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A kaszinó.
O l y a n  b ú c s ú z  t a t ó f é  l e.

Mi kürtölhelné hangosabban, 
többen egy-egy eszmének a haldoklását, 
mint épen a — hallgatás.

Nem nehéz*tehát konstatálnunk, hogy 
kaszinónk eszméje — ez a hazajáró lé
lek — újra halálán van. Tudatjuk majd a 
gyászjelentésben, hogy nem volt életerős, 
talán egyet sóhajtunk is utána, s végez - 
tünk vele.

Csak nehogy szemünkre hányja valaki, 
— esetleg az utánunk jövő nemzedék, a 
mi gyermekeink —  hogy k o r a s z ü l ö t t  
volt s kellő ápolás hiányában múlt k i! 
Akkor már nem védekezhetünk majd a 
súlyos vád ellen.

Azon fordult meg előbb is, most is, 
hogy fentarthatnónk ugyan egy már létező 
kaszinót, de nincs elegendő erőnk az ala 
pitáshoz, a kétségtelenül tetemes anyagi ál
dozatot igénylő beruházásokhoz. De vala
mikor, valakinek okvetlenül meg kell majd 
kezdeni, miért nem tehetnénk mi ? Az igaz, 
hogy a kereskedelmi kaszinó többeket elvon 
tőlünk, kétségtelenül leghelyesebb volna, ha 
közös erővel haladhatnánk ; de a tömörü
lés, ugylálszik, nem lehetséges; -  hogy 
miért, arról m o s t  nem akarok szólni, — 
mindazáltal n i n c s  o k u n k  m e g h á t *  
r á l n i  a — k é p z e l t  a k a d á l y  e l ő t t .

Mi volna hát a teendőnk ? Csak két 
ut között lehet választásunk : újra elejteni 
az eszmét, — ami, valljuk meg őszintén 
legalább is nem dicsőséges, -  vagy meg
valósítani. Én föltétlenül csakis az utóbbit 
tartom hozzánk méltónak- Az első hivó 
szóra ugyan csak 8 6 -an jelenlünk meg, 
de tudjuk, hogy nem is szokott az nálunk 
máskép m enni; de a jelenvollak azonnal, 
egyhangúlag, lelkesedve magukévá tették 
az eszmét. Azt meg megint tudiuk, hogy 
azok közül, akik véletlenül nem voltak je 
len, sokan fognak még azokhoz csatlakozni. 
Határozott meggyőződésem tehát, hogy a 
megvalósításhoz nem kell semmi más. csak 
a k a r a t ,  határozott, erős akarat!

*
A kaszinó ügyét már elégszer és eléggé 

megbeszéltük ; csináltunk már költségve
tést is ; tisztában vagyunk a részletekkel: 
megválasztottuk a végrehajtó bizottságot; 
amit talán előre kellett volna bocsátani: 
tudjuk, hogy mi -  volna nekünk — az a 
kaszinó, é r e z z ü k  azt mindnyájan, tehát 
azt is tudjuk, hogy m i é r t  kell nekünk 
kaszinó; és ma mégis a végső vonaglás 
előtt áll kaszinónk ü gye! Hogy lehet az ?

A lényegre nézve egyértelm űig meg 
állapodtunk abban, hogy nélkülözhetlenül 
szükséges a kaszinó ; ez az a képzelt ha
lálos betegség! Nem tudunk olyan magasra 
fölemelkedni, hogy — eléggé lent marad
hassunk.

Hallom, hallom az ellenvetést! Úgy 
van, volt szó arról is, hogy nem vagyunk 
kevélyek, nem akarunk mi selyemben, bár
sonyban megjelenni s nem fogjuk szégyelni 
a posztó ruhát sem. Helyest És mégis, 
mégis ezen akadunk fe l: sokba kerül a 
posztóruha is. Emelkedünk hát m é g  
egy fokkal magasabbra s akkor majd meg 
elégszünk még egy fokkal alantabb: ha 
még posztó ruhára sem telik, vegyünk jó 
erős zsákvásznat s ne szégyeljük azt 9e!

I Takargassuk abba azt a gyönge, azt a fél
teni való kedvencz gyermeket, hogy ne fagy
jon meg a közöny dermesztő hideg telén ; 
és ha mi agyon nem ütjük, bizonyára m eg
él az! Majd azlán később, ha ez a ruha 
vásik, — számíthatunk erre — nekünk is 
több erőnk 1-isz már és vehetünk majd 
neki jó posztóruhát, a születés napjára 
talán már egy selyem nyakkendőt is, é=i 
hogy örülünk majd neki: csak életben ma
radjon, csak el ne veszszen az a kis árva 
gyermek !

•

De hát mégis csak kell beruházás; és 
az mégis csak sokba kerül, nekünk pedig 
kevés van.

Az is igaz; és az mégsem igaz. Itt a
Kolumbus tojása !

Bizony van nekünk elrejtett kincsünk 
bőven, csak a kezünket kell kinyújtani 
utána. Tegyük m eg! Ott vannak azok a —  
már nem is járatlan ösvények, melyek el-

i  J l n i k h " t i n t á j a
Rétri okiratok.

My Zrini Péfer eörökös gróff úr az Felség- 
hsa Harmadik Ferdinánd Romai Császár éa Koro
nás Király urunk eö Felségbe komornikja adgyuk 
tudására az kiknek illik mindeneknek, hogy mi 
magunkra vévén az my szerelmes Bátyáinknak 
(Íróff Zrini Miklós uramnak és minden Atyánk 
üaioak terheket, mivel hogy uem tulajdon szük
ségünkben vettük föl az mi jámbor szolgánktul 
Tarródy Farkas uramtul bizonyos summa pénzt, 
ezenkívül alkalmas idő folyaltában kéztel ük Mu 
rakftzi kapitányságunkra Turnischaival edgyütt, 
kire nagy nehezeny bírhatunk és vettük operál
ván magunkat avval, hogy az Jószágból és Jo- 
szágh huszitáját megh jobbéttyuk, kit megh is 
jobbétottuk az nekünk adod pénzel és elöbbeni 
Joszágháu léveö Biimmájáival együt két ezer 
aranyi, látván sok külömb külömb féle reá bízott 
dolgaikban hozzánk való jámbor huv szolgálat- 
lyát fárocságat kit nyilván megh tapasztallak, my 
is azért jól eszünkbe vévén és megbgondolván 
magunkat kedves jó akaratunl.bul meghinutatluk 
hozzá való ilyen úri Gratiankal és az Jószágot az 
melyet az my eleinktől az eö Kegyelme elei bir- 
tanak. most is eö Kegyelme bírja úgy mint Stru 
kócz uevö Falunkban itt Muraközben Csáktor
nyái Várunkhoz tartosandó Jószághungban és 
Szala Varmegyében tizenharmad fél egész sessiol 
éppel pusztákkal ás curiájával együt az mellye- 
ken laknak esek az alá megh irtt Jobágyok és

Sellyérek nevezet szerint penigh akik adóznak, 
Glavics alifer Kovács Nikló.s fél helyes Novák 
Balás Sellyér, Hebed Miklós sellyér. Kranyec/. 
György fertályos, Domitrovics György sellyér, 
Cselopek István sellyér, Podgorni Gergely sellyér, 
Szlakán Jakab sellyér. Jalsovecz Gergina sellyér, 
Zadravecz András sellyér, Udvarhelyhez valók 
pedigh sine curialisok ezek Horváth Márton, Pre- 
vár János. Debán Iván, Burich György, Novák 
Máltyás, Drevenkár György, Magyar Farkas. Kos 
Iák János. Szabó János, Horváth Mátyás. Ezen
kívül Zebanecz nevő faluban ötöd fél egész ses 
siót mellyel néhai Györköni .István és Serény 
György nevö Praedioalor régenten birtanuk, az 
mely ötödfél session laknak ezek a Sellyérek 
úgymint Heübics Markó, Worussics Mihály, Ha- 
ramics Mattok, Horváth Miklós és Zagorecz Iván. 
Az kívül pedigh megh jobbítottuk úgy miaf Mar 
tinosóczi nevö falunkban Flaksics Gáspár puszta 
fél sessióval és egy darab szőlővel, az melly re 
ánk maradott ugyanazon Flaksics Gáspártul, en
nek fölötte az maga szőlőit is mindennemű hasz
nokkal és prietasival ezen summába insoribáltuk 
eö Kegyelmének Martinosóczi hegyben négy da
rabbal, aki eleitül Zebaneozi Hegyben négy da
rabbal, az kiket jobbbára de novo maga ültetett 
pusztabul az néhai Keczer Miklós szülőféle azon 
Zebanec/i Hegyben kit Schitkovics Györgyiül ma
ga vett bizonyos Summa pénzen négy darabbal, 
ismét Pusztábul Désmások Törvénnyé szerént 
garasson vett szőlőket darubbal Zászad Hegy Ná- 1 
da«dy Jánosiul vett szőlőket két darabbal, mel 
lyeket az néhai Deszpotonic.« Miklós bírta és 
harmadik darabbal az I i Máriinyás nevö Emberé 
volt, ehös egy puszta Halastót is adtuk eö Kegyel 
mének Strukócz él Vratisineoz között az ut mel- >

lett. Az föllül megh nevezett Jószágot szőlőket 
Jobbágyokkal és Sellyérekkel edgvütt Tarrody 
Farkas uramnak Feleségének és inaradékiuak ut- 
rius Seqm universis Legatarys azon föliül meg- 
birtt két e'.er aranyban inindennemó jövedelmek
kel szőlő hegy várnákkal bor és gabona Desmával 
Fertelyomokal kernyákokkal Haramia pénzel hely 
adójokkal az egy király adóján kívül mindenne
mű szokott és szokatlan ; accidentiákkal miiekkel 
Szedő vevő jövedelmekkel akkár mi néven nevez
tessenek azok Széna rétéivel szántó és szabad 
éles földeivel gájokkal gmajnakkal (Uvelö helyek
kel erdőkkel halászvizekkel malom helyeivel igas 
megyével réghi határaival mindennemű proprieta- 
sokkal és gyümlőcsével egyetemben olly conditio- 
val penigh hogy azon Jószágot az megh uevezett 
jámbor hiv szolgánk feleségbe és maradéki Sequs 
utriusque universi bírhassa és bírhassák inpaciti- 
Domino va ameddigh mi magunk'avagy Successo- 
riok az fölül meghirtt két ezer arany summát 
melioraiioval együttj Tarrody Farkas uramnak 
jámbor szolgánknak Feleségének és maradótok
nak sitnil et semel le nem tessük avagy le nem 
leszik. Admonitiója pedigh az ki váltásnak Szent 
Márton nap előtt való három holnappal éppen 
légyen minden nemö fructióit beszedvén és ke* 
zekhez elsőben percipiálván az megh irt Summa 
pénzt is, jószágból peuigh tartozik és tartozzanak 
kezekből elereszteni és lesignáini minekünk viga
sza. Ennek nagyobb bisonyságára és erősségére 
adtuk az levelünket eö kegyelmének kezünk írás
sá alatt asokatt pecsétünkkel megherösitvén

Dátum in Curia Nostra Felseö Kralgjócs, 
Anno D. 1648. die 4. Mensis Augusti. Petrus 
Zrini m. p.



vezetnek bennünket dúsan termő mezőkre, 
hol a mienknél talán már kevesebb fontos
ságú ügyek számára is bőven arattak m ár: 
a jótékonyczélu tánczvigalmak, estélyek, stb.

Vagy ki merné azt tagadni, hogy he
verő tőkénk van szellemi kincsekben, mely 
tőke bizony uzsora-kamatot is hozott már 
műkedvelői előadásokon; s nem fog elitélni 
bennünket soha.

Szándékosan hagytam utoljára, pedig 
ez sem utolsó erényünk, de nem is volna 
rá szükség* bizton hiszem. Végső esetben, 
ha mind amazok a források nem adnának 
elegendőt, vájjon most is nem találnánk-e 
meg közöttünk azokat a nemesen érezni 
tudó kebleket, kik, mikor arra szükség volt 
annyiszor nyitották meg erszényüket, tehe
tősebbek egyformán: kinek mennyi telt. 
Vannak, bizonyitják ezt többek között ma
gasztos czélokért lelkesedni kész hölgyeink, 
kiknek hangyaszorgalma ez utón is nagyon 
szép e r e d m é n y t  mutat fel a jótékony 
»Nőegylet«-ben.

•

Mi kellene most már mindahhoz, hogy 
annyi kínálkozó alkalmat sikerrel felhasz
nálhassunk : csupán egy vezető, egy f é r f i .

No, azt meg kérdezni sem akarom, 
vájjon volna-e közöttünk olyan férfi, kiben 
ily magasztos czél elérésére elegendő 
akarat, elegendő erély, elég erős lélek lakik, 
a ki sietni fog a már-már veszendőbe menő 
ügyet felkarolni, abba lelket önteni és e z 
által a maga számára mindnyájunk elisme • 
rését megnyerni, a maga- és kortársai 
számára pedig az unokák háláját és becsü
lését biztosítani!

tAz az egyhangú határozat bizonyítja, 
hogy az eszme felkarolása méltó egy fér
fiúhoz : legyen hát egy méltó férfi is az 
eszm éhez!

A megyei közigazgatási bizottság üléséből.
A megyei közigazgatási bizottság febr. 

havi ülését Svastits Benó főispán Öméltó
ságának elnöklete alatt folyó hó 9 én tar
totta.

Skublics Gyula bizottsági tag osztatlan 
tetszés közt adott kifejezést a közigazgatási 
bizottság örömének dr Ruzsicska Kálmán 
kir. tanfelügyelőt királyi tanácsossá kinevez 
tetése alkalmából legfelsőbb helyről ért ki
tüntetés felett.

Dr Ruzsicska Kálmán tanfelügye’ő 
mély meghatottsággal mondott hálát a köz- 
igazgatási bizottság részéről pályája első 
perecétől tapasztalt meleg támogatásáért 8 
jóindulatáért, mely életének m ndenkor 
egyik főtörekvése leend arra mindenkor ér
demes lehetni

Olvastatott és helyeslőleg tudomásul 
vétetett az aüspáni havi jelentés a közigaz
gatás egyes ágaiban január hóban előfor
dult eseményekről.

A kereskedelmi miniszter megengedte, 
hogy Garaboncz községben póstahivatal 
állíttassák fel. A pécsi pósta- és távirda 
igazgatósága felmerült akadályok folytán 
a mura-szt. mái toni póstahivatalt január hó
19-én ideiglenesen beszüntette s a kézbe 
sitési kerületébe tartozó községeket és?pusz 
tákat ideiglenesen a muraszerdahelyi pósta
hivatal kézbesítési kerületébe osztotta; a 
beszüntetett póstahivatal mielőbbi életbe
léptetésére nézve a tárgyalásokat megkez
dette.

A kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
vallás-* és közoktatásügyi miniszter a csák- j

tornyai községi elemi és polgári iskolák 
számára tervezett uj épület műszaki okmá 
nyainak ssját tárczája terhére elkészítését 
elvállalta és műszaki osztályát azoknak mi
előbbi elkészítésére utasította Ugyancsak a 
Csáktornyái kisdednevelő egyesületnek 50 írt 
évi segélyt engedélyezett. Résztvett a Csák
tornyái tanitóképezde igazgatótanácsa ülé
sén. Meglátogatta a képezdei összes tanfo
lyamok előadásait. Befejezte a drávaegyhkzi 
iskola személyi viszonyaiban elrendelt vizs
gálatot. — A muraközi népoktatás ügyé
nek további tervszerű fejlesztéséhez képest 
meginditotta a tárgyalást egy Rétháton és 
Bükkösön, valamint Mura-Szt.-Kereszten 
felállítandó állami iskola Ügyében.

A dráva-egyházi r. k. tanító illetm é
nyének ügyében érkezett ministeri rende
let tudomásul vétetett.

Kir tanfelügyelő jelentést tett a ma 
gyár nyelv oktatásában és elsaiátilásában 
jeleskedő muraközi és vendvidéki tanítók 
és tanulók hatodik vagyis 1891/92-ik  tan 
évi ra égj utal mazásáról s beterjesztette az 
erre vonatkozó okmányokat. Jelentése jóvá
hagyólag tudomásul vétetett.

Az árvaszéki elnök jelentése szerint a 
fogalmazói karnál deczember végén hátralék 
volt 2 865, január hóban beérkezett 2.957 
s így elintézés alá került 5.522 ügydarab; 
ebből január hóban elintéztek 2.498 dbot, 
január végén hátralékban maradt 3.024 
drb — Az irodai szaknál deczember vé 
gén hátralék volt 261, január hóban leí
rás végett kiadatott 2.991 s így elintézés 
alá került 3.252 ügydarab ; ebből január 
hóban leírtak és expediáltak 2 526 darabot, 
január hóban hátralékban maradt 726 drb,

K ü l ö u f é l é k .
— <Hyílvános köszönet. A Csáktornyái 

Takarékpénztár és a Muraközt Takarék
pénztár részvénytársaságok tek. igazgató 
ságai a helybeli kisdedóvó egyesület a'ap- 
tőkéjének gyarapítására 100, illetve 40 frtot 
voltak kegyesek megszavazni s ez összege 
két az alulirt elnökségnek kiutalványozni 
Ezen nagylelkű adományokért siet az el 
nökség, hogy úgy az egyesület a maga 
nevében is a takarékpénztárak t. részvé
nyeseinek, első sorban tek. igazgatóságai, 
nak legforróbb köszönetét kifejezze. Csáktor 
nya, 1892. február 17-én. A kisdedóvó
egyesület elnöksége-

<£ dráva-vásárhelyi társaskör folyó évi 
fehruár hó 13-án a dráva vásárhelyi nagy 
vendéglő helyiségében igen sikerült zártkörű 
tánczmulatságot rendezett. A tánczmulat- 
ságon igen díszes és szép számú közönség 
vett részt, többen Csáktornya, Nagyfalu, 
Dráva-Csány, és Alsó-Lendváról is* kik 
mindnyájan feszte’en jókedv és kitűnő han
gulatban mulattak a kora reggeli órákig. 
Dicséretet érdemelnek a rendezők* mert 
kizárólag az ő fáradságuknak köszönhető, 
a mulatság igazán nem remélt sikeres s 
maradandó emléket hagyó kimenetele- Di
cséretet érdemel Egyed Antal vendéglős is, 
ki úgy a kiszolgálás, valamint jó ételek és 
italokról gondoskodott s ezzel a vendégek 
várakozását teljes mértékben kielégítette. 
A négyeseket 12 — 14 pár tánczolta. A dí
szes hölgykoszoruból a következőket sike 
rült feljegyeznünk: Ungár Adói íné, Gold 
Lipótné (Dráva-Csány), Szocsics Balázsné 
(Nagyfalu). Kornfeind Nándorné, Csakathur- 
ner Simonné, Schwarcz Ignáczné, Glád 
Ferenczné (Dráva-Vásárhely) urhölgyek;Pru- 
szácz Paula, Bohin Anna (Csáktornya), 
Schwarcz Katalin, Schwarcz Regina* Spitzer

Hermina (Alsó*Lendva). Gold N-, (Dráva- 
Csány), Csury Anna, Csury Mariska, Löwen- 
sohn Amália, Kornfeind Mariska, Láng Olga, 
Egyed Viktória, Egyed Olga és Egyed Ma
riska (Dráva-Vásárhely) kisasszonyok.

göszőnetnyilránitás A Csáktornyái Ta
karékpénztár í. hó 13 án a helybeli polg. 
iskola könyvtárának segélyezésére 10 frtot 
volt szives adományozni. Midőn ezen ősz- 
szeget a nyilvánosság előtt köszönettel 
nyugtázom, hivatalos kötelességemnek is 
merem a tek- igazgalóságnak intézetünk 
iránt tanúsított jóakaró érdeklődéséért e 
helyen is hálás köszönetemet nyilvánítani. 
Csáktornyán, 1892. febr lö  én. Az igaz
gatóság.

(gillokszera. Muraköz V. hegykerületi 
Lapáthegy, Kerekhegy, Kedveshegy, Bánya
hegy és Ferenczhegy, a VI. hegykerüleli 
Györgyhegy, Göröghegy, Felsővég-és Vár
hegy, valamint Gyümölcshegy és Stridó 
községek szőlőiben a fillokszera jelenléte 
megállapittatván, nevezett községek határa 
zár alá helyeztetett

— njoncicsás a Csáktornyái járásban 
April 1., 2 ., 4 , 5 , 6  napjain lesz. Polgári el
nök : Botfy Lajos megyei első aljegyző. 
Polgári orvos : dr. Krasovecz Ignácz járási 
orvos. — A perlaki járásban április 8 ., 9., 
11 , 12. napjain. Polgári elnök dr. Tűből y 
vármegyei bizottsági tag. Polgári orvos : dr. 
Böhm Szidnei járási orvos. —  Az alsó- 
len jvai járásban márczíus 19 , 21 . ,  22 ., 23., 
24., 26,, napjain Polgári e lnök; Hajós Mi
hály vármegyei bizottsági tag. Polgári or
v o s : d». Király Mór járási orvos. — A le 
tényei járásban sorozás április 19., 2 0 ., 21 
napjain. Polgári elnök : Csertáu Károly al- 
ispáu. Polgári orvos: dr. Hajós Sándor já
rási orvos.

— (£ hö 17knt vasárnap, Perlakon 
„tambura« estély volt Sosterics J . vendég
lőjében. A horvát nemzeti v se ’etben m eg
jelent varazsd-toplicaai tambura banda elég 
elismeréss 1 jutalmazott darabokat mutatott 
be, külöbnen kezdetleges eszközein. Horvát 
testvérek is megelégedve távoztak ; tapasz 
talták* hogy mindig szives fogadtatást nyer
nek a magyaroknál.

Hegyei hírek. S o m o g y i  Gyula me
gyénk n. földbirtokosa a megyei gazd. egye
sület folyó hó 10-én tartott gyűlésében in
dítványt tett az egyesület által felállítandó 
csukorgyár tárgyában. Az ügy érdekében 
tekintélyes tagokból álló bizottság küldetett 
ki. — A z  i d e i  ujonezozás megyénkben 
márczius hó 2 -án fog megkezdődni s tart 
április hó 21-ig. — Dr- R o s e n t h a l  
Jenő orvosludor Nagy-Kanizsán letelepedett.
— T u s  Antal szőlészeti és borászati ván- 
dorlanitó a tapolezai vinczellériskola igaz- 

1 gatójává neveztetett ki. - Ö z v -  T o l n a i  
Festetics Sándorné szül. Botberg Mária 
grófnőt e hó 11-én temették el Söjtörön.
— S k r i 1 e s z Ferencz zala-egerszegi írnok 
e hó 7-én meghalt — N é m e t h  Géza 
szombathely egyh. megyei áldozó pap e hó 
11-én Csácson mutatta be az urnák első 
zsengéjét. — A b a l a t o n - f ü r e d i f i a  
talság a »Szeretetház« javára f. hó 21-én 
tánczvigalmat; a novai önk. tűzoltó-egylet 
2 6 -á n ; a zalaegerszegi polg. és keresk. 
iskola ifjúsága pedig 27-én jótékonyczélu 
hangversenyt; az alsó lendvai ifjúság pedig 
szintén 27-én tánczkoszorucskát rendez. — 
A s ü  m e g h i  népbank múlt évi forgalma 
237.188 frt volt, 400 részvény után 7 írt
jával fizettek osztalékot. —■ Keszthelyen 
sarlach, Nagykanizsán pedig d fíerilisz pusz
iit. — A k e s z t h e l y i  római kath.

I templom restaurálásának költségeihez gróf



Festetics Taszító 4000, Keszthely városa 2000, 
a templomalap 10000 írttal fog járulni, 
10000 irtot pedig közadakozásból fognak 
beszerezni.

— J ó z s e f  fő h e rc z e «  annyira népszerű 
Magyarországon, hogy az olvasó közönség min
dig örömmel olvas róla egyetmást. Ég ilyen ol
vasni valóval bőségesen szolgál a „ M a g y a r  
G é n i u s z *  legutóbbi száma, mely a legnagyobb 
áldozattól sem riadva vissza, egyik munkatársát 
küldötte el Fiúméba József főherczeghez, ki az 
újságírót szívesen elfogadta s igy történt, hogy a 
föherczeg átengedte közlésre a „Magyar Géniusz11 
részére legújabb könyvének előszavát. Ezen köz 
léményen kívül még számos czikk foglalkozik a 
főherczeggel s több alcsúthi kép is elevenné te- 
■zi a lapot, mely ezuital is fényes kiállításban és 
gazdag tartalommal jelent meg. A női közönséget 
főleg érdekelni fogja az e számban bemutatott 
athléta-bál tánczrendje, mely nyolcz sport-képből 
áll, s nem kevésbé érdekelheti az a jellemrajz, 
melyet egyik elöfizetőnö felkérésére annak arcz- 
képe után ad a szerkesztőség. A »Magyar Gé
niusz« ezután minden beküldött arezképről irat 
valamely szakértő orvosludóssal. vagy novellairó 
val egy-egy ilyen arczismét. Ezután minden szám
ban less egy jellemrajz, melyet arczképről olvas 
le a lap egyik-másik vesékbe látó munkatársa. — 
Az e heti szám tartalma különben következő : 
József föherczeg családja körében (czitnkóp). — 
József föherczeg legújabb müvének előszava, irta 
József föherczeg. — József föherczeg Fiúméban, 
irta Thewrewk István. — Az alcsúthi kastély 
főbejárata (kép). — Az alcsúthi tó (kép). — Jó
zsef föherczeg esztergályos műhelye (kép). — Jó
zsef föherczeg ̂ sajátkezű levele (kézirat). — József 
föherczeg a honvédség főparancsnoka. — József 
föherczeg mint szakács, (irta Thewrewk István) 
— József föherczeg mint kertész.— „Nagymosás*, 
(Baditz Ottó festménye). — Éjfélkor, költemé
nye Gonda Dezsőtől (képpel). — %Franc* elbe 
széléi, irta Neruda. — »Keletre«, költemény 
Makai Emiltől (képpel). — Az utolsó Dey, elbe
szélés Borostyám Nándortól (három képpel). — 
Az athléta-bál táncsrendje (nyolcz sportkép: 
„csárdás*, »keringő«, »tipegő«, „négyes* sat.) — 
A múlt hót: Udvari hírek ; — [zene élet; — iro
dalom (A Kisfaludy-társaság ülése képpel). — 
Színház. — Thurn Taxis Egon herczeg (arczkép- 
pel). — Arczképtanuimányok 1. (Egy női aroz- 
kóppel). — Talányok ; szerkesztői üzenetek ; stb. 
A »Magyar Géniusz« szerkesztősége és kiadóhi
vatala Bndapest, Kerepesi-út 14. Előfizetési ár 
félévre 5 írt, negyedévre 2 frt 50 kr. Uj előfize
tőknek a régi .számok is megküldhetök.

$  felsége legújabb arczképe. Ő Felsége 
I. Ferencz József Magyarország királyának, 
a cs. es kir. katonai löldrajzi intézet helio- 
gráfiai osztályában legfelsőbb engedélylyel 
készített arczképe, magyar egyenruhában, 
a Lechner R -féle czég által (Bécs, I. Gra
ben 31) ép most adatik ki. Ezen arczkép 
(80/60 cm. nagyságú lapon) Luckhardt ta
nár udvari fényképész fölvétele után, helio- 
gráfiai utón készült és a fegfelsŐbb alá
írással van ellátva. Ezen arczképek épugy 
találó és élethü jellegűek, mint a legma
gasabb tökélylyel kidolgozott fényes kiál
lításuk által, \alódi remekművek közé so 
rozhatok és csakis a rendkívüli nagy 
mennyiségbeni készítés feszi lehetővé azt, 
hogy darabonkint 1 írtért, illetve termé
szetes fakereiben üveggel együtt 5 frt 50 
krért árusittatnak el és igy ezen uj képet 
lakások, hivatalok és hasonló helyiségek 
előnyös díszítéséhez a legjobban ajánlhatjuk

tAz »Egyetértés* »^Magyar Jiirlap* »fő
városi'Lapok* »Ecstijiirlap* »^Budapesti Jiirlap* 
valamint az összes fővárosi lapok 1802. év 
január 1., illetőleg 3. és 17-én a napi új
donságok rovatában az Eszterházy Cognac- 
rol a következőket Írják: »influenza betegek
nek legczélszerübb napközben gyakrabban 
jó cognacot adni a mit nemcsak több te
kintélyes orvos ajánl, de a kórházak is 
gyakorolhatják. Alkalomszerű most megem
líteni, hogy a Magyar Szent Korona orszá
gainak »Vörös kereszt« egylele e napokban 
pályázatra hivott fel több cognacgyárost s 
a beérkezett pályázatok közül daczára an
nak, hogy árai magasabbak versenyző tár

sainak árainál, mégis Eszterházy Géza gr. 
Angyalföldi Cognacgyárát részesítette előny 
ben, ezt bízván meg a Erzsébet kórházak
ban szükséges cognac szállításává1 • Megem
lítésre méltó még. hogy a legutóbbi brünni 
élelmezési kiállításon a juri az Eszterházy 
cognacot a franczia cognacot felülmúlónak 
találta. 'LatJfdtó tcl)át mindezekből, j)ogv a gróf 
EszterJ)ázy-féle gyár cognacja, mint e gyártmá
nyok legjobbja ajánlható.*

C S  A R  N O K.

A k e s e r g ő  s z e r e l m e s .
(Karczolat a bálteremből).

I r t a  : S  Z  O  K  O  L  Y  L .

Néma csönd van, melyet a kopár vidék fö
lön elvonuló téli szé! sivitása csak olykor-olykor 
szakit meg- A meztelen, lombvesztette Iák — 
mint vén koldus kezek — ágaikat a nagy miu- 
denségbe nyújtják 9 szégyenkezve takarják be 
magukat a természet fehér köntösével. A nap 
csak a déli órákban vet reájuk gyönge verőfónyt 
s elunva az egyhangú fehér tájat, szelidebb ég
hajlat alá költözik, hosszú, sötét éjeket hagyva 
maga után.

A természet e némaságában, gyászéban mé
gis van valami költöissség, mely a fiatal sziveket 
örömre és vigságra csábítja.

Itt a farsang ! Karneval herczeg már báli 
toilettében van. A fiatal szivek dobognak az ö- 
römtöl es reménytől.

A fiatal leánykák szive a „farsang" szóra 
sejtelmesen szorul össze. Ez az ő siezonuk. Több 
költészettel bir reájuk nézve a tél, mint a tavasz 
és nyár együttvéve. A báltermek forró levegőjé
ben és ambrás illatában összpontosul mindazon 
öröm, mit a természet többi évszaka nekik nyújt. 
I t megy végbe a szerelem versenye. Itt növeke
dik virággá azon szerelem, mely a tavasz enyhe 

jtuvalmával ébredezni kezdett. &
A farsangi szezon ébredésével sok a fiatal 

szivek, no meg a mamák és papák reménye... 
de e mellett tengernyi a csalódás is !

*

A farsang beköszöntött. Fényes bál készült 
a nagy vendéglő dísztermében- Andor barátunk, a 
mulatni vágyó ifjak egy disztagja, egy pillantást 
vetett garderobjába; a frakk, fehér nyakkendő, 
glaszé-keztyü, arany-melltü és sok apró tárgy, 
mely eddig hevert, újra előkerült a sötétből, ö - 
römrepeső szívvel gondolt a mai estére, ö ki ed 
dig csak titkos sóhajtásokkal fejezte >ki érzelmeit, 
most báiran, minden teketória nélkül átkorolhatja 
imádottját, s kedve szerint perditheti ; tánczköz- 
ben susogván csábító dolgokat.

Andor szerelmes volt Etelkába* s alig várta 
már ama boldog perczet, melyben az ő mélyen 
érző szive találkozhassék Etelkáéval. Hisz 1» föld
nek sok szép virága, a napnak aranyos sugára, 
a kék égboltnak rózsaszín felhője van, .. miért 
volna épen ö árva, elhagyott ?

De a ezukros kis Etelkának volt már egy 
magyar királyi hatvanas éves jegyese, kit ezer
kétszáz forint évi jövedelméért szeretett, nyolcz- 
száz forint lakbéréért pedig imádott 1 

*

Végre elérkezett a zajos előkészületek estéje* 
A szabd kitisztítva elküldte a báli frakkot, a 
borbély lenyúlta Andor világfájdalmas, most a- 
zonban kedélyes arczát s a patikus laboránsa 
pedig gőzerővel érkezett meg a „poudre de ris,* 
meg a „parfumé“-vel.

A torony órája hetet ütött. Andor ismert 
művészetei közül hozzáfogott a festéssethez Kis 
kefe, nagy kefe, suvikszlányér előkerült, s lázas 
sietséggel kezdte lábbeliét fényesíteni. Ki is fé
nyesítette remekül, úgy, hogy faggyugyerlyájának 
minden sugara hányát esett a czipön !

Végre elkészült. Ott állt a szoba közepén, 
s majd jobbra, majd balra fordulva délezegen, 
büszkén nézegette magát a széles velencsei tü
körben.

A hintó a ház elé robogott, s Andor ra
gyogó arczczal és dobogó szívvel beleült, mely 
elvitte öt a rég várt bálba.

A nagyvendéglö díszterme káprázatos fényt 
mutatott. Óriási makart csokrok és haragos zöld 
levelű pálmák egész özöne díszítette a terem egyes 
részeit.

Mikor Andor belépett e paradicsomba, látva 
a szellő módjára tovalebbenö boldog párokat — 
minden adóssága kiszökött ágyából! Etelka is ott 
volt, kíséretében a mama, meg az imádott je
gyese. A hangászok a valezert lágyan, olvadóan 
húzták.

Etelka égből szállott angyalnak mutatkozott 
e káprázatos fényben. A legszebb termetű, nyú
lánk magas barna nő, a legragyogóbb sötét sze
mekkel, melyek tűzet lövettek, gyújtót, égetőt, a 
szerelem legégetőbb tüzét. Ajkairól méltán el
mondhatná a magyar költő azt, mit Fuzuli mon
dott Lejla ajkairól, hogy részegítő varázsuk a 
bájnak csapszeke s a szemek oda mámort inni 
járnak.

Biborveres divánon ült bátravetett fejjel 
egymagában, a disziüvek egy neme, a Gyneri- 
um lágyan hajtá leveleit gyöngyökkel átfont ha
jára. — Oh te szerencétlen Gynerium, te is szem
tanúja lész a mai est csalódásainak !

A hangászok a polca francaise-be kezdtek. 
Andor közeledik Etelkához, az etiquette szabá
lyait híven használva, felkéri a tánezra. Tánczol- 
nak ! Hogy dobog Andor szive a írakk alatt* hogy 
lüktet a vér ereiben ! Hiába, a legkedveltebb szó
rakozás a fiatal sziveknek a tánoz.

Etelka megköszönvén a tánezot, Andor ka
ronfogva visszavezeti öt előbbi helyére s melléje 
Ul. A nem tánezoló ifjak affcktáló serege mint 
élő fal zárta el őket a tánczolóktól. Lehet mon
dani, hogy kelten — egyedül voltak. Andor sze
mei belső tüztöl csillogtak s Etelka arczan észre 
lehetett venni, hogy kelletlenül hallgatja.

— Etelka ! hallgasson meg ! imádom ! nél
küle nem élhetek I

Én nem szerethetem önt, Andor ; hisz tudja, 
hogy jegyesem van.

— Dobja el a« ő gyűrűjét; úgy nem szeret
heti ö kegyedet, mint én szeretem! Oh 1 ne ejt
sen kétségbe! Ne vigyen a végletekig !

— D e .............................................................
— Kegyed nem ölhet meg egy férfit!
— Szánom önt, de nem tudom önt szeret

ni. Hagyjuk ezt.
— Nem, az nem lehet. Szeretnie kell. Meg

örülök, vagy megölöm magamat, ha visszautasít!
És Andor szemei vadul forogtak, keble 

gyorsan lihegett, ajkai görcsösen vonaglotlak s 
kétségbeesés ült arczán. Etelka megijedt töte, 
hirtelen felkelt.

— Tehát ez volt az utolsó szava ?
— Ebben az ügyben e*.
— Úgy e/, volt utólsó találkozásunk is, inon- 

dá sötéten Andor s dúlt arczczal elrohant a tán 
ezosok közül.

Kifelé való rohanásában a legújabb csárdás 
rezgő ütemei hangzottak, s Andornak önkényte- 
lenül eszébe jutott e csárdás dallamának két 
utólsó strófája, mely szerint:

„Majd megsiratsz, majd megbánod tudom 
jól, Hogyha hallod, hogy a harang temetésre 
ulóijára raegkondul.*

Etelka szorongó szívvel tekintett utána. 
Igaz, nem tudta Andort szeretni. d8 jó az ive 
részt vett az ö fájdalmában. És az egész este, 
még akkor is, midőn jegyese ölelő karján lejtet
te a keringöt, Andorra gondolt. Mondhatatlanul 
(ájt neki, midőn arra gondolt, hogy ő most aka
ratlanul is egy embernek a gyilkosa.

Nem tudott tovább mulatni. Kérte anyját 
és jegyesét, hogy menjenek haza, mert igen tosz- 
szül érzi magát.

Haza mentek. Lefekvés előtt buzgón fohász
kodott Andor életéért s remegés közt szunnyadóit
el, tóive. hogy majd álmában is fel fogja keresni 
az öngyilkos véres áruya.

Az éljél rémes órájában felébredett, a halot
ti csendben és sötétben borzadva gondolt rá, 
hogy talán épen most szállítják haza a nagyven- 
déglöből Andort holtan.

És valóban, ép éjfélt ütött a toronyóra, 
midőn haza szállították Andort a uagyvendóglöből 
holt — részegen...

FELELŐS 3ZERKESTÖ

M A R G I T A I J Ó Z S E F



Broj 8.IX- tečaj Va Čakovcu 2l-ga’ februara 1892-
B nrednikom moči j« avaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sv« pošiljke tiSace se zadržija no* 
▼iaah, naj se pošiljajo na ime 
■ m rfitm l J o ž e f a  urednika m  

Čakovec.

ladateljatro:
ffnjiiara Fiscbel Filipova kam se 

predplata i obznane pošiljajo.

u n  h o r v á t i k o r  i  i  m a g j a r s k o m  j e z i k u  i z l a z e é i  d r n ž t v e n i  z n a n s t v e n i  I p o v n e l j i v i  l i s t  z a  p n k .  
^ I z l a z i  t i j e d . e n  j e c l e r ú c r a t  i  t o :  tt u . s v a k u  n e d e l j u  ____

m  S l u ž b e n i  g l a s n i k  r ^ M e d j i m u r s k o g a  p o d p o m a g a j u č e g a  č i n o v n i č k o g a  d r u ž i  v n 4 C „ C a k o v o č k e  i r k c s s e " .  ' m i r s k o  s p a r k a s s e - * .  i t. d.



nőst zlatna. Č;m je vekša nestalnost naše 
peoezne vrednosti, tim je i nesigurneša naša 
izvanjska trgovina, ar se vsaki naših izvozi- 
teljah mora da boji diferencijah med nafiom 
srebernom i zvunjskom zlatuom peneznom 
vrednosti, koje mu mogu celi basen odnesti, 
dapsče i kvara nauesti.

Po nevredjenoj našoj valuti kvaruje do 
vezda naše orsačko i narodno gospodarstvo 
vsako Ijeto vnoge milijune, mi smo po Djoj 
inozemstva uprav tributarni, a da nas po ne
sreči zateče tabor, prvlje nego kaj valutu 
vredimo, naša srebarna forinta, koja je danas 
vredna 84 krajcara vu zlatu, mogla bi pa 
sti i na 60 krájcarov, ter za sobom povleči 
vu pomor vse orsačko i privatne vreduostne 
papíré. Tak bi mi jednim mahom zapali vu 
fioancijalnu i ekonomska nevolju, od koje se 
more biti za pol stoletja nebi više mogli o- 
poraviti.

Stoga se mora željeti, da n&kanjeno 
delo kaj prvlje i kaj srečneže pojde minis
trom fiuancijah za rukom. Ono bude nas ne 
samo občuvalo od financij&lne i ekonomske 
pogibelji, nego bude skupa vu našoj monar
hiji inauqu iraU epohu delavnosti i napredka, 
kakve stoljetna h štorija njcziuih naro- 
dah ni je pronotirala.

(Konec sljedi.)

Modra ženska glava.
Bil je negda jeden kralj, koji je imel 

navadu svojim podložnikom svakakva pi
tanja postavljati Jedenput je rekel jedno- 
mu starcu:

Cuj der me starec, ako mi zutra ne 
poveš koliko je vrédna moja biada, nebu 
deš dugo svoju gladil !

Starec zesvim tužen i zamišljen domu 
dojde. T o opazi njegva šestnajst Ijetna kči 
pak ga zapita, zakaj je tak žalosten i tu
žen, a i on njoj sve pove, kaj i kak je.

Zbog toga se nestaraj ! reče mu na 
to kči hodi samo spat mirno, ja budem ti 
vre zutra povedala; kaj budeš kralju odgo 
voiil.

Tak je i bilo. Gda se svitalo i starec 
se spravil, da pojde na odgovor kralju, 
reče mu kči njegova :

Na kraljevo pitanje odgovori, da je 
kraljeva brada vrédna samo tri deždja v 
let5, pak bude sve dobro.

Stim otide starec pred kralja.

Kam, tam, namak pita kralj starca.

No stari, kaj je vredna moja brada ?

Nego dobro premisli, kaj budeš rekel, 
ako ti je tvoja glava mila.

Svetla koruna ! ja sam mislil i mislil, 
ali nikaj drugo se nősem domi lil. nego 
da tvoja brada vrčdi samo tri deždja vu 
leti.

Dobro si povedal starec, reče na to 
kralj, prav si mi dobro odgovoril, kak sam 
si sam mislil. Nego reAi mi ti to poleg 
duše, gdo je to tebi rekel, ar tomu se ti 
sam nési domislil

Starec je na to odgovoril: Istinu ti 
budem rekel, sv tla koruna,jer istinu lju
bim. Odgovor tej lekla mi je moja jedin 
ca kči.

Hej ta mora biti mudra ženska gla
va, koja se je tomu domislila, rekel je 
kralj. Nego, da je ona tak mudra, ovde 
jo) foliljam jedno povésmú predena, pak

joj reči, da sam joj dal reči, naj naprede 
i zetke rubače za sve moje soldate iz toga 
jednoga povősma. Ako toga nenapravi, 
nebude dugo mudrovala. Stim kralj od
pusti starca.

Dojde starec domu zesvim tužen i 
žalosten. Kaj je oteč moj. reče mu kči 
došav a pred njega, kaj odgovor néje do
ber bil ? kaj si tak tužen i srdit.

Odgovor je kčerka dober, ali gle ! 
kralj ti pošilja ovo jedno povesmo, da ga 
izpredeš, zetkeš i zešiješ iz njega za svu 
njegvu vojsku rubače.

Lehko za to, odgovori mu kči. Zutra 
buderu ti več rekla, kaj budeš kralju po
vedal.

Re enoga dana reče kči otcu svomu : 
Ovo ti igla oteč moj ! odnesi ju kralju, 
pak mu reči, da budem ja iz njegvoga po- 
vésma zetkala i zešila rubače za sve nje 
gove soldate, samo naj on najp vije iz o- 
ve igle podkuje sve konje svojih konjani- 
kov na sva četiri noge, i za sve konjanike 
naj da napraviti čavle za čižme i za svoje 
ostruge Kak on to napravi, tak bndem i 
ja njei'Ovu zapoved namah zvršila.

Otide starec i po vő sve to kralju reč 
po reč.

Čuvši kralj to, začudil toj mudrosti 
vu ženskoj glavi, te reče starcu :

Čuj da me starec! Takvu mudrost vu 
ženskoj glavi nésem našel vu svojem or- 
sagu Ta bi prav za me žena bila, kaUvu 
si ja več dugo želim. Poveč svojoj kčeri. 
da bi rad nju za Ženu sebi űzeti, nego 
samo. da se prvlje odrede, da se vu moje 
misli i posle nebude me-ala i zaprečivala 
sa svojom mudrostjum Ako mi to obreče, 
kraljica bude v mojem dvoru ; nego ako 
bi svoju reč potlje pretrgla, onda ju o em 
z m sta od sebe odpraviti.

Veselo dojde stare’ domu, te još ve 
seleši izruči kčeru kraljevu poruku. Kči 
starca se nnmah odluči, da pojde za kra 
Ija, ako pak on njoj obeča, da joj to pra
vo odpusti, ako b morala od njega oditi, 
da joj dopusti, da si sme ze sobom vzeti, 
bilo kaj mu drago

Kralj pristane na to, i pogodba se 
sveže ; oni se zaručiju, te se na skorom 
obavi i svečana svatba, iz za koje su ž i
veli, kak je več treba, da muž i žena ži- 
viju.

Potlje nekojega vremena otide taj 
kialj vu lov. Namčsi se prek šlivnika ne- 
kakve babe, i tu se vu šikari nekaj zašus 
ne. On tam, nekaj mu se prividi, kak da 
je srna, i na jedenpnt puŠku izpruži, te 
streli babino jedino tele, koje se je po ši 
karju paslo.

Jaj si ga meni moje siromaško tele ! 
zavrisne baba, no spaziv, da je kralj, po
kloni se, pak se pobere dalje.

Gda je kralj odišel počne baba misli 
ti, kaj bude vezda počela. Najpotljs stanu 
ju druge žene nagovarati, naj ide k kra 
Ijici, koja je jako dobra i milostivna, i naj 
se njoj prituži.

Moja baba nit pet nit šest, nego haj- 
de samo prav k kraljici i prične njoj pri- 
povedati, kakva ju je nesreča zna:la.

Moja draga, reče njoj knljiča, — 
kralj se bude po ist“j stezi, po kojoj je vu 
lov idei, šetal, anda bude opet po tvojem 
slivniku išel. Idi namab, pak naberi puno 
kopriv, prestri je okoli jedne slive i počni 
je mlatiti, onda te kralj bude pital : kaj 
Iti baba delaš ? a ti mu reči: mlatim žito,

kaj mi je tuča potukla, morebit si budem 
kaj namlatila. On bude ti na to rekel, idi 
nebudi bedasta, baba, kak bi koprive žito 
bile. A ti mu onda odgovori: Svčtla ko
runa ravno, kak je i tele srna bila.

Kak je kraljica rekla, tak je i baba 
sve učinila. DoMa je domu natrgala je pu
no kopriv mrtvih i živih, napravi céli vr- 
saj okoli slive, te čeka tu kralja, dok se 
vrne. A gda zgledne kralja gde ide, počne 
ti baba po kopriva skakati, kak da je s 
pameti zišla (hurmasta). Kralj je spazil 
babu po koprivah skakati, postoji od čuda 
te zapita babu :

Ej baba 1 kaj si spameti zišla, kaj to 
delaš ?

Svétla koruna ! stane na to baba : tu 
si mlatim žito, kaj mi je tuča potukla, 
morebiti, da si kaj još namlatim.

Idi s milim Bogom stara? gde je ko
priva žilo bilo?

Svétla koruna ravno tak, kak je i mo
je tele srna bila.

Kralj se vu času domisli, kam baba 
uavratja, pak da se babam neda na jezik, 
posegne vu žep i hiti babi nekoliko ceki
nov, naj se nežaluje — nego se odmali 
domisli, da je to kraljično maslo.

Došavši vu dvor, zapita kraljicu, je 
da li je ona jednoj babi dala takov na-
vuk.

Kraljica buduči dobra, pak istinska, 
kak duša, taki je priznala ; a on se je  
taki tak razsrdil, i buknul je kak plamen, 
da je ona pogazila sujim obvezanu pogod 
bu, te da ju on zato od sebe odpravlja 
Naj se zato oua s čim prvlje iz dvora od
seli, on neče nikaj več za nju znati.

Gda ogenj sukne, niti ga voda svig- 
dar nepogasi. Kraljica zato nit nője hote 
la, da taloži kraljevu ljutost, nego se sa
mo zesrm  mirno poda svojem dosudjenju, 
i stane s 9 z mesta spravljati za odha- 
djanje.

Oču kralj ! nečem ti biti nepr lična, 
nego i ti moraš meni dopustiti, kaj si mi 
vu toj zgodi obečal; naj me, da odhadja- 
juč jeden predmet (stvar) morem ze sobom 
odnesti, koga mi je drago.

Nesi, ako očeš pol imanja m ojega; 
samo mi odhadjaj 1 odreže kralj

Anda, kralj, po tom obečanju vzornem 
si kaj mi je najmiliše i i odnesla budem 
sobom, reče kraljica, pr bliži se k kralju, 
obkoli ga čvrsom rukom i gene ga, da 
ga sobom odnese.

Kralj se n* glas nasm je mudrosti 
svoje Žene i ljutost te srdjba ga sva mi
ne, svoju ženu ogrli, od toga vremena né 
je več bilo nigdar niti traga niti glasi, nit 
govorenja, niti spomiejan a kakvoj neslogi 
kakvomu rezstanku med njimi.

Pri poslal :

I  *

K A J  J E  N O V O G A ?
Novi sejem

Pokehdob 3 -g a o .m , vu Čakovcu zbog 
zločestog vremena nije bilo moči Éejma 
obdržati, zato bude se 25-ga februara 
novi zejem obdržal.







Fenyő-szesz
(fenyő-illat)

lakásokban a legjobb és leghathatósabb 
levegő tisztitó és fertőztelenitő szer, fel 
séges hamisítatlan erdŐiÜata és ózon- 
fejlesztő tulajdonsága által a szoba leve
gőt tisztítja és fertőzteleniti — a jelen
legi zord időjárás alkalmával midőn is 
ragályos betegségek u. m. influenza- slb. 
napirenden vaunak — nem eléggé — 
ajánlható.

A fenyő-szesz orvosi felügyelet mel 
lett lesz készítve az eggenbergi vizgyógy 
intézetben Grácz mellett.

Egy palacžk ára 60 kr. —  Egy 
doboz 3 palaczkkal I frt 80 kr.

Csáktornyán S T R A H I A  T E S T  A É R  

aruknál kapható.
968 3 - 4

66 tkvi szám 92.

Á rverési h irdetm ényi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróség mint t lk v i  

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
Ügyvéd végrehajtatóuak Jsmbrovits Vincze 
végrehajtást szenvedő elleni 21 frt 15 kr. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ü- 
gyében a ukanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróség) területén lévő b o tto r
nyai 187 tk. 554 hrsz. ingatlan 46 frt, 621 
hrsz. 138 fit, a 221 tkvben legelő illetmény 
30 frt ugyanitt 1323 | a hrsz. ingatlan 31 f t, 
1 8 6 8 /a hrsz. ingatlanra 55 frt becsértékbeu 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az

1892 évi márcdas hó 15-éa d. e 10 órakor

Bottornyán a község házánál megtartandó

nyilváuos átverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.nak.

Árverezni szándékozók, tartoznak az in
gatlanok becsáráuak 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881 : LX t. cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november bó 1-én 3333- sz. a. kelt 
igasságügyministeri rendelet 8. §-ában, ki 
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881: L X . t.-cz 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1892. évi janiár 
bó 8 napján.

A Csáktornyái kir. jbjróség mint tlkvi 
hitóság. 980

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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