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Szerkesztővel értekezni lehet min. 
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iad óhiva ta l :

Fisehel Fiilöp könyvkereskedése. 
Ide k ü ld e tn i, az előfizetési dijak 

p /ííttér Ál és hh^^ést.k.

B irdetések ju U n jo sa n  szá m ítta tn a k .

MAGYAR és ÖOitkíT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
9 l ( ^ ) o l e u i k  h e t e n  k in t  vn s i írn a p .

A »Muraköz! tiszti Önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye

Előfizetési Arak:
Egész évre . . . ; 4 írt 
Fél évre . . . . 2 frt
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. u-

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. 4« 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál és HerndL 

Brünben: Štern M. . „

Nyíl ttér petitsora 10 kr»

A leányok neveléséről.
Az embernél méltóságának megfelelően 

van elkülönülve a k é t  n em  s e  nemi kü 
lönbség a íéifi és nőben nyilatkozik. A 
különbség, mely a két nemet egymástól 
elválaszlja, nemcsak a testre, hanem a lélekre 
is kiterjed ; nem a tehetségek és erők 
mennyisége, hanem minőségére és a tevé
kenységi módra nézve. Épen ezért a két 
nem erőinek, képességének, kifejtése, ne* 
velése sem lehet azonos, hanem külön irányt! 
vesz különösen a hatodik év körül, midőn; 
a testi különbség mellett a szellemi is elő
térbe lép s a gyermek tudatával bir annak, 
hogy ő fiú, a másik hogy leány. E perczlől 
kezdve a két nem mindinkább elválik egy
mástól mindkét fél legjobban szeret magához 
hasonlók közt időzni s megkívánja a nemének 
megfelelő bánásmódot és nevelést.

A fm határozottabb, kitartóbb. Ő a lelki 
élet magasabb fokára készül; önállásra 
termett, tervez, vállalkozik ; nála az életnek 
eselekvő, kiható oldala a túlnyomó. A le 
ánynál ellenben a kedély mélysége és ben- 
sősége uralkodó ; törekvéseit, működését az 
érzelem vezeti. Ő inkább megtartani igyekszik, 
a mi van, mint szerezni, teremteni A nő 
tevékenysége nem kifelé, hanem a házi 
körre van irányozva ; családi életet csak ő 
teremthet. Ez az ő rendeltetése ; erre irá 
nyúlnak hajlama'. Férfié a világ, nőé a ház.

A fiú az iskolából az életbe lép; a leány 
a házba tér vissza. Ezért a nevelésnek 
tekintettel kell lenni a fiú s leány természetes 
sajátságaira, rendeltetésére. A nőket női 
nevelésben kell részesíteni és pedig, hol 
túlnyomó a kedély, erősítsük az értelmet; 
ahol pedig túlárad az értelem, hassunk a 
kedélyre.

A leáuynevelés legfőbb vezető e az anya 
Leánynevelést értelmes, erényes anyák nél 
kül képzelni sem lehet. A jó anya lelke, 
éltető szelleme a családnak , hatása a gyér 
mekre, különösen a leányra bensőbb, mint 
az apáé. Az első korszakban a leányra 
nézve minden az anya ; őrangyala, minta
képe. Neki leginkább van szüksége az anyai 
kézre és szívre gyöngéd természete miatt, 
nehogy szelíd, ártatlan kedélye fölzavartatván, 
félrevezetessék. Csak anyai tapintat képes 
őt úgy nevelni, hogy szive érintetlen ma
radjon, mint a virágbimbó, hogy tiszta 
bensejéből szépen nyíljék ki a nélkül, hogy 
a rom’oltság mérges lehellete érintené. Lelke 

.ayitott könyvként álljon az anya előtt, kinek 
kiváló gondoskodása tárgyát képezi. A leány 
rendes helye anyja lábainál van. Az apa 
előtt a leány egy rejtély, melyet bármint 
iparkodjék is, meg nem fejt soha ö  minden 
szerele és jósága mellett, előbb mint gon

dolná, megsértené benne a nőiséget Nem 
áll rendelkezésére azon gyöngéd, okos óva 
kodás, melylyel a leány kedélyének és

akaratának képzésében — a feddés, bün
tetés, dicséret s más nevelési eszközök al
kalmazásában — el kell járni. A leány az 
anya vezetése alatt fejlődik legszebben ; a 
mely leány nem saját anyja által nevelte 
tett, ritka esetben fog később női hivatásá
nak magaslatára emelkedni. Első iskolája 
tehát a szülői hajlék.

A leánynak jövendő hivatása szem- 
ponljából épen úgy van szüksége testi és 
szellemi nevelésre, mjnt a fiúnak. Tápláló 
eledel, kényelmes ruházat, szabad levegő, 
rendes foglalkozás, gyakori testmozgás, a 
test edzése nála is oly fontos és szüksé
ges kellék, mint a fiúnál.

Szellemi, lelki élete szintén mivelendő 
azon mértékben, melyet későbbi hivatása 
s társadalmi helyzete megkíván s ebben is 
a fősulyt az értelem kellő fokozása mellett 
a kedélyre kell fektetni- Minthogy különö
sen a szellemi képzésre csupán az anyai 
jósziv és éber gondoskodás nem elégséges; 
e téren az Ö3szes teendők iskoláink fel
adatává lesznek- Az anya ekkor már leg 
tovább csak segítő és ellenőrző j főintéző 
az iskola.

Egészen a legújabb időkig a leányok 
iskoláztatására nem sok gond íordittatott. 
Ma azonban általánosan eltogadott elv, 
hogy a nö azon szellemi tehetségeket, 
melyekkel a természet ielruházta, nem azért 
nyerte, hogy használatlanul heverjenek és

í Jankih" tárnája
Á hallott gyüröjn.

(tgaz történőt).

8opronhan való katonáskodásom alatt gyakran 
mogfoidullam a kávéházhan. Olt egy igen kedves 
öreg úrral ismerkedtem meg, kilöl ezt a lörténet-
kéi hallottam.

Eg^ik vasárnap délután kimenőm tevén, is
mét telkerstem azt a helyet. A terem tevegöje 
igen fülledt volt a meleg időben, tehát kimentem 
az árnyas udvarra, hol azonban már arra minden 
helyet ellog'alva találtam. Nagy nehezen n pinezér 
mégis szorított egy kis helyet és az öreg ur háta 
mögé korUhetn. Hölgyek voltak ott, azokkal vo't 
mély beszédbe ereszkedve- meg néhány fiatal 
ember.

Végre még is és/.revett éngemei is és moso
lyogva megveregetvén vállamat, bemutatott a 
bölgyekrok.

A társalgás az Öreg u**ról folyt. Epizódokat 
beszélt ol életéből.

— Öu T... ur nagyon szereti az ékszereket — 
mondá az egyik hölgy.

— Nem hogy épen szeretném, de már meg 
szol tam,

— És azt, ott az óralánczon, miért nem vi
seli as ujján ? Bizonyosan az kedvesebb- mint a
többi.

Kedvesebb nem, de egész élelemen Af, mióta 
higgadtabban gondo kodom, ez fartott vissza attól, 
megnősüljek.

A hö!gyek is, meg én is, mosolyogva kértük 
az öreg urat hogy mondja el annak a gyűrűnek 
a történetét.

— Akarják azt tudni. ?
— Nagyon is kiváncsiak vagyunk rá.
— Jó tehát elmondom, de bár lehetőleg 

rövid leszek beszédemben, mégis hosszabbra nyúlt 
annak a lefolyása; úgyis tudom, hogy képzeletük 
most is künn kalandozik a „SzCchenyi-téren«.

— Önök tudják, hisz többször láthatlak, 
hogy úgy esteienként, mikor a nap égető heve 
lassankint szűnik, gyakram irányzóm lépteimet 
n külső temető leié. Nem hosszú az ú», de a te
mető kapujánál mégis pihenőt szoktam tartani. 
Háhajolok olyankor a kapu léczezetére és elgon 
dolkozva tekintek a halottak csendes birodalmába.

— Látom, mosolyognak, de azért figyeljenek !
— A bús komolyság, mely ilyenkor meg ep, 

felidézi emlékemben, ott mindjárt elöl. egy elha
gyatott sir történetét. Ajánlom figyelmébe. Egy 
koszorút juttathatnának arra is halottak napján.

— Kellemes nyári est voltakkor, mikor még 
vele együtt sétáltam arrafelé.

Igazán komoly a szándékod Bóla, — kérdez
tem tőle ?

— Kelten voltunk csak ; a tücskök csiripolása 
kellemesen hangzott szerte a néma tájon.

— Mosolyogva tekintett rám.
— Azt gondolod, ugyebár, hogy ez csak olyan 

múló szalmaláng ? Tévedsz ! Ez egyszer igazán 
forrón szeretek és boldogtalan lennék, ha Irma 
nem viszonozná szerelmemet.

— Bocsáss meg barátom, de Irma is, meg 
te is, nagyon állhalailanok vagytok Éretted, mert 
csinos és gazdag vagy, tudod-e mily könnyen 
szaki'ott előbbi udvarlójával? Félek, ha már

megismert, ha köznapivá leszo-z előtte, vagyonod 
nem fogja kielégíteni.

Szavaim kisé erősebbek voltak, talán más
tól fel sem vette volna, de velem, kiknek minden 
titkunk közös volt, nem érezteté oly keményen 
boszuságát. Hanem azért ott hagyott. Valami 
„szervusz- félét mormogott.

Nőm is találkoztunk többet, csupán h tláloa 
ágyánál, mikor belátta szavaim igaz voltát.

Néhány hót múlva az egész városban Irma 
és Béla eljegyzéséről beszéltek. Hám nézve, ki is
mertem a viszonyt, nem volt meglepő a hír, de 
másokra, kik előbbi életükről bizonynyal sok»t 
hallottak, az volt.

Három héttel később meg volt az esküvő 
és másnap már elvitte nejét Béla birtokára.

Ennyi volt rám a száraz előzmény ; házas
ságánál kezdődött a fordulat sorsára nézve.

Bóla már előbb se volt tejesen egészséges, 
most pedig épen nem gondolt arra. Lassankint 
neje előtt is kezdett közönséges lenni. Sokat ólt 
nö lévén, a mindennapi egyformaságból kivágyott 
az éledbe, a zajos világba.

Unszolta ,térjél, hogy a télre menjenek fól 
a fővárosba. Ő nincs szokva ilyen egyhangú élet
hez, töltsék el vigan a telet.

Végre engedett Bála a béke kedvéért, ha
bár India, hogy neki megölöje a zajos társaság, 
mert már régén kivette belőle a részét.

Dec'.embor elején lelmentek Budapestre és 
kezdetét vette a szép asszony világa.

A fényes bálok a táncz, zene, ez volt az 6 
eleme. S Béla, mint fiatal férj, hogy kedvében 
járjon, mindenhová elkísérte.

De a szegény férj nem sokáig bírta. Leg
többször leü't valamely félreeső helyre s eagedie 
nejét magát menni mindenfelé; legfölebb tekinte*





90
Értesítés A  folyó évi június hó 

8-ára jelzett Jászai Mari, Hilgermann 
Laura és Polónyi Elemér nagyérdekü 
hangversenye Csáktornyán 1803. é v i 
j ú n i u s  h ó  7-é n, s z e r d á n ,  fog 
megtartatni.

<$ lovaskaszárnya ügyében egy vegyes 
bizottság tárgyalt a múlt hét folyamán 
Csáktornyán. Jelen vollak a tárgyaláson: 
Cserián alispán, báró Komers és Ilelf ez
redesek, YVinter őrnagy, Bellobradits élel
mezési főnök és dr. Raab ezredorvos. A 
város részéről: Vrancsits főszolgabíró, Pru 
szácz városbiró, Wollák ügyvéd, Dr. Schwarz 
orvos és Morandini építőmester. Mull kedden 
a város állal fel ajánlóit te két 
és Beliczán a,' gyakorló térséget tekintette 
m eg^ bizottság.

villam világ itás  huzalait most helye
zik el;Csáktornyán.*A város ulczáin beásott 
póznák, mig a szem meg nem szokja, nem 
gyakorolnak kellemes benyomást a szem 
lélőre. Jó lelt volna csinosabb és befestett 
póznákat állítani fel, — Ezzel kapcsolatban 
felemlítjük, hogy a vasúti indóháznál fekvő 
gabnalárházak és a városban fekvő iroda 
közölt telephon összeköttetés fog létesittelni. 
A városban a távbeszélőnek behozatala is 
folyamatban van. Huszonöt abonens már 
aláiratkozott- Negyvenre van szükség.

ígogházvizsgilato t tartottak Csáktornyán 
m. hó 31 én Bogyai Mundi, kir. ügyész és



X tečaj Broj 23.Vu Čakovcu 4-ga juniuša 1893
8 u r e d n i k o m  m o č i  je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom. — 
Sve pokiljke tičuče ae nadržaja no- 
vinah, naj se pokiljajn na ime 
H a r g i t a i  J o ž e f a  urednika v« 

Čakovec.

Izdnteljetvo:
ffnjižara Fiscbel Filipova kam m  

predplata i obznane pofiiljaja.

ljs o—sssa 
's 4

rred p ia ln n  vena je s
Na celo leto . . . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini broji koitaju 10 kr.

Obznane ae poleg pogodbe i fal
račnnaiu.

na  h o rvá tik o r i | magrjarskom je z ik u  izlazeéi d rn ž tre n l znanstveni i p o r n r l j iv l  list za p u k . ^ 
___________  ^ I z l a z l  ©pralci Vitij e člen jed -e rO rra t i  to : v u  sv ak u  n e de lju ..

Službeni glasnik: ,,Medjimurskoga podpomagajitfeg?. činovničkoga družfv; C Čakovečke šparkasse“, „Medjimurske sparkassc i t. d.

G o s p o d a r s t v o .
Kak budeš poznal da li je vino umjetno 

farbano.
Vzemi dvé kupice i krajec kruha. 

Vu jedno kupicu vlej vina, a vu drugu 
bistru vodu« Vumoči kruh vu vino, i pusti 
ga vu kupici, dok se zevsema zasiti (na
pije), a za tim ga izvadi i postavi vu ku- 
picu vode Ako je vino naturalsko, voda 
se nebude očerlenila. ako pak je umjetno 
pofarbano, voda bude odmah postala Čer- 
leno fijolične farbe.

Da se frižka jajca dugo čuvaju.
Vnoge gospodarice prodaju jajca po 

Čem po lom, samo da iin se nepokvare 
no jajca se moreju dugo čuvati na ov na 
Čin : Vzeme se kakva posuda, pak se na 
dno na tri cola pepela nasjplje, na taj pe
pel namečeju se jajca pak opst na nje pe
pel, dok se poBuda napuni.

Nova maslenjka.
Iz Ludbrega pišeju: „Vnogi koji sira 

delaju, probali su, nebi li izmislili spravu, 
kojom bi mogli kaj prvlje iz vrhnja na
praviti puter Zmislili su več više fele ma 
fiinah, ali ipak trebaju vnogo vremena dok 
putra načine. Nišu došli na to, da se pri
tiskom odnosno pomočjum zraka more za 
1 do 3 minute napraviti puter iz vrhnja,

doiim se iz čisto friškog mléka na i n i pu
ter vu 10 minut. Takovu masljenku zmis* 
lil je Janko Hren iz Ludbrega. Ta mas
lena napravi,ena je iz pleha, ter je čisto 
jednostavne konstrukcije providjena venti
lom, po kojem zrak dobadja vu vihn;e.

Kaj treba da zna vsaka gospodarica?
Ako su ti ruke hrapave, namaži ib 

sokom od hmuna. — Terpentinom čisle 
se fleki od tinte na svilnih, vimenih i pa 
mučnih tkaninah. — Vugorki se nikada 
neostavljaju vu loncu, vu kojem je bila 
mast. — Sa ribah se vnogo leže odstrane 
ljuske, ako ih malo stivimo vu vru\U 
vodu. — Tvrdo meso se leže kuha, ako se 
vu vodu vulije malo otca.

Stakori.
Štakore najleže pretiraš od svog krova, 

ako vlovis jednoga /ivoga, pak ga na na 
žeš katranom (smolom) pak ga pustiš. 
Štakoru smrdi katran jako, pak zaradi 
toga be/i jako, a pred n,im vsi ostali, 
kaj su vu stanju

Da spoznaš po mleku, hoče li se skorom 
krava oteliti.

Puščaj Ltom podojeno nrJéko, kapi ju 
za kapl;om vu posudu čiste vode, koju si 
friško zagrabil. Ako kaplja padne na dno, 
krava se bude na skoro otelila j ostane h

pak ml ko vu višini ter se po vodi razide, 
znamenje je, da budes još dugo čekal 
na tele.

IZ POVESTI MAGJARSKE.
XXIII.

I Franjo (1792 — 1835). O v je sko- 
rom 23 leta vodil tabore proti Francuskoj, 
vu ovom taboru prelej mo je vnožina krvi 
Magjarab na tudjoj zemlji. Izvan toga gle* 
deč velikih taborskih stroškov, o-iiromaVil 
je jako o sag, i tak dugi vlade neprestanem 
rasli su. Da se nekoliko pomore, na sve- 
tuvanje ministra Franjo hercega Metter
nich ia penezna céna bila je na dvanajsta 
vrednost slomljena. Poradi ove bankrotije 
vladske, vnogo bogatih obiteljib, postalo 
je bogcem. Doklam su se ova tu pripe- 
čala, za toga su pobunjeniki vu Francus- 
koj neizmernosti de!ali. Najmre L udevit 
16 i supruga Maria Antonia (vitežka kči 
Marie Terezie) bili su s Guillotinom gla- 
vosečen'. Vu Francuskoj izkriknuta je bila 
republika (skupnovlada). Franjo nemogoči 
prosto krvolo no zaklanje tetce svoje, kak 
takaj i »brisanje kraljevstva gleda'i, sklopil 
se je z vi>e vladavci Evropejskimi i po- 
digne tabor proti Francuskoj Nego je za 
ono vreme Franciska jednoga izvišenoga 
vodju imala, komu na céloj kruglji svéta. 
pira bilo nije ; kak negda Attili. koj je

Z A B A V A .

Željezmcke prlpovesti.
XI Jeden koj zlo sedi.

To je bil Bar tol, zdenco-delavec. Zaj- 
čuičan iliti Zajce Za vrieme mladosti, Bar 
tol je samo visoko letel, on je hotel nekaj 
aisokoga postati, bolel je biti turno-pokri 
vatel j i kiiŽ'.v ut. tikatel . Z Jo se je več zi 
ftlada za svoje visoko zvanje viižbal, te od 
svojih pivih hlač, po ki ovili, kak maček 
plazil i vrabóeva gnjezda iskal, dok jeden 
krat nije slučajno krivo stal te p? krovu 
koturajuči se dole na zemlju opal — i kak 
je baš nesrečna sndbina hotela — opal je 
na svoju iznašastjab punu glavu.

Sad je bilo s pokrivanjem turno? i na
tikanjem križov van. Bartol je ravnic ostal 
ftiv, ali da je na glavu opal, vidlo se je od 
one vure, kad je samo zube odprl Nikakovu 
visoku misel več nije irnal, samo je mogel 
tak daleko misliti, kak mu je nos vsegnul, 
to ne ovčk pravo, a kaj je pak pri tora bilo 
najčudnovit j«, da se jc pohg svega toga za 
vrlo pametnega drž d«

Buduč pako su ga nagovorili, da su 
zdenco delavci najpametoiji ljudi, pošto je

mnogo veča mndrost iz dubline zemlje van 
iziti, nego iz višine turna na zemlju, odi u
čil se je and* za zdence i bil je u svojoj 
meštiiji vrsten; jer u Zajčuri brdinami ob 
kolenoj bilo je ni stotine zviranj.iov, ko i su 
sami od sebe tekle, te upravo nije bilo puno 
više treba, nego kakovu ciev u zemlju vtek 
nuti i fini zlenec je bil gotov.

Ali nije bil vrsten naš Bartol za žel jez 
niču i njezine osebujnosti, i to radi toga ne, 
jer je na glavu opal, te je sloga sl edeči 
pripovest vierojatnija, nego ona nova bijka 
o mozikalnom oslu u Ameriki.

Željeznica je dom šila  svakovrBtne no
vosti, med ostalim i nove cevi za zdence iz 
ilovače igane, a male cevičke iz ždjeza, te 
tako se je jednoč Bartol na nalog polgár 
mcátra željeznicom vozil iz Ztjčure mimo 
jezeriiča u glavni varoš, gde su se te stvar, 
videti i kupiti mogli.

Bartol je pii tom našel, da je željcz- 
nički vagon stvar vrlo priličua. On je doš&l 
u jedrni koraoricu sa dosta velikemi stekle
nimi obloki i d verni dugomi klupami na ko- 
jih se je lepo i komoi sedeti dalo; na 
diužtvu pak takaj nije raenjkalo, jer je ku 
raži okoliSnjili Stanovnikov dauomice rasla, 
a i mnogi stranjski su onud putovali.

Bartol si lepo komod na stražo ju klup 
sede i to tak, di je s pleči bil proti loko- 
motivu obrnjen iliti jedouin liečjura, vozil

se je nazred tak da jc z obrazom bil obri jen 
k Zijčuri oikud je najme se vozil, a s 
hrbtom k Brezuii i glavnim varasu, kamo 
se je najme nakauil voziti.

Najprije si je iz mehura napunil pipu, 
skre&e ognja, metne pazljivo žtreču gubu 
na duhan, vbčo, pjge, pafka, puši, te kad 
vidi, da pipa svoj u dišnost čini, zaklopi 
žitoga poklopci i zipre pipu. Sad si milo 
pregleda putnike, koji su s njim u istom va
gonu se vozili, a jer je jedan izmed u jih bil 
šali /d ji ja, sprijatelili su se na hitrom. Š i • 
livdjija postavlja mu raznovrstna pitanja, a 
on ih odgovara sve na ob. e zadovoljstvo, — 
barem ljudi nn se na svaki njegov odgovor 
razgotoma i takvom silum smeju, da im suze 
niz lica padaju, a to so jc Bartolu na tol ko 
dopalo, da je još Jicta i lieta poslle toga 
svojim Zajcom prodbacival, da neznaju kak- 
voga človieka u njem imadu, te da nje
gov talent samo u tudjini zuadu cien ti.

Kad je Bartol med ostilnn povelal, da 
se zaradi z lončnih cievili kr »z Brezupu u 
glavni grad, tira za jež;riščera vozi, po
gleda ga šaljivdjija začudjenim licem te mu 
reče*. „Ali . . .  za Biga miloga dragi pri
jatelj, kak morete samo tu na klupi sedeti, 
pik s pleči b ti proti glavnomu gradu obrnje
ni, a licem proti Zi;6uri, cm na ov mčin 
doj lete jeduako u Zij'uru uatrag !•



cčlu Europu v strahu držal. Ovóga viteza 
ime je Napoleon 13 naparte, koj je potlam 1 
pod imenom I. Napoleon, francoski kraj 
post I. Ovaj vodja, Franju skupa zdrnže 
niki n,egovemi Cetiri krat jo pobil, dapače 
isti Bed, glavni kraljevski varaš, prevzel 
je dvakrat. — Franjo ipak prisiljen bil je 
vu Magjarski orsag pobeči. Ni tarnemanje 
prispel je več lija do Gjure, vu našu do- 
mov nu, hoteči Magjaié Franji izneveriti, 
nego ovi stalnom vernostjum nagn’eni bili 
su ljublenomu kralju svojemul.j Jedino 
Marlinovič i njegvi druženiki poslušaj uči 
vabeče rfiči francuske. — Magjarsku hoteli 
su pieobinufi na republiku Ova namtVa 
na skorom prepovedana, vcdja zakletih 
druženikov vu Budimu bili su skončani. 
Zadnjič bijafe Napoleon po Franji i druže- 
nikali pri Vaterloó nadvladan i vu pro 
gonslvu na otok sv. Helene pregnan, gde 
i vumie Pod vladanjem Frar je živel je 
blaženega Spomenka vredni grof Štefan 
Széchenyi, kojega vredno nazivaju : „naj- 
vekši Magjai". Po domorodnim delovanju 
njegovim domovina naša, tak vu materi- 
alnom kak i du evnom pogledu napredu- 
vala Je silnimi koračaji. On je vtemeljil 
magjarsko znanstveno d užtvo (Akademiju) 
na koj c lj alduval je vse jtdnoga leta do
hodke od 60 jezer forinti I kada bi pri 
jatelji njegovi nad toj blagodarnosti čudeči 
se, zapitali njega, — da sam on — iz česa 
bude živel ? — to jim odgovarja pleme 
nite duše grof. „vre budu mene moji pri
jatelji zdr/avali u Na njegvo nagibanje 
Fgiadjeni je Buda Peštanski laučeni most, 
— komu težko ima para na célim svétu 
Njemu moremo zahvaljili vživotvorenje 
parobroda vu domovini na*oj; njemu zgra- 
djenje željeznicali. kak ravno zahvaljiti 
imamo oleu njegovomu Franji Széchenyi ju 
grofu, narodni muzeum i vel ku biblioteku. 
Ova dobroüinska gibanja, gleded nzivanja 
jezika i pismoznanstva, z’okovala su ve 
liku moč. Imenito Franjo Kazincy, bratja 
Kisfaludy i ostali, zajočeli su vu tem vre
menu iz braživati jezik domovine naše. — 
Zadnjič isti sam kralj neprestance trsi! se 
je pcsluvati nad dobrem stanjem naroda 
Tak na m e otemeljil je vu Vacu gluho- 
učmih, vu Pešti zavod slepih. Da se Du-

nav s Tisom skopői, prekopati je dal on 
po flvo em imenu — zvani Franjin kanal 
Na koncu vladanja Franje 1831. pohodjena 
je bila domovina h kugom, koja je poznata 
pod imenom „kolera", i koja je vnogo je
zer lj udih življenja menluvala. Sin nasljed 
ni k njegov

Ferdinand V. (1835 —1848) Oi je bil 
kruto mirnoga i dobroga si ca ladavec, — 
pod njegvim kraljuvanjem prebudil se je 
Magjarski narod na novo življenje. Zaradi 
narodnoga jezika izobraženja književnosti, 
porodila su se književna družtva, kak n. 
p. družtvo Kišfaludi, — nadalje izvišeni 
pismoznanci i pčsniki nastojali su, kak 
najmre : Vörösmarty, Petőfi, Arany, baron 
Eötvös Jožef, Jókai, i drugi. Za skrbljivo 
okrepljenje ljubavi sloboščine viševrstni sa- 
stanski nastali su, kojim na čelu bil je 
Štefan Széchenyi i s krepkom govorenja 
močjum obdareni Ljudevit Košuth.

K A J  J E  N O V O G A ?
Prímás Vaszary vu Rimu.

Papa je prijel preáestni tjedeu primasa 
Vaszarya. Primas je papi vu ime kraljevo 
iznovič gratuliral, a za tim se je zahvalil na 
pcdvlenju kardinulskoga dostojanstva. Papa je 
odgovoril srčeno i zaprosil, da primas kralju 
iziuči zahvalnost. Zatim je papa govor i o 
ciikveno-političkih pitanjih, ter cčituval, da 
je pripraven na pomirljivo ičšenje. Primas 
je opisal vezdašnje stanje stvaii ter nagla
sil, kak je za silo potrebno, da se borbi do- 
koLča. Na to je papa odgovoril, da bude 
odnosne predloge dal na pretres kompé 
tentnom kolegiju. On bude predloge popri
jel, budu li ikak odgovarjali cirkvenim 
dogmam.

Zatim je papa prijel nadbiškupa Csaszku 
i biškupa Vallya.

Pohod izložbe vu Čikagu.
Amerikanci su očekivali, da bude svetsku 

izložbu vu Cikagu poprečno vsaki dan poho
dilo 200.000 ljuditi, — ali su se ljuto vka- 
nili. Kak odnud javljajo, pohodilo je izložbu

prvoga dneva pri otvorenju 300 000 ljudih, 
doklam je od 2. do 6. maju â bilo pohodni
kov poptčeno vsaki dan komaj 18.000. Bude
11 tak i na dalje, vjerojatuo je, da se budu 
očekivanih 100 mdijunov pteobrnuli vu 
zuameuit deficit.

Delegacije.
Majnái 25. po poldan zestale su se vu 

Beču ovobetne delegacije, kojim je minister 
carske liiže i izvanjskib poslov grof Kalnoky 
predlož'1 odnosne porai unske predloge. Za 
prezeša austrijake delegacije izebrau je knez 
Alfred Víudiágrec, vice prezeš vitez Javorški. 
Zi preze;a magjarske delegacije izebran je 
grof Aladár Andrássy, a vice prezeš Kolo- 
man Széli.

Vu austrijskoj delegaciji prezeš je po- 
uajprije dal izraza uzv šenim lojalnim čuv- 
stvom delegacije povodom najnoveših žaru- 
kali vu previSnjoj vladajud>j k ži, a zatim 
se je toplimi rečmi zmislil pokojnoga viteza 
Šmerlinga, koji je opetovano predsedal 
austiijskoj delegaciji.

C é l o k u p n a  brutto-potreboča za 
ljeto 1894. pokazuje se po proračunu sa 
147,925 992 forinti (Ijeta 1893 : 143,821 887 
for.), a od toga je 130 738.021 for. reio- 
vitih i 17,187.965 for. izvanrednih potre 
boóah. Naproti tomu išče se (potrebuje se) 
ovoga ljeta za 4,104 105 for. više nego 
lani. Poračun za vojaku izkazuje reiovitu 
potrebo u od 114,882.703 for-, izvanrednu 
potreboču od 14,576.565 for., skupa 
129,469 268 for., a za vojnu mornaricu re* 
dovitu potreboču od 10 012.680 for., izvan- 
reduu potreboču od 2,565.000 for., skupa
12 577 680 for., ovoga se ljeta za vojska 
potrebuje više 5 / 52.863 for. — Bosanski 
proračun izkazuje potreboču sa 12.567.726 
for, i pokriče sa 12,635 090 for, počem os* 
taje viáak od 67 364 for.

K r u n e.
Minister Wekerle izdal jc nareibu, ko- 

jom se na krunsku vrednost glaseči srebrni 
peuez (komadi po jednu krunu) vu promet 
stavljaju.

Nor<dba glasi ovak : Na temelju spora* 
zuma sa cis. kr. ministrom fhancijah vu

Sad je Bartol Široko pogledal, pafknc 
dvadeset ili trideset krat jeduo za drugim 
iz pipe, kak je uv!ek, kad je kaj premiála- 
val, bil navaden, čohla se jedno vrieme po 
č lu i za vuhi te se na jedan krat stano i 
na protivnu klop, na kojoj je sedeči z obra 
zom proti Brezun jezenšču i glavnim gradu, 
a pliči Zajčuri bil obrnjen ; jer šaljivdjija 
je očito moral znati, a bilo je i jasno ako 
je človek zrelo premišlaval i prosudjival, da 
človek na ono miesto nigdar nebu zaše', ko 
jemu je podjednom s pleči obrnjeu.

XII. Preobraž nja.

Nekoji šaljivdjije tvrde, da su jarci 
énajderi i opet da su svi Šnajderi jarci. Na 
ravno, da je to samo neslana šala, ali kad 
več od starinskih vremen tak na svetu stoj', 
j* ;u nemrom dotrgnut5, a da bi ju i hotel 
nikaj bi mbi hasnelo, jer zločesti svict bi 
ipak šuajdere i jarce za uerazdruživo stvari 
drla).

Dogodilo se je anda, da jc šnajder 
Fiicek, kojega su prededi b'li iz Meeke i 
Kozare, jednoč svojum ženum, starum kozum 
i svojem« dečeci, tremi živahnimi jarčeei 
hotel u Brezuru na proičeuje iti. Stvar b j 
b.h posve jeduostavna, da ni jc u Zajčuri na ( 
kolodvoru miesto osobnog vlaka, töretni vlak 
stal. Trideset ili C'terdesct vagouof, svi!

puni volov, koji su iz Magjarske u Paris 
potovali za da budu oude od francuzov po« 
jedjen5, k tomu se jo joá pridružila svoje- 
volja stations Cbeffa, koj pod nikakov način 
nije hotel koze u volovski vlak prijeti, da 
bi so u Brezuru na proščenje prepeljali,

Šnajder s j je p i kassi dugo pogadjil s 
kassirom, dapače mu je botol i mali trlnk • 
geld dati, ako bi bot 1 jedno oko zapreti i 
jedna kola odpreti; ali sve je bilo badava, 
dapače i ista m ta se je na tvrdoj glavi 
stations cbeffa razbila.

Sad na jedan krat dojde jedan človek 
z modrum rubačum čez hlače i crnum ka 
pum k tomu, taj ist je pušil iz pipe ua 
posve kratkem kaniflu te je bil onaj, koj je 
re ene vole u Pariz sprovadjil, za da im 
tam liepe mesnice poka/e Isti je bil ve
seljak i na Salu uviek pripraven. On je b.l 

I zvrha stranja stvari b:tro m  čislom te je 
statious Cbeffa potajno druknul i rekel:

„Oai gospon Stat'ous Cbeff rnoreju ove 
dobre ljude pustiti, da se voze na moja od
govornost, za da nebuiu morali ovde p t vur 
na osobni vlak čokati, samo mi nek za nje 
izpune je nu teljezničku putnicu za jednoga 
vola, jednu kravu i troje teličev . . .  na 
ravski ako gospon Šnajder raeister nikaj proti 
tomu neima.*

Kozja familija dakako nije proti tomu 
nikaj imala, jer jeli koze ili voli — sve

jeduo; marba 09tine muhi, a k timu to 
preobražen je i onak nebu duži trajalo, kak 
kakove pol ure.

Stupe ania svojim vodjom u jedan va
gon, u kojem su sami tri dugorogati putniki 
bili. — Lukaraatija ziíuöie, rogati putniki 
prič nu na debJo pipevati, kotači se obra- 
čati i zi č is su bili u Zajčuri, gde su več 
iz dali ka óul i proščenjarsku muziku, koja je 
vesele pro čenjare na ples vabila.

Pred živinskim vlakom pak je jedan s 
črlenum kapum na glavi, gore dole hodil, to 
je čez svaki režek u vagone zalukaval, a 
k tomu je obraz tik zavlačil, kak da bi bil 
dana8 pet polč>v oeta spil i to pred zaj- 
trekum jod; jer kal čoviok službeno tu stoji, 
mora se onak po sakramenski ozb Ijno držati, 
trnkar mu od nutarnjega smicka kočo mehur 
puknuti.

Ovorau istomu je vodja putnkov na- 
megnul i nekaj u uho prišeptnul, na kaj je 
crlenokapec j š srditeše počel g!edati te sc 
kak divji bik na šuajdersku familiju zdr), 
kad sil iz vagona van zišli i a varoMnec se 
odmaš li

„Ilimmel, Dounervvettor, Kreuz sakra- 
bolt 1“ — zavikoe — „Kukov je to red ? 
Jeli budete stali vi á 'prtlje nijedne ? — 
Tko vam je dopustil volovskim vlakom s: 
voziti ?M

Pomiluvanja vriedni škarjoaoici su sami



carevinskom vééu zastopanih kraljevinah i 
zemaljah zapoöelo bude kr. magjarske or- 
stéke kasé (blagajne), kad i ces. kr. orsačke 
blagajne, izdavane na krimska vrčdnotu 
glasečih srebrnih penez, konndah po jeduu 
krunu, dne 16 majuša ljeta 1893.

Srebrni penezi po jednu krunu ma- 
gjarskoga i austrijskoga kova imadu se po 
smislu zakona vu njihovoj nominalnoj viéd 
not5, a pri plačanju, glasečih na austrijsku 
vréinotu, tak piijeraati, da se komad po 
jeduu krunu ima računati sa petdeset kraj« 
carah a* vr.

No nigdo nije obvezan komade po jednu 
krunu vu iznosu vekáem od dvadeset i pet 
foiintih a. vr dotično vu iznosu vekšem od 
petdeset krunah, pod jlatež prijemati; samo 
su orsačke i javne kaše dužue komede po 
jednu krunu tu neograuičenoj kolikoöi pod 
platež prejimati

Kra’jevska magjarska contralna orsačka 
kasa, orsačke kaše vu Budimpešti i Zagrebu, 
kak takaj i kr. porezni uredi, kojim su pov- 
jertni posli kasah za mčnjanje vu Debrecinu, 
Győru, Kološvaru, Ka^Sa, Oséku, Po/unu, 
vu Fiumi, vu Szegedinu, Temiávaru i Veli- 
kom Sebenu primaju srebrne novce po jednu 
krunu vu vsakom iznosu na izrnčau za drugo 
zakonito platežoo sredstvo.

I
Samoubojstvo vu Monte Karlo.

Vu čitaonici kasina vu Monte Karlo; 
otrovala (zagiftala) se je ovih duevov jedna 
ruska gospa, imenom Katarina Kasiljev, pok 
lamkam je dvé vure prvlje toga izgubila i 
zadnji penez vu igraČDiri.

i „Španjolska njezina kraljici, koja se Štirna, 
kaj ju more pribrojiti med svoje podanike." 
— Kraljica Viktorija : »Govori li kralj Lear 
istinu, kad veli : Mili glas dragocjen je dar 
za Ženu, — onda ste vi moja draga Ade- 
lino, najbogateša zena na svetu.4* — Bel 
gijaoska kraljica napisala je prve taktove 
.11 baccio valccra.M — Cesar i kralj Ferencz 
Jožef ter kraljica Jalž^beta zapisali su 
jednostavuo svoja imena — Vu sredini per
gamené stoji pisano Thiersovom rukom : 
„Kraljice |jeva, ja Vam pružam ruku.w Cija 
bude ova lepeza nakon sto i stotine Ijctab ? 
Ko i muzej budc to posjeduval ? Koje li se 
budu svote platile za ova pokloustva krulijo* 
uih glavah velikom geniju 1

Trojački promet vu Beču.
Osobni promet na trojake vu Beču 

ovoga ljeta bil je upravo kolosdan. Južna 
željeznica vozila je na trojačku nedelju i 
pondeljek više od 209000 ljudih, zahoda 
željeznica 90 000 iz Beča, a 93.000 vu 
Beč« Željeznica Ferenc Jož fa vozila je 
vsega skupa 108.000 osobah, željeznica 
na Kelenberg 21.500 osobah, — a be< k> 
tramvaj 480.000 osobah. Priračunaju li se 
tomu joS i ostale štreke ter privatne kočije, 
omnibusi i fijakeri. more se reči, da je 
vsaki dac (éli Beč se vun vozil.

Pesma Medjimurska
i .

Kak bi te prevajal, 
Da ti neznam za nje I

Za moje ti dvore, 
Svaki znati more,
Moji su ti dvori, 
Sipkum ogranjeni !

V mojim dvoru rastu, 
Tri grmi fu pana,
V sakim grmu sedi, 
Ptica beli golub !

Prvi zapopéva,
Ve er dober večer, 
Drugi zapopéva,
Vuru vu polnoči l

Tretji zapopéva,
Vuru meni zorju,
Zorja moja zorja, 
Počekaj me malo!

Počakaj me malo, 
Neshajaj mi rano,
Kaj si ja pobrojim, 
Miloga, družina!

Sva su mi družina, 
Zdrava i vesela,
Samo m; miloga, 
Zabolela glava !

Z boljom zabolela,
V beteg pretvorila,
I s kalasem vračtvo, 
Svake fele svakojačke !

Lepeza (feher) Adeline Patti.
Glasovita pjevačica Adelina Patti ima 

(posjeduje) lepezu (legyező), koja se zaista 
more nazvati jedinom na svétu. Lepeza se 
sasloji od pergamenta, zaramana zlatom ra* 
mom. Na pergameui napisali su skoro vsi ev
ropski vladari vlastitora rukom po nekoliko 
récih. — Cesar A'eksander III. (ruski) na 
pisal je: „Nikaj nepomiri tak kak Vaše pč 
v»nje.u — Car Vilim I. píöe: „8lavijku 
V8h vremem»h.u — Kraljica Kristina:

vu se prepali od straha te su pričeli tak 
izvrstno drhteti kak pravi kozji čopor, kada 
grmi Glava lamilije je nekakovog izgovora 
nerazumljivo muč4 te se na onog s modrum 
rubačum zgovarial ; ali grubjanski č'nov- 
mk nikaj nije hotel čuti, več je samo dalje 
svoje tiral.

„T»hoIa zaruči na nje. — .To su sa 
mo nevaljani zgovori! — Srd se bu kaštiga 
plačala, dader bu koža pucala ! — U ovem 
vlaku se nemeju niti ljude niti koze voziti, 
— jedino voli, krave i telič'.4*

Sad progovo i vodja, koje je medjutim 
črveuukapcu podjedno namigaval :

„Ali gospon Stations Cinff — — — 
prosim za oproščenje — — — ali meni se 
sve tak čini, da su i oni pri pro^čenjarskoj 
muziki danas bili, jer dobro nevide. Em su 
ovo marha -  — — jedna ci el a familija i
tu je ž«*lpznička raaršečka putnica — — — 
sve u najboljera redu."

Cinovii k mu strgne cedulja iz ruk i 
srditim pogledom u u ju gledi, sfe^e z gla- 
vum te z»kr č ' : „To je sve laž i peklenska 
prevara! Ove koze nezgpdaju kak Voli, pak 
m h kar bi to sto krat napisano stalo — Ja 
to uevieruiein dok nebutn ujibovoga glasa 
čul, jer ptica se \ ozua po popevki a vol po 
ručanju.

Veli vodja Friceku: »Si ga čul sad, 
Stati uh Cb ff» ? S*d ta cm znaš . . . iti 
ručati ib plat iti* Stari vol nuder za'uči je-

Zebrái sem si radost, 
Kitiču zelenu,
Kitiču zeLnu,
K srcu zasajenu !

Kitica zelena,
Previjaj se k meni, 
Ci se buš ti k meni, 
Ja se budem k tebi!

Sprevajaj me mila, 
Do mojega dvora,

dan p it, da bu ov neveruvani mrmlješ čul, 
u kojem si znamenju rodjen !“

Sad se zdvojni ina.der podpre, koj je 
u duhu več ves svoj imetck u rukah te pro- 
klete željeznice videl, s obodvemi rukami u 
teščine, potegne sapu čez nos u se da je sve 
šumelo, te meh za razpuknuti se pun bil, 
odpre pridčno daleko usta i zaruči*. , Molil* 

Zatim urini to isto njegova stara koza, 
te zaruči: »Muh !u

Nazadnje spuste i mali tri, u tel:čc 
preobraženi kozleki, svoj glas te zaruče na 
jedan krat „Meh!* I

I sva petorica je to tak izverstno zpc- 
liala, dappče jeden telček je još k tomu palca ( 
cekal tak tečno, da se je činovnik od smeha 
po kolenih vudiral i zkriknul: li

„Za istinu, ovo je prava pravcata mar- 
šečka familija ! Sad idlte samo u miru kam 
vam je volja i sveti Lenhard nek vas čuva 
na polju i u ‘ tali na sve veke vekov 
amen 1*

Sad je šnajdarskoj familiji pri duái od-! 
lehnulo. Ono vzemu svoje čerlene ambrele 
pod pazduhe i odpute se odmah u bli/nju 
krčmu, a stari Fr cek je svakomu, koj je 
h'tel poslušati, pripovedal, kak je bil kun- 
áten i kak je željeznicu nasamaril.

(Konec)
Em. Kollay

Prvu mu je vračtvo,
Bela lelujica,
Drugo mu je vračtvo,
Žuhka veleštika !

Ne mu tre' več vračtvo,
Niti nikvog dračja,
Yeč ga je pokrila,
Crna mati zemlja !

Delaj ti mu raku,
Pri presvetim Roku,
Delajte mu križa,
Pri presvetim Križu !

Kopajte mu jamu,
Presvetim Ivanu,
Na puČku gliboko,
Na sablju široko!

Nutri zakopajte 
Njegvo mrtvo telo,
Kaj ga bu težila 
Crna mati zemlja !

D . --------------T.



3 ^  , ■— jelzet t  árfolyammal számított és az 1881.
I  A  J I o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r  !  éTi "0T0,Db8r m  1 én 3 3 3 3 . gz. a. keit
I  Ezen rég jónak bizonyult M B m B U . » 1 5 , ^ « ® ' “‘“ ' a  ^ 1 ' kÍJ**
|  csüZy köszvóny, hátfájdalmak és meghűlések i  ^ It ovadékképes él tékpapirbau a kiküldött
|  ellen a világ minden részén el van terjedve Z kezé“ez letenni avagy az 1881. L X , t. ez
a  és kitűnő hatása által P 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró-
I  — =  a  l e g f ő b b  = ___  f  ságnál eIöleges elhelyezéséről kiállított sza-
|  háziszer hírnevét elnyerte. A valódi Hor- )  ^ ^ szerü elismervényt átszolgáltatui.
1 gony-Pain-Expelier majdnem minden gyógy- a A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
é  szertárban kapható 40 kros, 70 krom és 1 J  hatóság.
2 írt 20 kros üvegekben és Így a legolcsóbb P ^

H Á Z I S Z E R  I  Ke,t Csáktornyán, 1893, April 13-án.

825 1-1
1121 tk 95. 1295 tk 93*

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y i  k i v o n a t .  A r v e r é s i  h i r d e t m é n y t  k i v o n a t .
A Csáktornyái kir. jéiásbiróság mint t * 

A Csáktornyái kir.járásbíróság mint tkvi lekkönyvi hatóság közhírré tes/i, hogy a kir. 
hatóság közkirró teszi, hogy Bralits Imre Államkincstár végrehatatónak Bisztrovics Má 
és teje Tkalcsez Mária végrehatási szenve. n a > férj. Horvát Antalué végrehajtást ezen 
dók elleni 25 fit 50 kr. tőkekövetelés és vedő e,leni 168 í  t  7<> kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti ügyében a nagy-kanizsai kir. járulékai iránti végrehajtási ügyébeu a nagy- 
törvényszék — a Csáktornyái kir. járásbíróság kanizsai kir, törvényszék — a Csáktornyái 
területéi] lévő pribiszláveczi 327 tk. 128/3 k ir* járásbíróság lerületén lévő, a podtureui 
hrsz. a. 45 írtra  becsült ingatlan; 232|3 hrsz. 401 tk 1 3 12. hrsz- *• ingatlanra 576 frt, 
a. 56 f r t ;  533,4 hrsz. a . 66 f r t ;  578 /3  1444 hrsz- *• 611 frt, 1738 hrsz. a. 54 frt, 
hrsz. a. 32 frt; 595/3 hrsz. a. 68 frt és 1783 hrsz. a . 125 frt és 1945 hrsz. a. 136 
47/5/6 hrsz. a. 220 írtra  becsült ingatlan fít becsárban az árverést ezennel megállapított 
az árvetést ezennel megállapított kikiáltási kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt megjelölt ingatlan az 
ingatlanok az L o n  , , . , , . <A

1 8 9 3  é v i  j u m u *  h ó  1 9 - i k  n a p j a n  
Í S 9 3 .  é r t  juniorM 1 5 . n a p já n  i .  i .  1 0  ó r a k o r  d é l e l ő t t i  1 0  Ó r a k o r

megtartandó nyilvános árverésen a mcgálla-  ̂P°dtéreDben a podtureui községbiró bázáuál 
pitott kikáltási áron alól is eladatni fognak, 'm egtartandó nyilvános árverésen a megálla- 

Árverezni szándékozók tartoznak az in- P*tott kikiáltási áron alól is cladatni fog. 
gatlanok becsáráaak 10* . . á t  készpénzben Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
vagy az 1881. L X  t. ez. 42. § ában jel- «“th n  *>ecsá'ának 1 0 " |.-á t vagyis készpénzben 
zett árfolyammal számított és az 1881. évi r1^  az 1 8 8 1 : LX . t. ez. 42. § ában jelzett 
november hó 1 ón 3333. sz. a- k ilt  igazság ^folyammal számított és az 1881. évi 
flgyminiszteri rendelet 8. § ába kijelölt óva- n0Tember hó l é n  3333. az. a. kelt igazság- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le- “g>n>'“i9Z‘eri rendelet 8. §.ában kijelölt 
tenni, avagy az 1881. L X . t. ez. 170. § a óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
értelmében a báuatpénznek a bíróságnál előle* lctenn'' av*8J' az 1881: LX . t. ez. 170 
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elia- §'* értelmében a bánatpénznek a biróságná 
mervényt á'szolgáltatni. elöl 'ges elhelyezéséről k állitott szabályszerű

eüsmervéDyt átszolgáltatni.
Csáktornyán, 1893. évi április hó 7 K»r. jbiróság mint hatóság Csáktornyán 

DaPj*o. 1 8 9 3 . April 19 én. 829 1 — 1

A Csáktornyái kir. járásbíróság miut ' ~  
tkvi hatóság. 828 1— 1. 1 1143 tk 93.

—--------------------------------------Árverési hirdetményi kivonat.
1181. tk. 98. a  Csáktornyái kir. járásbíróság minti
a a • L* j  . , _  • í telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy grí.|

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y l  k i v o n s t .  Festetics Jenó végrehajtásnak Magdalenies
Istvánná szül. Horvatics Anna végrehajtást 

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 8zenvedö elleni 28 frt 96 kr. tőkekövetelés 
hatóság közhírré teszi hogy Zakal Henrik ég járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
ügyvéd végrehajtatnak Ftlipán István lapányi ingy kanizsai kir. törvényszék — a Csáktornyái 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 17 frt 95 k ir/járásbíróság területén lévő a fpnsztáko- 
kr. tőkekövetelés és járulékai iráuti végrehajtási veczi 13  8Z# tk 13 hisz a. ingatlan és 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék a ege]5 és erdóilletményből a vógrh. szenvedetet * 
Csáktornyái kir. járásbíróság t rületén lévő ,netó fele résrére 267 frt 50 kr., 113 hrsz. 
a lapányi község 16. tk. 204/b hrsz. a. 42 % ingatlan felére 147 frt 50 kr., 124 hrsz. í 
fit, 235/b hrsz. a. 44 frt, 246|b hrsz. a. 31 fl> ftíie részére 141 frt 50 kr., ugyanitt 96 l 
frt, 255/a hrsz. a 72 f t r a  becsült ingatlanra, j,rsz. a. 106 frt, 102 h sz. e^ész 160 frt, 1 
—* továbbá ezen tjkvben felvett legelő és 1 3 4  hrsz a , 8 6  fit, 271 hrsz. alatti ingat- 
érdóilletményre 40 frt becsárban az árverést | anra J 75  frt — e* utóbbi négy drb ingat- I 
ezennel megállapított k kiáltásiárban elrendelte ianra a V6gb. t: 156 §,a érelm ében s végre 
és hogy afenneb megjelölt ingatlanok az a felsöpnsztákoveczi 281 tk. 286|3 hrsz. a. | 
< e n o  x  • • • . , * 1 ~ ingatlanból ugyan a fentit illető fele részére
1 8 9 o .  é v i  j u m u s  h ó  2 0 * i k  n f lp já n  ^  5 q becsértékben az árverést 

d  e .  1 0  Ó r a k o r  ezennel megálapitott k ik ;áltás;árban elrendelte
, ,  . . . . / és hogy a fennebb megjelelt ingatlan az
hlapicsiniai községbiró házánál megtartandó ' i
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási t 8 9 3 .  é v i ja n iu s  h ó  1 5  i k  a a p j^ n  d  a 3  ó r a k o r  i
áron alól is eladatni fog. fpusitákoveczi községbiró házánál megtartandó .

Árverezni szándékozók tartoznak az in nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
gatUnok becsárának 10 százalékát készpénz- áron alól is eladatni fog. 
ben vagy az 1881. L X . t. ez. 42. §-ában Árverezni szándékozók tartoznak az in-

jgazgatóság: Bad Radein, St/ria.
Főraktár Budapest, V. kér., Lipót- 

körut 2 l-a .
R /ik tA r C fó k to rn y ó n : T ó d o r Jó zsef 
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KOTZÓ P Á L
G É P É SZ M É R N Ö K

Budapest,  Ul löi-utlB.  m  alatt

Ajánl 2'/g 3. 3 '/« és 4 lóerejii

SZÖGES C S É P L Ö K E S Z L E T E K E T
további 4, 5. 6, 8, tO és 12 lóerejü

sínes g o z c s é p l ő k é s z l e t e k e t ,
I08SZU szalmarázdkkal, alsó szelelővel és rend- 
ívül nagy felületű rostákkal' árpahéjazóval és 

választóheogerrel.
a- és szénfütesü és eredeti szalmafiitő 

O Ö Z M O Z D O N Y O K  A T
MT* Továbbá R. QARRETT & SONS felülmúl

hatatlan 40 % tüzelőanyag megtakarító.

Compound gözmozgo
egjobbnak elismert brandtfordi Önműködő 
Lmerikai k évek ötő  aratógép ek et. Eredeti 
ímerikai tzénagyüjtőit 1 vagy 2 ló belógására al- 
;almazható combinált rúddal. Sorvető és szór- 
ravető gépeket és mindennemű egyéb kisebb 

gazdasági gépeket.
Jutányos á ra k ! — Kedvező feltételek!

698 7 - 8

 ̂ 9 2
Igatlan becsátanak 10 százalékát vagy kész
pénzben, vagy az 1881. november hó 1-ón 
3333 sz. a. kelt igazságügymiais^.teri rendelet 
8. §*ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
t. ez. 170. § a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlege« elhelyezéséről k iá1 ütött 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

K ir. jbiróság, mint tkvi hatóság Csák
tornyán, 1893. április 8-án. 827
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