




érmet« Hogy ezen cognac minő lelkesítő 
hálást gyakorolt az oltani intéző körökre, 
az a szász kir- hivatalos lap a »Leipziger 
Zeitung« kövekező czikkébői következtet* 
hető: *a franczia cognac, mely még néhány 
év előtt a német és osztrák piaczot uralta, 
gyakran magyarországi nyers anyagból ké
szült, sőt nemritkán kész cognacot is vittek 
ki Francziaországba, hogy ott »elkészíttessék« 
és azután magas árakon ismét Németország 
és Ausztriába bevitessék. A vörös kereszt 
kiállításon megismerkedtünk a gróf Ester
házy Géza négy csillagos cognacjával. A 
gyár, mely a budapesliJAngyalföldön fekszik, 
az általunk eszközölt kóstolás szerint oly 
cognacot producál, mely igen finom aro
mával és felette kellemes Ízzel bir. Évekkel 
ezelőtt ittunk Lipcsében egy 1811-ből ere
dő franczia cognacot, melyet a legfinomabb- 
nak tartottunk mindazok közttl, a melyet 
valaha ittunk; ezen cognachoz nagyon ha
sonlít a gróf Esterházy-féle cognac. Mint
hogy a czég tervezi a Németországba való 
kivitelt, ennélfogva nemsokára Szászország
ban is ihatunk kilünő cognacot.« Őszintén 
örvendünk a magyar cognag ipar ezen di
adalának külföldön.

C S A R N O K .

É ji vándor.
Csikorgó hideg van,
Zizeg, ropog a hó,
S kamlik a szánka,
Prüszkölve megy a ló.

Köd borong a tájon,
Csendes, néma éj van, 
Harangzúgás hallik 
Messze a távolban

Néptelen a vidék,
Mindenki otthon van.
Csak egy vándor halad 
A fagyos mély hóban.

Vékony köpönyegét 
Testéhez szorítja,
Feltekint az égre . . .
Köny gördül arczára. #

Fáradtan meg-megáll,
Kezét összecsukja,
Néma imát mormol 
Kékü’ő ajaka.

Hirtelen megb >tlik,
Végig éjik hosszan.
„Istenem ne hagyj el !* 
Suttogja kínosan,

Emelkedik lassan,
Karra támaszkodva,
Föláll nagy nehezen 
Kínosan sóhajtva :

»Uram. én Istenem,
Ne hagyj el utamban!
Adj erőt, kitartást 
Fáradalmaimban !u

Néma sötét éjben,
Az egész vidéken,
Bús némaság honol 
Földön éf az égen.

Tántorog a vándor 
Minden lépésére;
Egyszerre hányát dűl 
A hólepte földre.

Csikorgó hideg van,
Nem ropog már a hó;
Rebbenés hallatszik,
Útra kél a holló.

Varjú sereg kárrog,
Le csapott az útra,
Egy csendesen nyugvó 
Megfagyott vándorra.

Zúgnak a harangok 
Messze a távolban,
Éjféli őrsére 
Mennek a faluban,

Terentius

Kenyér.
— Alkalmi lap az árvamegyei ínségesek javára —

A vasárnap megjelent összes fővárosi újsá
gok víszhangzanak attól a sok dicsérettől, mellyel 
a »Magyar Géniuszának »Kenyér* czimű em
léklapját fogadták.

Valóban oly fényes e lap, a milyen még 
magyar nyeiven nem jelent meg, akár gazdag tar 
talmát, a akár a kUlső kiállítás díszét tekintjük.

Ha nem a legnemesebb intentiókiól vezé
reltetve jótékonyozélra jelent volna meg ez em
léklap. még akkor is azt kellene írnunk, hogy a 
szellemnek e gazdag kincstára nem hiányozhatik 
egyetlen előkelő család asztaláról sem.

A »Magyar Géniusz", mely ezt a nagyérlékű 
diszlspot ingyen küldi előfizetőinek, ugyancsak be
bizonyítja, hogy hétről hétre mindinkább beváltja 
a hozzá fűzött nagy igényeket, s ma már párat
lanul áll az illusztrált lapok között.

A »Kenyériről a „Fővárosi Lapok" tegnapi 
tározójában következőleg emlékezik meg.

»Kenyér.« Alkalmi lap az á.vamegyei insó 
gesek javára. A „Magyar Géniuszának ez a 
13-dik száma s külön 1 Inért kapható. Harmincz- 
egy lapra terjed és emlékmondatok, versek, növe
ld! tek alkotják tartalmát, melyet a sok illustráczió 
még gazdagabbá tesz. A tartalom előkelősége az 
alkalmiságon fölemeli e számot.

A lap élén József főherczeg kővetkező so
rai olvashatók ; »Búsul hazánknak vadregényes 
havas bérczeklöl öve/ett szép vidékének szegény 
de szorgalmatos népe, mert elragadták tőle a 
zord idő és a föld sanyarú termése egy évi ke
serves munkának gyümölcseit és a nyomor legér- 
zókenyebbike: az éhség gyötri felsövidéki atyafi
ainkat. De ne (éljetek, adott az isteni gondvise
lés kies alföldi rónáinkon annyit, hogy osztozkod
hatunk veletek addig is, mig a meleg nap újra 
megérlelteti völgyeiteknek most árva hóboritott 
hantjainak csiráit. Ne sírjatok! élnek még és 
szeretnek magyar rokonaitok.« — B a r o ss  Gábor 
ezt irta : „A munka — kenyér« — Szögyény László 
ezt: *Az élet sem szeiencsétlenség, sem puszta 
gyönyörűség; — egy komoly feladat az. melyet 
becsülettel teljesíteni kell." — Gróf Bánffy Dezső 
ezt : »A felvidéki éhezőknek mindenek telelt és 
előtt kenyérre és nem elmés ötletekre van szük
ségük, azért szabadjon nekem, ki az el*ő szük
ségleten kívánok segíteni az ide csatolt 20 írttal 
kenyérre valót nyújtani." — Munkácsy Mihály 
száz forintos utalványa is be van mutatva má
solatban. — Gróf Zichy Géza ezt irta : >A ki 
felebarátjának halálát kívánja, az lelkében gyil
kolt. a ki pedig szűkölködő emertársát nem se
gíti, az a kegyetlen sors bűntársa." — Jókai Mór 
egy 1806-ban irt lapot küldött: »Az éhhalál 
szárnyatlan,földön csúszó rém, mely lajhár kör
meivel belekapaszkodik áldozatába, hurczoltatja 
magát vele napokig, mig a kinzott lerogyik alatta 
s elveszi az álmot attól, a ki fetreogve kéri & 
gyorsan ölő könyörületes halált« stb. Guggenberg 
ezredes és az uj orsz. képviselők közül is sokan 
küldtek aforizmákat.

Nagyobb csikkekkel, novelefekkel, elmefutta
tásokkal képviselvók : Degré Alajos, Acsády Ig
nác/., Adorján Sándor, Békeli Antal, Beniczkyné 
Bajza Lenke, Beöthy Zsolt, Gozsdu Elek, Gonda 
Dezső, Silberstein (Ötvös) Adolf, Szabolcsi Lajos, 
Zsilinszki Mihály, Reile Iván, Smrecsányi Miklós, 
Szatmári Mór, Schwarcz Gyula és még számosán, 
Hevesi József és Karczag Vilmos szerkesztők tar
talmas emlék-számot hoztak össze.!

A technikai ^beosztás is ügyes: van lap, 
mely csak emlékmondatokat tartalmaz, mig más 
verset és prózát vegyesen; egy-egy rajz elfoglal 
egy egész lapot, mig mások a szövegben tarkái

dnak. Sióval, egyszerű lapozgatásnál ii annyifé
lét talál ez olvasó, hogy szívesen néz bele újra 
meg újra. Eredeti ötlet Porzsoltné Lukács Juliska 
népszínházi tag e mondata : „Soknak a művészi 
kenyere olyan, mintha csak — Arvamegyében sü
tötték volna.«

Verset veterán és fiatal költők nagy szám
mal küldtek. íg y : Jakab Ödön, Ábrányi EniL 
Komócsy József, Szalay Fruzina, P. Thewrewk 
Emil, Bartók Lajos sat. Mutatóul ezt a rövidke 
árvamegyei lót népdalt írjuk ki a sok közül, mint 
uópköltészeti terméket az Ínséges földről :

„Ablakomon rózsatő...
Nagyszekeres erre jő,
Üti, veri a gebét,
Még sem húzza szekerét.

Házunk előtt nagy a sár,
Nagyszekeres erre jár.
Erre, erre szekeres,
Engem és mást ne szeress.

Kicsiny ablakom alatt,
A szekeres elakadt;
Ha elakad, itt marad.
Megesküszünk 
Három rövid nap alatt."

írók, vers és prózairók 137-en adtak köz
leményt az emlékszámba (Márki Sándor egy Liszt- 
reliquiát is), Bajzot 19 művészünktől találunk a 
füzetben. Nagyobb rajzot Baditz Ottótól, Benozur 
Gyulától, Kacziány Ödöntől, Mesterházi Kálmán
tól, Peske Gézától, Tahy Antaltól, Tölgyessy Ar
túrtól, Roskovics Ignácztól.

A füzeihez külön melléklet van csatolva 
Mária Dorottya Föherczegnő, József főherczeg le
ányának igen szép rajzi. A rajz a fiumei főher- 
czegi kert egy részletét ábrázolja, kilátással az 
öbölbe s mint Jószef főherczeg maga írja, követ
kező növények láthatók rajta : Cosos datil, Chame- 
crops excelsa (gyümölccsel), Canal mfaliompo, Scog- 
lio San Marco stb. stb. A rajz kölönben is igen 
gazdag tartalmú 8 a fényes kiállítású emléklap 
egyik dísze. Az emléklap ma már minden könyv- 
kereskedésben kapható.

* **
A fenti sorokhoz a magunk részéről még 

csak azt jegyezök meg, hogy a „Magyar Géniusz", 
mely már m. számában megkezdte közleni a hír
neves Írónőnek, Beniczkyné Bajza lénkének „őt 
órakor" czimü nagyhatású regényét, a regény ele
jét minden újonnan belépőnek megküldi.

A „Magyar Génius", mely a húsvéti ünne
pekre közleményeit színes illusztratiókal lógja dí
szíteni, — előfizetési ára félévre 5 frt, negyed
évre 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a „Magyar 
Géniusz" kiadóhivatalába, Budapest, kerepesi-ut 
14. sz. küldendő.

Szerk. üzenetek.
D r á s k o v e c z .  N. Ojtványokat az 

iskola kaphat; szíveskedjék értök küldeni. 
— C s á k t o r n y a .  A. Kralj. A|» Vrag«-hoz 

hason'ót gyakrabban kérnénk. P e r 1 a k, 
V. Perlakon már semmi sem történik? — 
M u r a - K e r e s z t u r  és L é g  rád.  Kö
szönet a tudósításért! Kérnénk minél gyak
rabban, de örvendetesebb eseményekről ! — 
Nova.  F. A beküldött munkák meg fog
nak jelenni. Türelmet kérünk. A tudósítá
sért köszönet^

A t. kőlgyközönség figyelmébe!
Ujonan berendezett legfinomabb és leg

divatosabb
m U  k « s t y i

raktáramat a t. hölgyközönség szives fi« 
gyeimébe ajánlom.

p o l l A k  g y u l a
Csáktornyán,

fő tér , ta k a r é k p é n z tá r i  é p ü le tb e n .

FELELŐS SZERKESZTŐ  

M  A E G 1 T A I  J Ó Z S E F



IX- tečaj Vu Čakovcu 10-ga áprilisa 1892- Broj 15.
Predplatna vemm | e :

Na celo leto . . . 4 trt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četveri leta . . 1 írt

Pojedini broji kolt »j n 10 kr.

Domovina.
n.

(Dalje.)

Kotrigi iliti Stanovniki države imaju 
svi skup jednake pravice na sve koristi, 
koje sa nameru imaju zapovedi i ravnanja 
način, ali moraju pak oni takajše jednaka 
pravotvorna namenenja i prama domovini 
jednako dobro nagnenje imati.

Najde se vekšinom vu samoladnih 
državah najviše stanovnikah, koji nijedno- 
strani jesu proti občinskomu dobni i malo 
nagnjeni proti onomu, kaj jim iskerno ha • 
sen nedonafla, oni su tromi pri s veh pos
lih, kojeb hasén ne v dija oöivesto, nezado
voljne i zle volje nad naredbami, koje na
vadi i njihovem predsudom protivne jesu; 
čudi tel ji i ljubitelji vse stranščine, zame 
tavci pak domovčine.

Sve ovo je krivo ter namenen.am i 
činenjam ljudih takvih, koji domorodci zo- 
veju se zevsema protivno. Pravi jeden do
morodec mora za državu za način ravna
nja. za poglavare i naiedbe zavzet biti. 
Mora dobro ono, koje je vu njegvoj do
movini, spoznati i za vnogo pre timavati, 
ljubiti, kak takaj vu prilikah spodobnih 
pred drugemi pohvaliti. Je anda jedno 
čisto razumljivo i zajedno čisto pravo iz- 
pistnje ljubavi domovine, iliti kaj sve jed
no je, domorodstva s ovemi rečmi:

Ljubav domovine vu tom stoji, da! 
preštimanje i zahvalnost proti poglavarom * 1 
izkažujemo, da proti zapovedjam, nared- j 
bam i dobiomu držanju družtva, vu ko jem 
živemo, jesmo nagjeni, da liasne domovine 
preStimavamo, vlivamo, i kuliko je mogu
lé trsimo se nje zvršeneše včinit*. da nad 
slavum družtva kojega kotrigi jesmo, del 
vzememo i nje dobro kak najskrblive-e 
podižemo.

Vekse ali menj-e nagnenje i nastoj- 
nost trsenja proti domovine odlučuje stu- 
paja domorodstva, koj jako razlucen biti 
more. Razlučnost ovu neprimisliju oni, 
koji si ljubav domovine kakti vitežku kre
post naprvo postavljaju.

Jedna takva viteika ljubav domovine 
st ji vu prekorednih čini, koje človek s 
prekomernostjum srca za dobro domovine 
poprime i lakaj izvrši.

Spodobna viteika krepost more negda
i potrebna biti, kada najmre zdržanje dr 
žave od dobroga posljedka jednoga pre- 
vzetnoga čina visi, kada oslobodjenje dru- 
gač se zadobiti nemore, kak po završenju 
pogibeli i 8 alduvanjem svojih lastovitib 
has d ih.

Vu prekorednih dohodkih more vre 
kaj prekorednoga mesto imati ; nego je 
svaki dan prilikah, vu kojeb se človek do
morodca pokazati more i mora. Vu ovih 
takaj svagdašnjih prilikah ljubav domo

vine je krepost premda za onda vitežka 
krepost niti mesto ima, niti potrebuje se.

Prejako napnenje modih pri kreposti 
je ved prikladno za izbuditi čudenje, kak 
na nasleduvanje genuti; ar malo samo je 
velikih duš, koje k najvekšemu napnenje 
svoje modi i posledno k prekorednem či
nom prikladne bi bile. Je pako dužen do
mo vinu ljubiti i dužnosti ovoj more se 
zadosta včiniti prež toga, da se ravno sva 
mod na najviše e napne, ali kaj junačkoga 
poprime.

(Konec).

Dobre malenkasti.
i .

Prijatelji.

Najrajši mi je nekaj veseloga vu Mu
raköz pisati, za da se moji poštovani či • 
tatslji vu smehu z&bavlaju, * alt jer je sad 
baš korizmeno vreme, a iz mojih fašenskih 
pripovestih su se poštovani dtevci dosta 
nasmejali, mislim da nebum falel, ako i 
gde koju ozbilnu napišem, tim više jer ako 
neima nikakove premenbe, i vekivečno 
smésno postane zvremenom ogavno. — 
Ho'emo se anda jedno malo na premii- 
lavanje pustiti:

Nekoj dovék je imal tri prijatelje;

Z A B A V  A.

Spravišče na Gregiirjevo
ili žabja larma.

I I .

(D.lj»).

Stare krekttuše, hrienice, gubavice i 
kraatavice oplakuju svoje pajdašice, koje su 
prerano otišle vu čaplinu torbu; skunjkači, 
k uroči i pologiavci (žabji vujci) oplakuju 
(oaričeju) svoje izgubljene roditelje, jednom 
rečjum, obča je žalost.

Stara kraatavica, koja ima sredo, da 
ved trideseto Gregorjevo obslužm i slavi, 
tužoo je napomenula, da je od vsih ljetah 
ova Gregorjeva večer ipak najmenjše drož- 
tvo vu ta) žabji avčt domamils, a kaj je 
razlog, gdo bi se živ tomu domislil. Eto 
gataliuka, ona se spravila na sredinu, pak je 
počela na dogo i široko. Blago ai ga vam, 
moje drage, koje ate prespale vn miru i ne* 
brigi ova duga zimo, ali čojte mene i moje 
kameoite jade t

Vu jesen me je zasužnjil naš zatorujak 
Žiovani, pak me pol«g peči i to Jvrude pedi 
na onom obločecu vn ilalu zarobil, ter Crez

célú zimo gnjavil s pavuki i na pol mrtvimi 
muhami. Včera na moju sreču odprl je ipak 
jenkrat obloka i na vas se razdrl, a meni je 
sreča poslužila i evo me med vami, pak 
vezda čujte :

Vse kaj na dve noge ide, niš je zator, 
neprijatelj, pak makar je vtič ali Čovčk, a 
Žiovani zvrhu vsih nal je prezdušuik ! Kvart 
— žrak ! No no, nisu vsi ljudi ciglari, pre
govorila je krastavica. Ja znam, da smo mi 
vu Medjimurju vrtijara navčk dobro dodli 
med prisad ; medtimtoga da Englianci znajo, 
da nas toliko nevoljuikah ima tu, ved bi 
sdavuja po uta doili; a onda bi se morti i 
naši zatorujak«, mučitelji na skoro žaluvali, 
kada bi jim auvi na gamad (nesnaga,) na po
lju i hižab, vu potokih i zdencih dosa- 
dj uvala.

Čujte dalje, naspomeue gataliuka: Jen
krat je zadala moj glas teca kreketuša, pak 
je dožla, da me batrivi, bilo je to nekak tre
tji dan kak sam bila zaaužtijens, a kaj su 
včinili zločesti ljudi ciglari?

Odnesli su ju na lopati i deli na nju 
dva cigié vu tvrdoj véri, dok sirota hude 
slivkala pod terhom, do tih dob nebude det- 
dja; ali znajte, da Bog nije trgovec ter ne- 
plača vsaku subota, ved prav vu pravo vr<- 
me, pak kaj se pripetilo ?

0ezna!i su maži, da su ciglari tecu pod 
ciglu strpali, a oni kakti dobri Ijndi pogra
bili pika i motiku ter su s* zagrozili blato* 
gazačom ozbiljnimi batinami, ako li nebudu 
pustili tecu kreketušu na slob >du, ar su oni 
posejali hajdinu i proso, za koje je na ako- 
rom deždj tr. ba.

Elo komaj sem dogotovila jedno tagu, 
več stotina drugih na pamet dobadja : Od 
kak je počelo sušiti se i suho vrčme biti, 
uije bilo dneva, da nebi gdo to pohodil ži- 
ovanija, pak vsaki i sljedni naročuje [zafrd- 
ma) žibje noge, a borme družba draga, Ži
ovani je obedal vsim, z % to : gdo god ima 
na sebi zdeie gač*, naj beti kad i kam 
more 1

Eto kuma gubavica zlegla je ovoga Ije- 
ta vnogo menje kak prešestnih ljetah, a gdo 
je tomu kriv nego bezdušoik Žiovani, koji 
po našem rolo i narodu mlati kak déte po 
zdrapanib bočkorah

Gule nas, smode nas, pečejo nas, za 
igračku smo istim modrim vučeujačkim gla
vam, kada se vu kakvih probah samo s Di
dóm raukom nasladjuju. Mi smo krivci ako 
gde kada suša nastane, žabe su krive, ako 
gdč koja mala racica vtone med nas. Vudri 
po žabama, ako vu tibnjakih ribicah neata- 
ne, zovi žabu, kada ti se bode na račilnlcu 
žibu det«, da s njora rake vabiš, vudri bati*





kője je on bogatušu sve do krajcar* pre 
dal te sada slavnoga »uda moli, da mu po 
bogatušu vu proglasu obetanih sto forinti 
dosudi.

Sudac videéi, dalbi bogatuš poitenoga 
Beljaka rad za obečanih sto forinti prikratiti, 
izreče sledeču odsudu :

Pošto Vi gospone tvrdite, da ste de* 
vet sto forinti zgubili, a seljak je samo 
osam sto našel, dakle to onda nisu vaši 

novci; — vi budete morali čekati, dok se 
on vjavi, ko) je devet sto forinti na el, 
Stim preda seljaku zamot za osam sto fo- 
inti î reče: /Fi pak si nosi ove novce do

mov, dok se opet on vjavi, koj je samo 
osem sto forinti zgubil.

I pri tom je ostalo,
g m . g o lla j.

K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo poštuvane naše predplat 

nike, naj nam na početku drugoga fer- 
talja predplatne zaostatke po pošti pošle ju 
i pred p) ate za novi ferlal ponovi ju. Cena 
naših novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 
pol ljeta 2 frt.

Kraljica na Krfu.

Nj. Veličanstvo kraljica Jalžabeta pri
spela je na jahti (ladji) .Miramar* 17 ga 
roarciuša meseca ob 11 vuri pred poldan na 
Krf. Kraljica je još na ladji primila pohod 
austro-raagjarskog konzula, grofa Kheven- 
bttllera, ter je za tim išla vu svojo vilo 
[palaču] Vu prataji kraljice nabadjaju se 
grofica Mikes baruD Nopcsa i kapitan ladje 
koote Cassini. Pri dohodku kraljice bilo je 
uajljepše vréme, kője se jo késne še sbog se 
vernog vetra znatno ohladilo.

Drama famllije.

Iz Budimpešte javljaju ov strahoviti dc- 
godjaj: Vu nnstu Negyei vu boišodskoj 
varmegjiji oženil se je pred jednim Ijetom 
mladi grunta! i poštar Ivan jLamberkovič s 
Ijepom ali siromašnom devojko.n Njegova 
sestra, vdovica Irma, nikak se uije mogla 
■  prijateljih s tom — kak je govorila ,pr- 
njavkom«, pak je 20-ga marciuša, kad je 
Lamberkovič b»l odsutan (kad ga ne bilo 
doma), počintla strahovito delo. Pozvala ju 
najmre vu komoru ter joj je porinula vu 
prša velik* kuhinjski not, a kad je opazila, 
da njezin aldov još nije mrtva, požurila se 
vu kuhnju po drugi nož, pak joj ga zapiči'* 
vu zatilnjak. Za tim bežala je vu bitu i ; 
prerezala požiraka vu zibki spavajučem de
tetu, a onda aeb\ Kad se je Lamberkovič,1 
koji je va srečnom zakona živel, povrnal di- 
mo, nalel je samo tri mrtva téla.

Najhitreši željeznički cugi-

Od i-ga raajuša občil bude med Ber 
linóm i Fiankfurtom na Majni pr ék Halle 
najhitreši eng europskog kontinenta. Cug 
bude ovn 539 kilometrali dugu štreku pre
valil za 8 vur 50 minutah. Po tom bode 
poprččoo prevalil za jednu vuru 61 kilome
ter, akoprem je na mčstah hitrina vcogo 
vokfla. Tak se bude od Berlina do Halle, 
162 kilometra, prevalilo za 2 vure i 3 mi« 
uute prež da bi gde postal, a to je 80 kilo
metrov za jednu vuru. Ekspresni cug iz Ber

lina vn Kolin bil je do vezda najhitreši cug, 
ali je samo 60 kilometrov za jednu vuru 
prevalil, Pariški izhodni šnelcug prevaljuje 
štreku od Štras3burge do Budimpešte, 1122 
kilometra, za 21 i pjl vure, tojest 52 kilo
metra za jednu vuru.

Amerikanski dvoboj med devojkami.

Vu Harkovu dogodil se je nezdavnja 
med dvemi devojkami amerikanski dvoboj 
(duel). Obedve su bile zaljubljene vu jedoog 
mladenca, a ov je opet obedve jedDako lju
bil. Na to su dokončale devojke, da budu 
prepustile kocki, da odluči. Ona koja je 
zgubila, ogiftala se je fo9forom. ("Pri nas vn 
Medjimnrju su devojke malo pitovneše).

Francuzki proračun.

Fiancuzki proračun za ljeto 1893. pred
ložen je orsačkomu spravišču, izkazuje pri— 
mitke sa 3.348.158.622 franka, a izdatke sa 
3.347.691.488 frankah. Po tom iznosi vi 
šak 467.134 franka.

Vumorstvo trafikantice vu Gradcu I

Pred nekojim dánom vmorjena je vu 
Gradcu 50 ljet stara trafikantka Marija 
Bloder, koja je imala svoja trafiku na vuglu 
Rösselmühl i DreikucheDgasse. Zločin je od
krit taki za tim, kak se je pripeti', a vrao- 
ritelj zatečen je na licu mesta. Vu času 
kad se je sbivalo vumorstvo, išel jc mimo po 
vulici jeden kanonirski straimešter, ter je čul 
prizivanje žene vu pomoč. On se je postavil 
pred vrata, koja su bila iz nutn zaklenjtna, 
pak je čul javkanje i slivkanje ter odpiranje 
i vudaranje vsake fele ladicab i vratab. Sol
dat je ček8l pred vratmi. dok je prispela pri- 
zvana vu pomoč patrola i redarstvena stra
ža, pak su sad vsi podli skupa, d* poiščejo 
kaj se dogadja, Hiža je osamljena i leži na 
vsili stranah prež neposrednih susedah IV  
kehdob na kucanje nigdo nije odprl, presko
čili su nekoji plot poleg hlžuoga vrta, ter 

1 s n opazili črez skraduji oblok strahovito ska- 
zanje. Poleg prodavačeg stola ležalo je kr- 

i vavo mrtvo tčlo trafikantice, a nepoznani Čo- 
vek pregledaval je vsakojačke predele i po
spravljal je stvari. Dok su jedni ostali pri 
obloku na straži, do ti čas su dragi predrli 
vrata s vulice i tu su po kratkoj borbi pre

kladali ubojicu, vu kojem su prepoznali 24 
ljet staroga Rudolfa Šedivija, g»ina jeduoga 
ti.šlera iz Rösselmühlgasse. Pri u;em su našli 
vnožinu kofrenih i srebernih peuez, kaj je 
več pobral. Ostali penezi ležili sa na podu. 
Nesrcčaa trafikaotica još je odavala zname
nje iivljeoja, ali je malo za tim vumrla. 
Vmoritelj vudril ju jo nožem vu z.t liijak i 
zadal joj smrtonosnu ozledu. Nečmčnog vmo 
ritelja straža je odtirala vu rešt.

Mudri prorok.
Englianski prorok Bakster, koji proro- 

kuje propast (konec) svéta za 11 -ga aprila 
1901. ljeta, opet je nezdavnja predaval vu 
tom velikom pripečenju [sgodi) na koje da 
se imaju pripraviti ljudi. Na sredini njego- 
voga predavanja (govorenja) podigel se je 
negdo med poslušitelji, ter je zapital toga 
proroka, da jeli je pripraven ves svoj ime« 
tek zapisati dobrotvornomu cilju, koj bi imal 
pripasti po ljeto 1901. Bakster odgovo il je 
na to, da je to zevsema sovišno, ar po to
liko dnevih nebude več nigdo živel. „Nikaj 
za to, odgovoril je iuterpelant, morti se bu
de ipak nekoj cslobodil, pak budemo ja i 
jeden od mojih prijateljov ravnali ovom fűn- 
dacijom. Bakster je za ovimi iščini hitro

odišel. Falb prorokuje strahovite sgode z 
28-ga apri'a ovoga ljeta, — kaj pak bude 
još preostalo za 11-ga aprila 1901 ljeta?

Papa protektor fratrov.

Papa Leon XIII. prijel je protektorat 
ieda Frančiškanov (fratrov) Tečajem obstan
ka svog reda bilo je 45 kardinalov protek- 
torom, med njimi kesnê e pipe Gregor IX., 
Aleksander II, Mikloš III- i Klement XII, 
Frančiškanski red ima vezda 20 jezer kotri- 
gov, a general mu je vezda Luigi de Palma.

Biškupski vikarijat vu Budimpešti.

Poznato je, da se je vnogo trudilo, da 
se prenese stolica magjarskog primasa iz 
Esztergoma vu Budimpešto, no da su tomu 
stajale na putn znamenite zapréke (préöke] 
ne političke, več cirkvene i financijalne na
ravi. Napokon je vredjeno, da novi primaa 
ima navek, kada bude kralj stanoval vu 
Budimu taksj ondi boraviti, kak tulikajle 
složiti vu glavnom gradu vikai ijat. Vezda 
javljaju iz Budimpešte, da si bude primas 
zezidal Ijepu palaču i vuredil biškupski vi
karijat, koji bude imal vse agende biškapske. 
Na Čelu (kakti vodja) bude stal naslovni bi- 
škup Jožef Markuš. Njemu budu pr ideijeni 
nekoliki plebanoši i profesori teoložkog fa • 
kultata kakti kanovuiki, ter budu saCia javait 
nekakvu vrst kaptola.

K odkriču Radeckova spomenika.

Radeckov spomenik (monument, kip] od
kril se bude vu B jču svetčanim načiuom 
24-ga aprila ovoga ljeta. Olb>r je pozval k 
odkrivanju i prevuuke dičuoga maršala, tri 
sine ujegvoga vnuka, konjauiókog kapitana 
grufa Tbeodora Radeckoga, koji je pred ne
kolikimi Ijetini vumrl, a bil oženjen s kčerju 
bogatog ftbrlkanta baruna Liebiga vu Lie- 
bercu vu Českoj. Ovi tri prevuuki jesu: 
Jo/ef 7 i pol ljet star, Theodor 6 i pol 
i Egon 5 ljet star.

Bettina Rotschlld

Vu Be*u vnmrla jo 24-ga marciuša ob 
pol dve vure po poldan barunica Bettina 
Rotscbiid vu 34 Ijetu. Bila je tovarošica 
bi runa Alberta Rotschilda, glave bečke nov- 
č a rake hite (baikovne hiže), a kči parižkog 
bankira Alfonsa Rotschilda. Beteguvala je 
Vtč duže vremena od rak-raoe. — htoga 
dneva vumrla je vu Frankfurtu na Majui 
barunica Lnisa Rotschild. Jediua ledičua kči 
starog Meyera Rotschilda. Obedve pokojoite 
bile su vrlo dobrotvorne.

Starec od 145 Ijetah.

Orih dnevov vomrl je vu Monoko (vu 
Magjarskoj) pastir Jož«f Gjura, koj je bil 
145 ljet star. Bil je triput oženjen, ali nije 
imel déce. Imajuči več 120 ljet, hotel se je 
več četrti pat ženiti, ali su ga od toga od
govorili. Za celoga svojega življenja branil 
se je s kuruzom i krumpiiom; meso je 
jako redko gda jel. Vu zadnje vreme oglu- 
hel je i oslepel,

Na znanie.

Molnár Elek giofovski fiikalinš je kan- 
cillariju bvoju vu Čakovca vu ivoju bižu 
(Potočka vulica) piemestil.
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Égisz selyem, mintázott Foulardokat
méterenként 85 krtól egész 4 frt 65 krig 
(mintegj 450 különböző árnyalatban) meg
rendelt egyes öltönyökre, vagy egész végek
ben is szállít házhoz szállítva, póstabér és 
vámmentesen H e n n e b e r g  G . (cs. és 
kir. udvari szállító (» e ly e m g y & r a  Z ü 
r i c h b e n .  Minták póstafordulóval kül
detnek. Svájczba czimzelt levelekre 10 
kros bélyeg ragasztandó.

Árverezni szándékozók tartoznak a becs
ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes papiiban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles a vételéit 3 egyenlő részlet
ben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 30 nap a , a má
sodikat a. a. 60 nap a , a harmadikat u. a. 
90 nap a., minden egyes részlet után az ár
verés napjától számítandó 6 százalékos kama*

tokkal együtt az árverési ic.icicie»ucu meg
határozott helyen ée módosatok szerint Ufí* 
zetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság tikvi osztályánál és 
Muracsány község elöljáróságánál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Perlakon 1892. évi márczius hó 14-ik
napján. 502.

1143. tkvi szint 892.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Wesel Simon lete- 
nyei volt lakos hagyatékának Kóosz Jakab 
goricsáni lakos elleni kielégítési végrehaj
tási ügyében 300 frt tőke, ennek 1878. évi 
január hó 1-től járó 8 százalékos kamata*, 
23 írt 07 kr. peri, 7 frt 95 kr. végrehaj- 
tás kérelmi s ezúttal 8 frt 65 krban meg
állapított árverés kérelmi költségek behaj
tása rzéljából a nkaniz.ai kir. törvényszék 
(perlaki kir- jbiróság) területén íekvó Go-1 
ricsán község 2089 sztjkvében A I 148 hr.  ̂
sz. a. felvett ingatlan az 1881. évi LX. t.| 
ez. 156 §-a alapján egészen 464 frt becs
ét bau Goricfánban a községi bíró lakásáu

1 8 9 2  i f i  m á ju s  hó 4 io  d. e 10 brakov

Dr. Csemp-fZ Kálmán letenyei lakos, fel-; 
peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöt
tével megtartandó nyilvános árverésen el 
fognak adatni

Kikiáltási ár a fent kitett beceár.

Pályázati hirdetmény.
A Főméltóságu berczeg E s t e r h á z y  Mi k l ó s  úr hitbzományi javadalmaihoz tartozó alaó-lendvai uradalom kér. Tiszt

tartósága részéről, — a kerü etében Petesháza község határában, a Mara folyó partján lévő uradalmi majornak a Mura elleui 
megvédése ciéljából, folyó évben létesítendő partvédm űvek ép ítésére  ezennel pályúzat hirdettetik.

A partvédművek körülbelül 3580 köbméter rakott rozsé faszákból létesítendők s az egyes teljesen kész részletek agy mint 
sarkantyúk, köbméterenként számítva lesznek kifizetve.

Minden e tárgyra vonatkozó felvilágosítások nevezetesen feltételek, elirányzat, tervezőt és műszaki leírás a lenivai uradalom 
kér. Tiszttartóságánál megtekinthetők !

Az »jánlattevés határidejéül folyó évi május hó 2-ik napja Alsó-Lendvára
a herczegi kér. Tiszttartóság irodájába tűzetik ki. A munkálat arányához mérten 300 azaz háromszáz forint óvatpénz teendő le, 
mely á teljesen befejezett munkálat megtörtént átvétele után, a mikor a munkabér feletti végső elszámolás is megejtetett, fog 
visszaszolgáltatni 1

Az uradalomra nézve legelőnyösebbnek ígérkező ajánlattevőre nézve, a pályázati határnapon felveendő jegyzőkönyv aláirátz 
által nyombau feltétlenül kötelezővé válik. Az uradalmat ellenben, — melynek részéről a jegyzőkőny a zárgondnokig jóváhagyása 
alá terjesztendő lesz, csakis a kitbiz. Zárgondnok úr Ö Méltóságának hozzájárulása esetén kötelezendi.

(Herczegi kerületi tiszttartósig



BOR-KIVONAT

HUBAY JENO
hirneyes hazánkfia hangversenye

BODÓ ALAJOS zongoraművész közreműködésévelK O M
1892. évi április 12-én a „Hattyú* szálló nagytermében

Csáktornyán

HUBAY JENO
világhírű hazánkfia hegedűművész BODÓ ALAJOS zon- 

o’oraművész közreműködése mellett fényes
& H A N G V E R S E N Y

rendeztetik.
Helyárak : I —III so r*  frt 5 0  kr., IV—VI sor 2  frt, VII—IX sor 1  frl 5 0  kr.,állóhely 1  frt

Belépti jegyek előjegyezhetek ée előrevklthatók F i .c l ic l  FOlóp könyvkereskedésében Csáktornyán.

w  K E Z D E T E  V« 9  Ó R A K O R  -m

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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