikor a halottas kocsin  
U.ve, szom orúan b aktatva indullak az örök nyugo
dalom helye fe'é, száguldó batár habzó kők selyem  
vánkosai közt mintha bűvös arczát látta vo ln a , 
halványan, fonnyadtan, —  de hát öreg szem e  
könnyen téved, talán más v o l t ; nem vitte fel a  
jő Isten  az isten telen nek  dolgát annyira.

É t  tovább, tengődött inkább, m egőszült, 
m eggörnyedt. Tem etett, s kérte az Istent, miért 
küldi vissza a tem etőből az emberek k özé, k ü z
deni, élni, mikor ereje annyira fogytán va n , alig  
lézeng, minden lélegzete köhögésbe reked, fáradt 
ö m ár, p ihenni v á g y ....

Illatos tavaszidö volt. A szom orufüz rügye
zett már már, a liliom kelyhe nyiladozn i kezdett; 
meleg, madárdal. szellő  uj é le t  lüktetését matatta. 
De kár ilyenkor meghalni* szom orú nagyon 1

Hát még fiatalon, gazdagon t Egy fiafal asz- 
szony ravatalához hívták Oarabó Jónást. A zt 
izente. ki a tem etést m egrendelte, kerülhet ezrekbe, 
ne kím éljenek sem m it sem, ami drága, f i  nyes, 
ragyogó. A koporsói a kereszt már ott van. a



nek meg minden tekintetben kötelességeik 
nek, mert hisz akkor minden körutazása 
alkalmával egy-egy faluban 4 —5 óráig 
kellene dolgoznia és igy körét, mely túl
nyomó többségben 16 — 18 helységből (ná
lam 24) áll, csak 3 órai tartózkodást szá
mítva egy helyre és csak 12 helységből 
állónak számítva egy egészségügyi kört 
12X3—36 óra alatt utazhatná be egész
ségügyi körét, a mi havonként csak egyszer 
téve és télre is 12 órai napi utazási időt 
számítva (a mi lehetetlen) 36 : 12 óra =  3 
napot vesz igénybe (itt még, megjegyzem, 
nincs számítva azon idő, mely alatt egyik 
helységből a másikba ér, de hát igen sok 
úgy is a körorvos fizetése, azt az időt, a 
mi minden körútja alkalmával kitesz leg
alább is 12 órát, nem is számítjuk, de ő 
se számítsa.)

Minden napra kell fizetnie a kocsiért 
6—7 forintot (és ez olcsó fuvar munka 
időben és hideg téli időben) ez kitesz ha
vonként egyszer járva körét 3 X 6 — 18  fo
rintot. Egy évre tehát csak körutazásra 
kiadna 18X12=216 azaz kétszáztizenhat 
forintot, mig ő maga 120 azaz százhúsz 
forintot kap fuvar átalány fejében. A kép 
azonban még nem teljes, mert Zalavárme- 
gye törvényhatósági bizottságának 1 8 9 1 .  
évi május 4 én tartott közgyűlésén el lett 
határozva, hogy »Tekintettel arra, hogy a 
közegészségügyi szolgálat hátrányára máris 
több esetben fordultak elő kételyek és fél 
reértések arra nézve, hogy az úti átalány 
nyal ellátott körorvosok minő utazásaik 
alkalmával tartoznak sajátjukból fedezni, 
átalánosan kötelező szabályként kimondatik, 
hogy az említett körorvosok hivatalukkal 
járó mindennemű utazásuk költségeit köte
lesek sajátjukból fedeznie és mindezt 120 
írt utazási átalány fejében ? !!

Úgy látszik, e határozat kimondásakor 
vagy nem lett számításba véve, hogy mek
kora terhet ró ez a határozat a körorvo
sokra, vagy még mindig attól félnek, hogy 
a körorvosok saját zsírjukba fulladnak ? !! 
Számítsunk csak, ki fog derülni, hogy a 
veszély nem oly nagy.

A körorvos mindennemű hivatalos te
endőihez tartozik az oltás is. No hát ennek 
teljesithetése czéljából, ha a körorvos »köte- 
lességét a fontos czél megkövetelte pontos
sággal akarja teljesíteni, minden oltási 
helységben legalább is 3-szor kell a mostani

többi az ö d o lga . E zrekbe! A gyász pompája
m egem észti. —  a halál adója nagy 1 ---------Meg
lesz , meg. El i s  indult, magában dünnyögve  
ufezák töm kelegén át a fényes palotába. Volt ő 
m ár fényesebben ; a halál katonáját beeresztik  
m indenüvé. De m intha szédülne a fénytől, n ehés  
illattól, midőn a tükröző lé csőn tompán kopogva 
felvonszolta magát. Aztán nini. mekkorát dobban 
▼én szive, mikor hallja inas. szobalány sirását. 
Benn egy ragyogó terem ben fiatal, feketébe ö ltö
zött nagyur p atyolat zsebkendőjébe tem etve arcát, 
Jár-kel szom orúan. De hát m i ez, mi köze neki 
síró em berhez, k étségbeesett nagyurhoz. hányszor  
végezte munkáját s sz ive  m eg se dobbant. —  
Még bizony fi is e l kezd pitveregni, ostoba öreg  
ember 1

i

viszonyok mellett megjelennie. Először az 
előoltások teljesithetése végett, (mert még 
mindig a karról karra való oltás divik elég 
rosszul) másodszor az oltásokat végezhetni 
és harmadszor a már beoltottak inopiziálása 
czéljából, ha ugyan a körorvos második 
megjelenése alkalmával az oltásra kötele
zettek teljes számban megjelennek és ha 
az orvos lóerővel dolgozva, a megjelenteket 
mind beolthatja : ha nem, a körorvos, túl
ságos nagy lévén a fizetése és bármily 
nagy áldozatait, ha már pénzzel nem, de 
elismeréssel bőven (?) megjutalmazzák, meg
jelenik negyedszer is (mert kötelességének 
pontos teljesithetése végett meg kell jelennie, 
hogy a másodszori oltásnál elmaradottakat 
harmadszori megjelenésénél beoltva meg
tekintse) a nélkül, hogy ezen negyedik 
utazás költségeit csak számítaná is Van 
pedig ilyen oltási kerület egy egészségügyi 
körben 5 — 6, (nálam 7 van, pedig az egyikbe, 
a szoboticzaiba, 10 község gyermekeit 
hordják össze, az pedig, hogy meleg nyári 
napokon másfél órányira hozzák a gyer
mekeket, épen nem szolgál a közegészség- 
ügy javítására) ilyenformán az oltások 
költségeire kiad az orvos 5X 3=15 meg
jelenést számítva 2 frtba (a mi olcsó, te
kintve, hogy a fuvarosnak egész fél napját 
igénybe veszi és hogy munkaidőben végzik 
az oltásokat) összesen 30 forint, mit a 
kétszáztizenhathoz adva kétszáznegyvenhat 
forint azon kiadások összege, melynek fejé
ben kap egyszázhusz forint fuvarátalányt 
és háromszázötven írt fizetést, együttvéve 
470 frtot, ebből levonva a körutazás és 
oltásokra kiadott fuvardijat (és úgy szá
mítva. hogy minden tételnél a lehelő leg
kisebb számot vettem) maradna egész évi 
munkája jutalmául 470 —24G 224 két-
százhuszonnégy írtja. De csak maradna, 
mert tényleg még nem marad meg, hisz 
hivatalos teendőihez tartozik az őrültek 
megvizsgálása, hirtelen elhaltak megtekintése 
baleseteknél való megjelenése, vizbefultak 
rendőri bonczolása (és ez folyók mentén 
lakóknál nagy contingens), és még sok 
más, a mi momentán eszembe sem jut, 
ez ugyhiszem mind költségbe kerül (és 
köllségbe kerül már akkor, midőn a kör
orvos még csak várja, hogy fizetéséből két 
garast kézhez kapjon) valamint egyszer- 
másszor ennie is kell ott, hova hivatalos 
működése hívta, egyszer-másszor a kocsis
nak is kell valamit fizetni, (hisz még a 
szegény mesterember is fizet kocsisának) 
ez is csak megemészt évente egy pár ga
rast és tek. Vármegyei Állandó Választmány 
négyszázhetven írtért ?

És tek. Megyei Közigazgatási Bizottság 
áll az, hogy a járványos betegségben, bal
esetek következtében elhaltak száma a 
csecsemők túlságos nagy halálozási szám
arányának oka a körorvosok hanyagságában 
rejlik ?! 1

Dr. Koréin Adolf.

Közig. biz. ülés.
B ebandukolt a halottas Biobába. megállt, 

mig szem ei m egszokták a tompa félhomályt, aztán  
ügyet se Tetve az elfojtott, szaggatott zokogásra, 
elindult a koporsóban fekvő halott fe lé . —  Néz, 
néz a halottra, homlokát sim ítja ránezos tenyeré
vel, néz a siratókra ism ét a halottra m ereven ,' 
U vegesedö szem ekkel, reszkető  testtel, s — össze- j 
r o g y .. . . . .  O rvosi s eg ítség  nem érte e l az utolsó
ér v er ést....

A koporsó fedelén ez volt felírva fényes 
b etűkkel eg y e d ü l: Garabó JolAnka élt 21 évet.

B e l lo s io S  B á lin t .

A megyei közigazgatási bizottság jun. 
havi ülését Svastics Benó főispán Öméltósá
gának elnöklete alatt f. hó 9-én tartotta.

Az alispáni havi jelentés felolvasása 
után olvastatott és tudomásul vétetett a 
kereskedelemügyi miniszter leirata, melyben 
tudatja, hogy a déli vaspálya társaság ké
relmére a Gelse - Szent-Mihály állomások 
között fekvő 102 számú őrháznál „Ilajka 
elnevezéssel megállóhely létesítését enge
délyezte.

A csáktornya-ukki h. érdekű vasút

649 - 650 szelvényei között Szent Kozma 
domb község által kérelmezett gyalogutát- 
járó engedélyezése a megtartott helyszíni 
szemle alapján elrendeltetett.

Táraok község az iránt folyamodott, 
hogy a Tárnok és Bak közt levő kocsi 
küldöncposta továbbra is fentartassék, eset
leg a régi szállítási módszer B ak-Tárnok 
és Nova között visszaállittassék. A közigaz
gatási bizottság a község kérvényét illeté
kes helyére pártolólag terjeszti föl.

Az ukki vasút' állomási épület kibő 
vitásé tárgyában a közigazgatási bizottság a 
kereskedelemügyi minisztert feliratilag meg
kereste. Tekintve a szóban forgó helyz- t 
tarthatatlan voltát, a közigazgatási bizott
ság ez ügyben a kereskedelmi miniszterhez 
újabb felterjesztés intézését határozta el.

Szent-Iván és Zala-Egerszeg között 
reggel czélszerííbb vasúti összeköttetés léte
sítése ügyében a közigazgatási bizottság a 
keresk.-ügyi minisztert megkeresi, hogy 
Szt. Iván é* Egerszeg közölt egy helyi 
vonatot létesítsen.

A nagy-kanizsai kir. törvényszék a 
pécd kir. tábla körébe tartozván, felemlit- 
tetett, hogy Nagy Kanizsa és Pécs között 
a vasúti közlekedés olyan, hogy oda és 
viasza az út csak két nap alatt tehető meg. 
A közigazgatási bizottság megkeresi a ke
reskedelemügyi minisztert, hogy ezen aka
dályt megfelelő éjjeli közlekedéssel kegyes
kedjék elhárítani.

A keszthelyi balatoni kikötő felépíté
sére vonatkozólag, melynek költségeit */* 
részben Keszthely városa viselendi, a köz- 
igazgatási bizottság az államépitészeti hiva
talt megbízta, hogy a város szakértőinek 
meglnllgatása mellett, valamint a mostan 
épülő balatoni uj kikötők építésénél szer- 
zendő tapasztalatok felhasználásával a ki
kötőre nézve a mii szaki tervet és költség
vetést készítse el, a szükséges tárgyalást 
tartsa meg és úgy a tervet és költségvetést 
valamint a tárgyalás eredményét feltüntető 
jegyzőkönyvet a törvényhatóság októberi 
közgyűlése elé terjessze be.

Kir tanfelügyelő havi jelentésében 
előadja, hogy a vallás- és és közokt.-ügyi 
m niBter Nagy falu és Szászkő muraközi 
községek által felállítandó i kólák építési 
költségeihez az iskolai alapvagyon ráfordí
tásán kívül egyenként 15 )0 frttal kegyes
kedik hozzájárulni. Ez érdemben a további 
tárgyalást megindította. — Ezen időszakban 
meglátogatott 35 iskolát, résztvett a Csák
tornyái állami tanitóképezde mellé emelt 
tornacsarnok műszaki szempontjai felől 
tartott tanácskozásban A tavaszi iskolázás
nak a meglátogatott vidékek viszonyaihoz 
mért megfigyeléséhez képest személyes 
hatással arra törekedett, hogy a jelentkező 
javulás fokoztassék, a jelentkező bajok okai 
pedig kinyömoztas«anak. — Az igazolatla
nul iskolamulasztók lanyha, vagy épen 
semmi megtorlása miatt néhány községbirót 
felelősségre vont — A tanitók illetményei
nek a törvényesen erre rendelt közeg által 
beszedetése érdemében több járásban in 
tézkedett

h Cl ú x f é l é k .
— é  £J- ($*• ma d e. 11 és 

fél órakor igazgatósági ülést tart
— J(iMSgilat. Az alsófoku ipar- s ke

reskedelmi iskola záróvizsgálata ma d. u. 
2 órakor veszi a polgáriskola épületében 
kezdetét Különös érdekességet kölcsönöz a 
vizsgálatoknak a velük kapcsolatos kiállítás,



melyeken az iparostanonczok mesterségükbe 
vágó, saját készítményU munkáikat mutat- 
ják be. rI ekintve; hogy ez az intézetnek a 
nyilvánrsság előtt va’ó első szereplése, a 
mikor életrevalóságáról s missiójáról beszá
mol, felhívjuk a  közönségnek, elsősorban 
a kereskedőknek s iparos gazdáknak figyel
mét, hogy a vizsgálatokon minél tömege
sebben megjelenjenek.

— Gazdasági tudósító- A földmivelés 
tlgyi m. kir. minister Vlasits György tur- 
caiacsei lakóst és uradalmi ispánt, a perlaki 
járásra nézve az állandó gazdasági tudósítói 
tiszttel bizta meg.

— N a g y f o k ú  i z g a t o t t s á g b a n  tartja 
Csáktornyát és vidékét ama m egrendítő szeren 
csétlen ség , m elynek D ráva-Szent-Iván a múlt 
h éten , szerdán este, színhelye volt, a mi annál 
m egdöbbentőbb, mert egy előkelő házból szárm azó  
fiatal nO magáról m egfeledkezve, hogy állítólagos 
velélytársán  magát megbosszulja, oly eszközhöz 
nyúlt, m elylyel a bűn lejtőjére lé p e lt , melylyel 
magát a veszedelem be sodorta s vele együtt egy 
intelligens, jóm ódú, közbecsülésnek örvendő csa
ládnak nyugalmát tönkre tette. Zindl Olga, Zindl 
A ntal horvátországi volt tartom ánygyülési képvi
selőnek  leánya, 1886-ban  esküdött Cekorics Kál
mán dráva-szt.-iváni fiatal földbirtokosnak örök 
hűséget. A fiatalok csak egym ásnak éhek . A  nö 
a végtelen  szeretetnek kifogyhatatlan sokféleségei
vel halm ozta el férjét, kit szivéből im ád ott; a 
férj csupa gyöngédség volt irányában s igy bol
dogságban töltötték napjaikat, a nélkül, hogy az 
egyetértést közöttük csak egyszer is megzavarta  
volna valami incidens. Két évvel ez előtt azonban  
nehéz betegségbe esik az asszony ; hónapokon  
keresztül élet-halál között lebeg s csak szervezete  
s a leggondosabb áp o lás képesek őt az életnek  
visszaadni. De az agytyphusnak ritkán elmaradó 
utóbajai csakham ar m utatkozni kezdtek nála is. 
A  hitves kínozni kezdi férjét a legreítenetesebbel 
—  féltékeny lesz. K épzelete a nála ssolgáló Csrép 
Júlia cselédet vetélytársnak kezdi tekinteni s nem  
tud m egszabadulni attól a gondolattól, hogy férje 
e növel viszonyt kezdett s öt m egcsalta. Rögesz* 
méjétöl férje lebeszéln i nem tudja ; hiába eskü- 
dözik tanuk jelenlétében a lány, hogy a gyümölcs, 
m elyet hét hónap óta  szive alatt hordoz, nem  
gazdájától v a ló : rabja marad mégis ideájának  
továbbra is s a scénák ettől fogva a házban napi
renden voltak, noha a cseléd szolgálatából már 
elbocsájtatott. U tóbbi napokban valóságos őrjön
gés szállotta meg a szerencsétlen t. Búskomor 
lett ; sokszor perczeken át spathiába e s e t t ; a 
háztartást elhanyagolta, sem m ivel sem  törődött s 
nem egyszer hangoztatta, hogy sokáig ez igy nem  
tarthat. Hozzátartozói féltették ; aggódva kísérték  
figyelem m el, mert attól tartottak, hogy életében  
kárt teszen. És ezen szervezetét em észtő izgatott 
áljapotában azon törte tejét, miként boszulja meg 
m a g á t ellenfelén. Több i/b en  csalta át magához 
volt cselédjét, azt követelve, hogy bocsánatot 
kérjen tőle, de ez nem jött. V égre szerdán  
este hozzátartozóinak unszolására csakugyan en 
gedett a hívásnak s átment Cekoricsékhoz, de 
vele volt egy másik asszony is. Cekoricsnénak  
útjában volt a leány társa, rosszullétet színlelvén, 
vízért küldte ki a kútra. Ez alatt az ajtót hirtelen 
rázárta, előragadta a készentartott 11 mm. kali
berű pisztolyt s a lányra lőtt. A fegyver csütör
tököt mondott. A lány term észetesen menekülni 
akarván, az ajtót feszitgelte ; de a ku'csot izga
tottságában szerencsétlenségére a földre ejtette, 
s a mint utánna hajolt, eldördült a pisztoly m ásod
szor, harmadszor s a lány ősszeroskadt. Ez az 
egész merénylet néhány pillanatnak volt csak 
műve, addig se tartott, hogy az asszony a kútról 
visszajött. Férje, ennek anyja (az eszéki kir. 
közjegyző neje) s nővére (egy bolgár kereskedő 
felesége) mely utóbbiak ágyban voltak már, s 
kik E székről látogatóban vannak itt, rátörték az 
a jtó t; a leányból csak úgy patakzott a vér. 
Ápolás alá  fogták azonnal s orvosért küldtek  
Csáktornyára. W olf Béla dr. a golyókat a falban 
m egtalálta : az egyik a szerencsétlen  lánynak 
hasatáját fúrta keresztül. A kötéseket nyomban 
alkalm azta, a vérzést törekedett eláhitani, a mi 
azonban eddig még nem sikerült. Reggelre az 
egész h ivatalos apparátus megm ozdult. K ihallgat
ták a még eszénél volt leányt, ki az egész dol
got, mint leírtuk, elm ondta , fölvették a hely s íin  i 
szem lét, de Cekoricsnót nem hallgathatták ki, mert 
tettének elkövetése óta az nap folyton aludt s ha 
egy pillanatra felébredt is, magánkívül volt, jélre- 
beszélt, örökösen zsandárokat emlegetett, kik bekí
sérik ; férjét nem ism erte, valamint azokat sem ,

kik különben ism erősei, mert házukban többször  
megfordultak A  leány sebeiből a ligha épül f ö l ; 
állapotát különösen az teszi kritikussá, hogy  
pénteken reggel gyerm ekét m egszülte, de a 
lányka néháuy óra m úlva m ár meghalt, ü ek o -  
ricsné is orvosi ápolás a la tt van, a kit külön
ben orvosi megfigye'és alá is helyeztek . Az elő
vizsgálatot D ugovich Pál kir. aljárásbiró vezeti.

— <A gyüjtőivekröl megemlítettük múlt
kor, hogy az ipariskola vizsgálatain kiállí
tandó érdemesebb tárgyak kiállítóinak, vala
mint az elemi iskolai jelesebb tanulóknak 
megjutalmazására megkivánt, összegek gyűj 
tésére körözött iveken 44 frt 50 kr. folyt 
be összesen. A bizottság erre a czélra 32 
irtot használt föl csak. Miután az összegből 
12 frt 50 kr. még fönmaradt, lapunk utján 
kéri az iskolaszék s az ipartanodái bizottság 
elnöke, Ziegler Kálmán ur, a szives adako 
zókat, méltóztatnának hozzájárulni ahhoz, 
hogy, miután e czélra 32 írtra volt c^ak 
szükség, e fönmaradt összeg a jövő tanévre 
eltétessék s az iparostanulók rajzeszközeinek 
s egyéb szükségleteik beszerzésére for- 
dittassék A mennyiben azonban ezen 
intézkedés ellen kifogással élnének, az eset 
ben elnök ur a közakarat előtt meghajol g 
a maradékösszeget is hajlandó a tanulók 
között szétosztani. A lapunk m. számában 
kimutatott adakozók nyilatkozatra kéretnek 
főt tehát

— (Á amit hétfőn Dráva-Vásárhelyen 
megtartott vásár ugyancsak dolgot adott a 
helyb. csendőrségnek, melynek ott dús 
aratása akadt. Zsebmetszők, tolvajok nem 
csekély számban keresték föl a vásárt s 
hogy nem eredmény nélkül való volt láto
gatásuk, tanúskodnak a panaszlók s bizo
nyítják a jogtalanul eltulajdonított kisebb 
nagyobb pénzösszegek s egyéb tárgyak, 
melyeket az elfogott jómadaraknál megta 
lálni még sikerült. így Mrázovics György 
horvátországi illetőségi! egyén 23 frt 10 
kit lopott Tkalics Magdolna zrinyifalvai 
hajadon meg a templomban fosztotta meg 
egyik társát 1 frt 10 kr. készpénzétől. 
Zadravecz Margit gyümölcshegyi lakós öt 
pár csizmafejelést lopott el Lázár Györgytől. 
Legiobb „fogástu tett Gyurgyuvics Sándor 
horvátországi kóborló czigány, ki 35 frt 
erejéig könnyített egyik embertársán. A 
tettesek bekisértettek s a helyb. kir járás 
bíróságnak átadattak.

— £  szélhámos tolvaj k nek szerepléséről 
múltkor megemlékeztünk, lépre került 
hétfőn ugyancsak a dráva-vásárhelyi orsz. 
vásár alkalmával, de nem a vásár szintié 
lyén, hanem Csáktornyán Neve Derkovics 
Vinkó s gospicsi illetőségű 19 éves faczér 
kereskedősegéd. Természetes, hogy mindent 
tagad. Nem akarja elismerni, hogy Bernyák 
Károly helyb. vaskereskedőnek lakásán f. 
hó 11 én megfordult volna, a hová pedig 
ebéd ideje alatt beállított volt s hogy dől 
gát zavartalanul végezhesse, magára zárta 
az ajtót s a szekrények feszegetéséhez 
legott hozzá Í8 fogott. Tagadja továbbá azt 
is, hogy Petrics Ignácz helybeli iparostól a 
11 frtot ő lopta volna el, noha az ellopott 
hoz hasonló tallért kikutatása alkalmával 
találtak volt birtokában. Gyanússá teszi őt 
különösen azon állítása, hogy az utóbbi 
napokban a város környékén tartózkodott 
volna, pedig van rá tanú, hogy vasárnap 
Zágráb felől jött vonaton; továbbá, hogy 
mindenütt, a hol ll-én megfordult, egy 
jónevü, t sztes özvegy asszon yt keresett, a 
ki az állítólagos „rokontw nem is ismeri; 
végül, hogy találtatott nála egy ezüst női 
óra, packfongláncz, ezüsttallérból készü't 
melltü és egy ezüsttel kivert szivarsz:pka, 
a nélkül, hogy azok holszerzósére nézve 
hitelt érdemlő felvilágosítást adhatna Dér 
koiics mindezeknek alapján letartóztatva,

a nála talált tárgyakkal együtt a járásbi
róság börtönébe került.

—  T a n k é p e s i t ő - v i z s g á la t .  A Csáktornyái 
áll. tanitóképeadében e hó 16, 17 és 18-An tar
tattak meg dr. B u zsicsk a Kálmán kir. tanfel
ügyelő elnöklete alatt a tanképesitö-v izsgálatok . 
Tizenegy tanítójelölt közül 1 visszalépett, a többi 
képesítettnek nyiv lán ittatott; még pedig 7 jelölt 
jeles és 3 jó á ltalános eredm ónynyel. A  paeda- 
gogiai írásbeli tétel a következő v o l t : „M iként 
érvényesítheti a tanító legjobban  egészség- és 
életm entéstani ism ereteit a nép között ?« Megfej
tette 1 kitűnő, 2 jeles, 5  jó és 2 e]égsóges sik errel.

— guaíills. ^A helybeli Kisdedóvó 
Egyesület által föntartott intézet vizsgája 
jövő vasárnap, f. hó 28 án, tartatik meg. 
A záróvizsgáját ez alkalommal nem az 
intézetben, hanem a szabadban, Adelmann 
Ferencz vendéglőjében, a „Fehér galamb* 
féle kerti helyiségben folyik le. A vizsg. d. u.
4 órakor veszi kezdetét, ennek befejezésével 
megkezdődik a tánczmulatság,^ melylyel 
tehát a vizsgálat össze lesz kötve- Az ovo 
dába járó gyermekek beléptidij mentesek, a 
szülők közül pedig csak azok nem fizetnek 
beléptidijat, a kiknek*, gyermekei a tandíj 
alól fői vannak mentve, ezek másra át 
nem ruházható, névre szóló belépti jegyet 
kapnak, melyet az egyesület pénztárosától 
belépésükkor átvehetnek. Meghívók nem 
küldetnek szét. A belépés dijja személyen 
ként 40 kr. A zenétj Sárközy testvérek 
zenekara szolgáltatja.

—  S z e n t  A l a j o s  halálának hároniszá- 
zados évfordulóját nt. Horváth H. buzgósága 
folylán mi csákfornyaiak  is m egünnepeltük. A 3 
napos ájtatosság folyam án 5 szent beszédben  
buzdiiá nevezett hittanár az ifjúságot égi védője 
erényeinek követésére. Szép dolog ez ,*és  nagyon  
helyesen van. Megmutattuk, hogy nem csak h a 
zánkat s királyunkat, de egyházunkat is szeretjük. 
E szép ünnepélyért d icséret és tisztesség derék 
iskolaszékünknek és a tanítóknak. Adja Isten , 
hogy Ugybuzgó hitoktatónk intentióilvalósuljanak.

X .
Szomorú véget ért Sostarics Mária, Sos- 

tarics József nyirvölgyi gazdának 9 éves 
kis lánya a múlt héten, 15-én. Több tár
sával együtt a legelőn volt, a hol a gond
jaira bízott tehenekre s disznókra’vigyázott. 
A játék nemeiből kifogyván, változatosság 
kedvéért tüzet raktak s a körül játszadoz
tak. Mikor a rőzse lángja legjavában lobo
gott, a kis Sostarics Mária pajzán jókedvé
ben a tüzet át kezdte ugrándozni. Ruhája 
azonban lángot fogott. A gyermekek el 
akarták foitani a lángot, de módját nem 
értvén, inkább élesztették azt, s igy a kis 
lányka fájdalmában csakhamar eszméletle
nül ősszeroskadt. Egy falubeli férfi könyö
rült meg a kis teremtésen s bevitte a köz
ségbe. Segíteni azonban már nem lehetett 
rajta, mert reggelre a kis lányka kiszen
vedett.

— dttc támadt Senkovecz községben, 
Csáktornya szomszédságában tegnapelőtt 
délután. A Csáktornyái tűzoltók kivonultak 
ugyan, de egyedül lokozálni voltak képesek 
az elemet. Elégett egy lakóház, a hozzá
tartozó pajtával, óllal és istállóval, ez utóbbi
5 tehénnel, 1 bikával s l borjúval. Az 
épületek biztoűtva voltak.

— A goricsáni önk. tűz 
oltóegylet által f. évi május 31 én tartott 
tavaszi mulatságon a meghívottak közöl az 
egylet pénztára javára következő felülfize 
tések történtek: Arady Alajos, Spiegel AU 
bért, Schulcz Sándor 1 —1 frtot. N. N., 
Novák Ferencz; Lénk József, Grész Alajos, 
Peczek György, Mestrics Gábor, Klestyinsky 
Dezső 50 —50 k r t , melyekért a nemeslelkü 
urak fogadják az egylet hálás köszönetét.

—  L a p u n k  zártakor vettük a hirt, hógy 
a dráva szent-iván i dráma áldozatja szom batra 
virradó éjjel k iszenvedett. T egnap  délután bon- 
czolták föl.
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Predplatna céna je :

Na celo leto . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 írt
Na őetvert leta . . 1 írt

l̂uzbeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajuőega őinovniőkoga dru2tva“t „Cakoveöke §parkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

t í o s p o d a r s t v o .
Gospodarsko verovanje

Jeden amerikanski gospodarski üst 
razpisal je nateőaj za nagradu na takvo 
delo, vu kojem bi bili kratki, r&zgovetni 
i pouő'jivi naputki za gospodare. Ovu nag
radu dobilo je delo pod imeoem „Gospo 
darsko verovanje,* kője ovdi celo naprvo 
postavljam, kak sljedi:

„Vodi dnevnika (vsakdaánjga proto- 
koluma) Vse si vu redu raőunaj Marki vu 
redu davaj sol. Drfci se tvoje sluíbe. Draő 
je tolvaj. Nijeden nego podari sreóno, koj 
gospodarenje na drngoga osloni. lm aj dober, 
udoben (komoten) stan.

Premenjaj őim viáe aétfu. Citaj gos- 
podarske i druge novine, kak takaj i knjige 
Ovce nek apiju na auhom. Vsako ljeto po- 
sadi nekoliko drév aadja. Naj koma god 
podpisati vekslina Vaaku atvar imaj na 
svojem méatu. Proai osved<-őenje i tolnaőa 
od praktiőn;h gospodaro*.

Naj dati gladuvat tvojoj zemlji Kak- 
voda je ravno tak glavna atvar, kak i ko 
likoda. Farba je f&leda, kak nőve deske 
Áko :maS dobroga vrta poleg hiie, a dók 
torom buded menje poala imái Najvi*e 
hágná nosi ona oranica zemlja, koj a je 
najglibljega. Daj ai asekurirati svoj imetek 
pri dobrom oaiguravajuőem dru2tvu.

Naj davati marki na vek jednu felu 
hrane. Haanuj samo dobro zebrano aéme 
Vaako delo dobro dokonőaj, kaj ae da 
dobro napraviti ; tojeat nek ti se nevedja. 
Zdenec i drvarnica naj budu bl zu kuhnje 
Ako neimas parmu za séno zdrapan bu 
2ep. Jód ae nijeden gospodar nije pri- 
tuÉil komu zatc, da je avoju zeralju dobro 
obdelal.

Dij putru Ijepu farbu, prejdi kak 
dojde iz krave, tojeat a deteljicom i kuruz- 
nom meljom hrani krave Nóga boláe banké 
kak je zemlja. Goapodaratvo je vnogo 
spodobno jednomu reáetu ; puno őrez reáeto 
ide piek i samo malo ostane nutri.

Tak produciraj veliki prirod, da poleg 
tóga nebude fundu^ (tlo) a romadkedi -  
Naj aamo apravljati gnoja, nego pazi kak 
ga akladned i za gnojenje pripravi'.

Goapodarako orudelje (meátriju) pod 
krovom őuvaj. — Hrdja i prhnenje (gnji« 
lenje) vide ékodi orudelju, nego ha^nn- 
Tanje

S odprtom pameljum delaj — Iliatra 
glava i krepka ruka povekdava goapo 
daratvo.

One peneze, kője sí domaj na vozeőu 
marhu ohmul, obilno ti intere*a donasaju, 
— Gospodar nek si nemiöli samo da bi

mu dobro i vnogo priraslo, nego nek si 
skrbi i dobru trg.vinu (piac) za svoj 
prirod.

8 obilnim naatiljom moéi je marhu 
driati vu eistoői i jód je módi mentuvati 
vrédnu gnojbőu

Gim je stare’a i veksa kojagod 2i- 
vina, tim je vide potrebno brane za nju, 
ako hoőemo 2ivu vagu s jednim funtom 
povekáati, anda pivtan e malo doprinada 
basne.

Tikve je lehko povati, ali meásjud 
nje k drugoj hrani, naő nimo marsé zdra’ 
vege, — Síale dobro preluflavaj. — Kotci 
za kokoái naj budu svetli, topli i ő st zrak 
nek imaju. Naj davati kokoáam samo ku 
ruzu. Vu homok (péiek) gde se kokosi 
peruSiju, primedaj malo ivepla Naj zabo* 
raviti i negda povapniti kotca. Malo penez 
je navek dobro imati pri hiti. Vnogi krat 
je moői h asen od njih imati.

Za on jeden íunt teiine zgubi'ka, ko- 
jega marde mora preterpeti gladuvanjem 
je dvostruki zgubiőek za gazdu.

Najviáe basna nosi svinja — prolul 
jetni rani pajcek, koj erez ljeto i jeren na 
paSu hódi i vu zimi érez dva raeseca se 
zonjem i krupirom hrani.

Kondicije velikoga dobiőka pri pova- 
nju marbe : dobro marde vu redu i za 
dovoljno hranenje s zdravom krmom (hra- 
n m), dobra Stala i dobro baratanje.

Na zaduje osobito je glavna stvar: 
cisto orndelje, őisti kuti, (ista marba őista 
polja, őisti vrt, őisti sadovnjak, < islo 8eme} 
őista pasa, ő'sti dvor, őista átala, ő:ste ko- 
pan;e za jesti i za piti, óista krma, őista 
voda, őisti nastilj, őisti hambar ili ditnika 
i őisto — duino spoznanje u

Friredil:

Glád Ferencz.

Verenica i opatica. 
ív.

Drugi den nzgleda Treza sa sestrom 
si sve, kud i óim su se za inbdoat znale 
igrati i zabavljati.

Najpotlje izpeljaju i na grobjc, da vjd:, 
gdö joj dragi otec poőiva. Pribliiiv se k 
grobu, snitiju se obcdvé od tnge i íslosti i 
pritianu őriül zemlja v némoj nevolji.

Ustanoy se, izmoliju n<koüko molitvica

za pokoj öten, pák se povrnejajnazaj — 
ali po drogom putu. Nastaviju govor, — 
pák med svakovrstnim predhitavanjem i prj. 
govaranjem, spadne najpotlje kritika i na 
Terezu.

Oua je najme senjala, da sestra kani 
vérenika za se predobiti — zato se je prama 
Kiari zesvim bladoo dr2ala. Ali óva spoznav 
telje njene — zaBvedoé1, da joj drngo ne* 
2eü, nago sreőu vu izboro.

»Ja póznám" doda Kiara samo jednu 
ljubav, a to je prama tebi i mjloj mojoj 
mami — i ntőem za drugu xaati, ar véruj 
mi; za niőim me 2elja tak ne vleóe, kak za 
kloáterskim 2ivljenjem.

. 0  sestra" doda Tereza, tim bí ti vrlo 
lépa i naobratena — za tobom se bode sto 
progiteljov gonilo, kak se samo poka^es prod 
8V< tóm, objineju.

Ali kak, ako nikoga neljubim — niti 
neóem Ijubiti.

Ne dali se sestra moja — srdce moje, 
nastavi Tereza : ljubav opoji ti srdce, da 
niti nebudeá znala kak.

Pregovarajuói se tak, podignu se obe- 
dié na jeden bre2ő ő. Ali kak su oue gore 
prispele, — eno dojde Terezin ljubovnik iz 
lova 9 torbom prek ramena.

Zcstav se s njimi, najprije Klári poda 
ruku. Pusti se zatiin s devojkami vu spome- 
nek i sprevodi je do doraa, te podav i Te
rezi ruku — razide se s obedvéma. — Te- 
n z i biia je poátena srdea, ali ogojevita — 
ftive naravi.

Oaa se sva zburka, dók ju je Kiara 
miino gleiala. Ar njede bistre oői stale su 
mirno — nepomiőno — kak t:ho morje, kője 
oepozna nikakvoga vetra.

Róbert dohadjal je, odkad je Kiara 
doála, ne samo gusteáe, nego avaki den po 
dva tri puta k staroj Jani.

Terezine prijateljice govorile su sve iz 
áale, da se pobriga za ljubovnika. Pák prem* 
da je to bilo sve s ne’u2aosti vóinito ipák 
na Terezu veliki uőinek.

Prijateljicam njenim, bili je dobro po* 
znata njena sveza s Róbertom a ona, ideál 
lepote, ali ipák su kopale p>d njom jamu, 
poslujuéi na svaki naőin na svoj hasén.

Sveto, kak i lepota Klarina peklo je 
Terezu jako.

Po veőerih zabavljal se Róbert s (le
vakarni na svaku feiu. Pák makar bi atvar 
bjla kak smedua, znal bi ju Saljivi mlad őo- 
vők s humoriiliőkimi ziöini s preplétati.

Ponaáal se je őedno prama obedvém, 
da nijedooj krivo nevőini, znajoó i ónak, 
kakov je temperament Terezin. Ali pri svem 
tóm nóje joj mogel vgoditi.



9Pred njenimi oöima bile su Barna atva* 
ranja i straáila. Kak bi se Kiara vu kaj 
zemiilila, to je Tereza vec driala za tajni 
gna ljubavi prama Robertu.

A da je ov na Kiara oko j(-S hitil, 
onda je pák bilo jaj i ponaozi — kak da bii 
jü gdo na 2ivo vugljenje posadil.

Kiara je bila svigdar odpita iskrena i 
p ijat.djna prama gosponőicu, ali se je po 
njenom dabokom zamiSlenju dala zakijuéiti, 
da i ona skriva vu srdca nekakvu tajnu lju- 
bav prama Robertu vu suprot svemu nasto* 
janju Terezinomu.

Tereza lovila je svaki inig s oöima i 
pogled. Tak sestrio, kak Robertov. — Ali 
kak je s ljubljivost itrast jako ljuta — ne- 
temeljita, s t :m je gusteáa i silnida.

Zbog tóga je i Tereziuo srdce diato od- 
nemoglo od tuge. Rumenilo s njenog lica je 
izgiuulo — iivahnost se izgubila — uléika- 
vost s njenih odih nestalo je.

Prijateljice joj pri ruki néje bilo niti 
jedne, da bi joj tajnu svoju bol oöituvala, a 
materi se nepoduhva nit Sepnuti, znajud, da 
bi ju samo raztu>.ila — da bi poöela za 
sestrom govoriti.

Tak je prrSlo i nekoliko tjeduov. Ne 
samo Tereza — nego i mati njeoa — pák 
tija i mnogi njeut znanec i prijaleljelj opazil 
je, da je Róbert sve hladueái napiam Ja- 
ninoj bifti.

Pohadjal jib doista navadno, ali se je 
dr2al zesvim sbiljno. N ti Sala niti sméb ne 
spadne mu sa s ca.

Naprama dővojk&m izvinjaval se 2ivo
— navlastito pák prama Klári, kője neje 
botéi niti pogledati, — izvau gd i je opazil, 
da ga niti mati niti Tereza nevide. Samo 
onda dél'l zajom 2ar angjelske ljubavi.

Jedne veőeri, kak je Róbert odisel, po- 
zove mati dirke, kője su se ‘ravno na podi- 
nek spravljale — pred se.

Déca, rede, kaj je s naöim upravnikom ? 
Táj dovek — Bog mi grehe prosti, postai 
je pravcati fráter. Moralo mu se je nekaj 
pripetiti — budi, da ga su dru2ina razlju- 
tila — ili gdo drugi.

Nekaj takvogi mora biti, dokiéra se tak 
kljukavo dr2i. Meni va istinu jako je 2al 
za njega, ar je diugad 2ivaben gospordic

Dajte, dér izpitajte zrok njegve tuge
— to vám ide bolje od ruke nego meni — 
ali samo mudro.

Nekak ga moramo primamiti, ar nam 
od onoga őasa, kak mu se nekakvo zlo do- 
godilo, b>2a se prid'nja, kakti jeden pásti 
kloiter.

Devojke stale su jedna drugu s odmi 
razmotravati i presudjnvati. Kiara spaz% da 
su Terezi pals iz odih dve izdajnice. Izrekav 
materi ; ,lehku uoö 1« — odiále su na po- 
Cinek.

Zakljenuv se, Kiara postavi svedu na 
stol, Btsne k sestri, i zgrabi ju za ruku :

Sestra po Boga i krvi, ti si beteina. 
Ja si morém misliti tvoju tajnu bol. Veéj 
sam prije botela se od tóga spominat’, ali 
sara rajáé sve pustila vu miru.

No budud, da nam je i sama mati spo- 
menula, da se je Róbert zesvim premeuil, 
to te moram nekaj zapitat, ali da budeá ze
svim odivestna.

Al« kaj da ti povem, gda i ónak sve 
£Da8; reöe Tereza, Róbert je za me tu2nu,

kak, da ga ved niti neima. Ar on ljubi tebe
— samo tebe !

Spokoji se sestra moja, Ijnta rana mo- 
ja ! izrede Kiara, sröeno ju kuáae, zatim 
reőe:

Misliá, da Róbert mene ljubi ? — Ne 
tebe ljubi, i to skruáeuo. Ti budel se sama
— ako Bog da — najbolje ob tóm osvelo- 
d'la — i to za koj den.

Lica ona, koja su prvlje bila rnraeua, a 
vezda bu opet vu cvetu — glej kreseuja iz 
odih, samo se vmiri.

Ja verna tvoja sestra — ja ti tvrdu 
veru zavdajem, da ljudem te opet za srednu 
bla2enu vöinila. Vu meue se zaufaj.

Ob Kiara, kaj veliá ? Da ti je to mo- 
guée véiniti, bila bi moj angel duvar. Ti vu 
istiou moreb;t imaS volju k tomu ; ali Róbert 
tebe nigdar ved nepozabi. O ! zakaj nesi há
rem za koj raesec kesniáe doála !

Drugiput dalje.

KAJ JE  N O V O G A ?  
Nadplate.

Vu Goridani je ognjogasno dru2tvo 31 
ga júniusa svoju ple*nu z&uavu obdr2alo, na 
kojoj su uadplatili : Gg. N. N. 50 kr., 
Scbulcz Sándor 1 frt., Novák Ferenc 50 
kr., Lénk Jo2ef 50 kr„ Grész Alajos 50 
kr., Peczek György 50 kr., Spiegel Albert 
1 f r t , Mesterics Gábor 50 kr., Klestyinski 
Dezső 50 kr., Arady Lajos 1 frt. Svira do- 
broduáaim nadplataikom se vu ime dru2tva 
zahvaljuje

Vizmathy Sándor
nadzapovednik.

Napadaj razbojnikah na izhodni cug.

Onih 200 jezer franaka, kője su turski 
razbojuiki potrebuvali od bankira Izraela, 
ved su urudeai (prédám), tér su tak ved 
puáceni na slobodu vsi zarobljeniki. Vöd ja 
razbojnikov zove se Atanas, vrlo póznát raz- 
bojnik vu drinopoljskom vilajetu i Rumeliji 
sa svojih krvolo:tvah, Kada premisljimo 
onaj kura2 i prevzetnost, s kojora je ov raz- 
bojnik napal (nahrupilj na izhodni cug, mo
ra se taki posumnjati, da je on bil vu do 
govoru s niijimi turskimi oblastmi. Koncéin 
meseoA Aprila provalil je Atanas sa svojom 
razbojnidkom drjzbim vn jednu fabriku tér 
je tu pograbil vsaké fele oruzja, s kojim se 
je verojatno poaluáil, kada je zastavil iz
hodni cug. Osem dnevov pred trojaki napal 
je Atanas sa svojimi pajiaái átaciona Eski 
baba (med Drinopoljern i Corla) te je tam 
zgrabil vnogo konjah, kője je trebal za po- 
rabu vu svojih kradjah i otimauju. Napokon 
napali su isti ovi razbojniki dne 11 ga ovo 
ga raeseca 2aljezolöku stra2arnicu (vahtu), 
vu blizini átaciona (Banhofa) Siaekli, tér su 
tamoáujeg vahtara zevsema orob li i jói ga 
te2ko ranili. — Medtemtoga prispelje nekoj 
dán vu BadirapeStu Dury vodja putujudega 
dru2tva, kője je bilo napadnuto od razboj- 
n'kah, tér pripoveda o tóm napadaju novib 
zanimivosti. Ov putuik pripoveda o nadinu 
kak su razbojniki plenili putnike sljededa: 
Mi smo im dali prek ruk&h vlakovodje (cug- 
fi-era) vse zlato i vse vure, kője smo imali 
pri sebi, Gospe, kője su se s nami nahaIjale 
vu vagonu, povadile su svoje oringlice i 
prstenje i prédáié su nam, da to vse préda- 
mo razbojnikom. Nu razbojuiki su ipák bili 
doita galantui; tér sa gospam povrnuli na*

zad vse one stvari , isto tak razbojniki niin 
hoteli vure, a kaj se tide pener, razbojniki 
su takaj povrnuli uazad papirnate peoeze i 
sreberue tér su si samo zadr2ali francusko 
zlato. — Kak su ved razbojniki bili gotovi 
svojom eglekucijom (pljenitbom) potrebuvali 
su od putnikov, da izidu vsi iz vagonov von. 
Onda je slupil med nas vodja razbojnikah i 
izebral je od nas pet, kője odmab pred vsimi 
preglasi, da su zarobljeni (zasuáojeui). Zvnn 
ovib pograbili su razbojniki i vlakovodju 
(engfirera) Freudingera, koj dobro turski 
govori. Prvlje nego je ouo meáovito druitvo 
od razbojnikah i putnikah krenulo na pút, 
potrebuvali su razbojniki od nas da im da- 
ioo papira i plajbasa. Kada su to dobili za- 
povedali su jeduonu putniku da piáé straára 
ffdiktando‘ . — Ov je morál najprvlje dobro 
i vu redu napisati ime i stalid zarobljenih 
(zasu2rjenih) putnikov, a onia je pisai síje- 
dede pismo na ueinadki konzulat vu Cari- 
gradu : Nas su zarobili (zusn2 íjili) razboj
niki, koji ifidu 200 jezer frankov odkupoine. 
Molimo, da se ovi .penezi poá'ju cim prije 
vu Kir-Kilisse, to varaá koj ima 50 je
zer 8tauovnikov vu blizini istrandskog pogorja. 
Tu je domovina razbojnikov. 8 nami budu 
razbojniki dobro baratali i nebudu nam ni* 
kaj véinili, samo treba peneze óim prije 
poslati, a proti razbojnikom se nesme nikaj 
poduzeti, ar kak se vu njihovoj blizini po- 
kaie redarstvo ili solJati, mi buderao taki 
zaklani. — Vezda su razbojuiki povlekli vu 
svoju sredinu rasuinjene putnike i gda je 
razbojniőki vodja zaviknul : wHajdc!M kre- 
nuli su zarob'jeniki tirani od razbojnikov. 
— Kak javljaju zad»ji glasi, razbojnikov je 
b lo trideset. Guga su napali prav pred jed< 
nőm straáimiom (vabtom). Va toj vahti bilo 
okolo jedenajst 2aljeznidkih teitkov. Kak 
su razbojuiki dodü k vahti Oimah w  napali 
öve teiake (Itrekare,), tér su nje dvrsto sve- 
zali i stopram onda, kád su ovi razbojniki 
otiá'i sa svojimi su2nji, razvezali su putniki 
te;.ake. Ovi su onda pripovedali, da razboj* 
uikov oije bilo ni meuje, ni vígé, nego prav 
triieset. Pri eugu se je nahadjal i jeden 2e- 
liezuidki őinovnik (beamter) iinenom Kudlib, 
Oj pozuavajuó bolje nego mi ostali putniki 
uavade i dogodjaje öve romantidue zemlje. 
zaal je on taki kaj budő stoga, kak je ma- 
áina (cug) stal, i pobegel je. Zi kratko vre- 
me doSel je do banhofa Siuekli. Sredau put
uik je vde bc2d nego iáéi, tak da je za 
jeduu vuru preáel osem kilonetrov — Djj- 
dudi do öve Stacije táki je pripovedal kaj 
se je s nami dogidilo, tér se njemu ima 
najvise zihvaliti, d» je potli k nam dodel 
drugi cug koji nas je onda odpeljal proti 
Drinopolju. Va Cerkes Kiöu su joS jeden- 
krat telegrafirali na nemaéko poslauidtvo 
sadtiaj ocog pisma.

Véli ki ogenj vu Debrecinu.

Vu magaziou dampf melina pripetil se 
je ogenj tak, da nisn na nikakov nádin raogli 
ogenj obrahiti. Zgorelo je vuoáina 2ita i 
melje. Kvar se raéuna na 200 jezer forinti.

Sjedinila ih smrt.
. : • > ' I .

Ovih dnevov se je dogodlo jako 2a* 
losteu slu-aj vu Bedu. Vu nekoliko vurali 
izdeknula ie mati i sin, ov dobrovoljno, « 
ona zaradi te2koga betega, kojemu je pod- 
legla. Ve je torna nekoliko ljet, kaj su 
Heléna Beöthy i njezin deteruajst ljet star 
sin Edmund skupa átíveli Nepovoljni za- 
k<»nski odnoáaji sklonuli su tovaruliou, da 
se razstavi od svoga tovaruáa. Ona je vsa 
do ljeta 1884. 2ivila vu Magjarskoj, a 
potli se je sa svojim sinom preselila vu





Hlelyik lapra f i z e t ü n k  e l ő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelméné 
fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E fJ IT E T É ltT K S * 4,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza telték az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hü tudósítást egyedül az •Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés44 keres
kedelmi e tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tározójában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két-hárotu regényt közöl egyszerre, 
úgy, bogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés14 olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés"-re, melynek előfizetési 
ára egv hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés44 kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bórmentve küld.
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2132. tkvi szám 1891. ^
Árverés iránti kérvénye dr. Tcrsánezky 

Gyulának Kotnig Simon és társai ellen.
Árverési hirdetmény,

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható 
ság részéről közhírré tétetik, hogy dr. Ter- 
fánczky Gyula végrehajtató perlaki ügyvéd
nek Kotnig Simon és neje Dudek Mária, 
úgy özvegy Levácsics Pálné szül. Novák 
Katalin végrehajtást szenvedett dckánoveczi 
lakosok elleni ügyében a nyilváDkönyvileg 
biztosított 65 fit tőke, ennek és pedig 60  
frtnak 1890. julius hó 28-tól, 5 írtnak u. a. 
évi szeptember 9-től játó 6 százalékos kama

tai é9 24 frt 50 kr eddigi, továbbá 200 frt 
tóke, ennek 1890. aug. 26-tól járó 6 szá
zalékos kamatai és 24 frt 80 kr eddigi, va
lamint ezúttal árveréskérelmi költség czimén 
megállapított 13 frt 55 kr költségek behaj
tása czéljából a perlaki kir. jbirÓ3ág (nagy
kanizsai kir. törvényszék) .területéhez tartozó 
következő ingatlanok és pedig :

a) a dekánovcczi 337. sz. tjkvi 2. hrzi 
sz. beltelek ház ahoz tartozó legelő s erdő- 
illetmény a becsatolt adóbizonylat szerint é9 
az 1881. évi LX. t.-cz 156. §a alapján 
egészben 235 frt kikiáltási árban,

b) a dekánovtczi 3 sz. tjkvi 135 hrzi 
sz. külsőség, ahoz rartozó legelő s erdő-illet
mény ugyanazon adatok alapján 143 frt ki 
kiáltási árban,

c) a dekánoveczi 359. sz. tjkvi 131 
hrzi sz. ingatlan egészben ugyauazon alapo
kon 51 frt és 665 hrzi sz. ingatlan szintén 
egészben ugyanazon alapokon 78 frt kikiái* 
tási árakban és

d) a dekánoveczi 491 sz. tjkvi 497. hrzi 
sz. ingatlan egészben ugyanazon alapokon 
99 frt Kikiáltási árban Dekánovecz község
házánál
1891 évi julius hö 9-ik napján d. e. 10 örakoi
és végül e) a novákoveczi 878 sz. tjkvi 
2S6. és 403, hrzi sz. ingatlanokból egy bir
toktest 382 frt kikiáltási árban egészben 
Novákovecz községházánál a fent jelzett na
pon d u. 3 órakor Dr. Tersánczky Gyula 
perlaki lakos mint felperesi ügyvéd vagy he* 
lyettese közbenjöt'ével megtartandó nyilvános 
árverésen el fognak adatui.

Kikiáltásiár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapiibm a kiküldött kezéhez letenni. Ve
vő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben 
még pedig az elsót az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó 15 nap a., a másod kát 
u. a. 30 nap a., a harmadikat u. a 45 nap 
a. minden egyes részlet után az árverés 
nap ától számítandó 6 ° /#-os kamatokkal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szeriut lefizetni. Ezen hirdet
mény k'bocsájtásával egyidéjüleg megálla
pított árverési feltételek a perlaki kir. jbi ó-

ság tlkvi osztályánál, Dekánovecz ás Nová
kovecz község elöljáróságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Az elrendelt árverés ezúttal érintetle
nül hagyja a n o v á k o v e c z i  ingatlanokra 
6164/89, tk. sz. a. özv. Levácsics Pálné s 
a dekánoveczi ingatlanokra 122/89. tk. a?, a, 
Novák Katalin javára bekebelezett hclt;gl»ni 
haszonélvezet szolgalmi jogát.

Kelt Perlakon, a kir. jbiróság mint 
tlkkönyvi hatóságnál 1891. április hó 22-ik 
napján.

xxxxxxxx xxtxxxxxxx
M a g A n v e v ó k n e k  való gyönyörű m in t á k  

in g y e n  és b é r m e n tv e .  
S z a b ó k n a k  való m in t a k ö n y v e k ,  am i
nők még nem létezlek, bórmenietlen és 2 0  
f o r in tn y i  beiéi melleit, mely összeg a meg

rendelés alkalmAval levonatik.

Öltözetekre való kelmék.
Peruvien és dosking a magas Cierna számára, 
szabályszerű kelmék cs. és kir. hivatalnoki-, 
veterán-, túxoltó , tornán., eseted. 
egyenruhákra, teke- é s  Játékasztalro 
v«ió |»oazió, lódén vízmentes kelmék va 
itászkahaiokrá. mosókelniék, ulozö- 
plnldek 4 — 14 írtig stbb. Ki Jutányoson 
tlszleuséges, tortáé, tlssctn gyapot kel
me árut és nem olcsó rongyot, melyet kü« 
lönféle helyről ajánlanak és a szabóbért is alig 
éri meg, vásárolni akar, forduljon kővetkező 

ozéghez:
ioh. Stikarofsky in Brilnn-

Legnagyobb posatóraktár Ausztria-Magyaror- 
szágban. F é l  m i l l i ó t  megérő óriási raktárom
mal és v i i á g f o r g o i n i u  üzleteinél nagyon 
természetes, hogy nagyon sok m a r a d é k k a l  
rendelkezem ; minden J á a a n u l  g o n d o l k o z ó  
em b er  okvetlen be fogja látni, hogy ily sok 
maradékbdl mintákat küldeni nem lehet, mi
után nehány száz m l n t o m e g r e n d c l é a  után 
hamarosan n e m  m a r a d n a  a e m m l .  Valósá- 
gágos szélbAmosság tehát, ha posstóczégek 
mégis m n r n d f k  m i n t ó k n i  hirdetnek és ilyen 
esetben a mintadarabok egész végekből és  
nem maradékokból valók; az ilyen eljárás 
czélja könnyen érthető. Maradékok, melyek 
meg nem (eleinek, kicseréltetnek, vagy a 
p é n a  küldetik vissza. Maradék megrendelés
nél a szint, hosszat, árt tessék megjelölni. 
Szétküldés csakis utánvéttel. 10 forinton felül 
bérmentve. Ijevo lezá a  magyar, német, cseh, 
lengyel olasz, és franczia nyelven. 777 17—20
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melyek az eredetileg: általuk  alkalm azásba v e tt  szabadalmazott 
vask erettel, kettős m űködésű m eghosszabbított szalm arázőkkal, é a 
m egn agyobb ított törek- és pelyvarázó-szekrényekkel é, illetnek; 

továbbá ka>alrakó-gépeiket és más egyébbnemü gazd asági gépeiket, és eezközeiket. Vizszint fekvő talapzalos gőzgépeiket egyszerű és 
Compound-rendszer szerint, O om wall gőzkazánaikat, szab. Robey stabil gőzgépeiket m ozdonykazánnal m alm aikat és malomberen-

dezósi tárgyaikat a legjatányosabb árakon.

Nyomatott Fischel Fülöp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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