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Pénzügyi kibontakozásunk.
Általánosan ismert dologgal kezdjük. 

Azzal, hogy béke időben szinte példátlan 
az a nyomás, mely pénzpiacunkat hónapok 
óta sújtja.

A mi kicsiny nálunk a takarékpénz- 
lár, hogy ne mondjuk cirkumpektusos 
magatartásából levonható tanulság : az álla 
lános mindenütt az európai kontinensen 
olyan bankoknál is, melyek milliókat for
gatnak-

Csak most pirkadt fel egy biztató jövő 
hajnala, pénzintézeteink nem lesznek kész 
tetve a megháromszorosilolt tartaléktőke 
vesztegeltetésére. Szűnőfélben a nyomás, 
mely pénzintézeteinkre, kereskedőinkre és 
ezek adósaira nehezedett Lidércz nyomás 
alól szabadulunk föl.

Most már bevallhatjuk/ töbszörösen 
álltink az elmúlt hónapokon pénzügyi 
katasztrófa alatt.

Nem tanuságnélküli ezekre a küzdel 
mes hónapokra v sszap’llanlást vetni, mert 
ennek a pénzügyi válságunknak nagy és 
fontos tanulságai vannak reánk nézve. És 
pedig, a mit kiváló örömmel lehet consta- 
tálnunk, ránk nézve nem lesújtó, hanem 
vigasztaló, reményt keltő, önbizalmunkat 
megacélozó tanulságai

Mert úgy állták ki pénzügyi, kereske- 
dtlmi, agrárviszonyaink e kemény lüzpróbát,

int a kovácsolt vas : megaczélosodtak a ; 
mgok alatt.

A pénzügyi válság indító oka az oczeá- 
non túl keresendő.

A bimetalismus rendszerű Amerikában! 
nagyon devalválódott az ezüst értéke. — j 
Amerika csak aranyat importált, a mire 
Anglia a kamatláb felemelésével segített. 
A mit pedig a hatalmas angolbank csinál, 
azt a pénzügyi nap többi bolygói egész 
Európán keresztül kénytelenek utána esi- 
csinálni.

így drágult meg a pénz, a hifel sza-l 
badszáju gyeplőjét fékre fogták, szűk mes 
gyén haladtak a pénzügyi helyzet ezernyi 
veszélyei közölt.

Hozzá, nekünk még valutarendezésönk j 
is volt.

Érték papírjainkat vissza bocsátották, 
köztük legszeretetre méltóbb bizalmatlan
sággal szövetségesünk : Németország. - -  A 
belföldi pénzpiacz szívta fc! a papírokat, a 
pénz pedig ki ment érette.

Bajunkal súlyosbította a gabnaárak le- 
sülyedése, a gazdák jó reményektől biztatva 
vártak. Gabnakivitel nem lévén, idegen 
pénz nem jöhetett az országba élénkíteni 
a forgalmat. A központi pénzintézetek meg
szorították vidéki társaikat. Támogatásról 
szó sem volt.

Kis tőkével rendelkező vidéki taka
rékpénztáraink sínylették meg első sorban 
a bajt.

Nekik a hitelt kellett a lehetőség leg
nagyobb haláráig megszorítani- Tudunk 
pénzintézeteket, melyek a válság alatt h ó 
napokon keresztül nem adtak újabb kölcsönt 
és még biztos adósaiktól is erősen inkasszál
ták követeléseiket.

A mi pénzpiaczunk küzdött a helyzet
tel, de bizonyos jóleső nyíltsággal jelentjük 
ki, hogy bár óvatos volt. de méltányos és 
tapintatos része van benne, hogy minden 
megrázkódtatás nélkül éltük át a pénzügyi 
veszedelem korszakát-

A tulspekulácziónak okosan határt 
szabtak, de a legitim hitelt mindig elősegí
tették-

Ily eljárás mellett mig egyrészről az 
üzleti bukásokat elkerülhették, mérlegeiket, 
kedvezően zárták le. Mily nehéz dolog ilyen 
küzdelmes esztendőben-

Biztató jel a kibontakozásra, hogy az 
osztrák magyar bank a kamatlábat fészáza 
lékkai leszállította- Még igy is egy félszáza
lékkal magasabb mint a válság kezdetén, 
de kilátás van rá hogy ezt a félszázalékot 
is elenyésztetik, mint a válság kezdete 
előtt.

A válságnak kétségtelen tanulsága az

A „M  n t a k i z“  t á r u  á j a
ü ti vázlatok Bulgáriából.

in.
Julius 13 án Monasfirkiöjben nagy mosást 

tartottunk s 14 én reggel S ivno (elé elindultunk.
Utunk újból Jusuf-Efendibe vitt; de ez al

kalommal csak a ku'jánál állapodtunk meg. A 
kutak Bulgáriában egyáltalában jó karban tartatnak 
a kiválóan .szépek a török időkből valók. Úgy a 
városokban, községokben, valamint az országutak 
mentén a lorrás- vagy patakvizet csövekben a ka
inkba vezetik s a kulak tulajdonképen nem állanak 
egyébből, mint egy tégla alakú köbő' épített falból 
melynek a közepén egy-két vagy három vascsőből 
omlik a viz. Alattuk kőmendencze szokott lenni, 
melyből a jószág is ihatik. A csövek fölött a fal 
mélyedésében ivó edény van.

Jusuf-Efendi kútja rendkívül szép. Egy darab 
köböl való, melyre egy csinos kereten belül a 
magyar Ízlésre emlékeztető tulipán c-okrok van
nak vésve.

lu bucsuszfunk el egyúttal a fekete tengertől, 
meljet további utunkban többé nem érimünk.

Késő délután érkeztünk A ikoria községbe s 
mikor beesteledelt, Eskibasli községben voltunk.

Alig ériünk ki az utóbbi községbö1, egy fegy
veres lovassal találkoztunk., ki szekerünket meg
állítani akarta. Nikolo, a mi kocsisunk, az ökrök 
közé vágod, a lovas pedig, kinek arc/ából a 
rablóvezér kilátszott, öklével fenyegetett s törökül

utánunk kiáltott. Kérdésemre- hogy mit kiáltott 
hozzánk a lovas, nem fe'elt semmit a kocsisunk. 
Aggodalmából s a rabló kézmozdulataiból sej'et- 
tünk- azonban mindent s emberünk, a ki eddig 
napleáldozás után, ha mindjárt az országúton vol
tunk is faluhoz közel, a világért sem hajtott to
vább, hanem mi voltunk kénytelenek az utón 
éjszakázni: ez a mi emberünk szó nélkül tovább 
hajtott, pedig a’nap már rég leáldozott.Lett lOóra, 
sőt 11 is lett s mi még mindig mentünk. Egyszerre 
csak fél 12 óra tájban az Aihanas tó partján lévő 
hozóiba hajtott, kifogta az ökröket, bevezette azo
kat még tovább az országúitól a sűrűségbe, nekünk 
pedi" meghagyta, hogy a bokrok között bujánk 
el. Hőst már mindent tudtunk s elhatároztuk, hogy 
reve verrel a kézben ébren töltjük az egész éjszakát.

Alig töltöttünk egy fél órát a sűrűségben, 
kelet felöl (a honnan mi is jöttünk), sípolás hal
latszott ; nemsokára rá nyugat felöl is sípok 
szóllottak meg, (él 1 óra körül pedig egv kocsit 
láttunk az országúton lassú léptekkel halladni, 
melyen több férfi félig álló helyzetben, tehát ke
resve valakit, volt.

Két óra körül befogta Nikolo az ökröket s 
gyors lépésben hajtott Ludža felé. A napot ött 
láttuk már (elkelni Ludžan, a látogatott fürdőhe
lyen, melyén különösen a burgasi közönség nya
ralni szokott. — Ludža mögött kiéltünk a 
Burgasból Aidoeba vezető, jó karban tartott or
szágúira s e jártabb utón világos nappal mi is 
most már megkönnyebbülve éreztük magunkat. 
Délig meg sem állunk, mig Aidosbn nem érkeztünk. 
Aidos csinos görög város. Az Aidos-Balkán déli 
lábánál fekszik, egy kopár, de szép mészkő hegy
ség alján. A sok piros cserép fedél különös be
nyomást tett ránk.

Megebédelvén s néhány fénykép felvételt téve

ismét felüliünk az ökörszekérre s tovább hajtot
tunk Karnabat felé. Aidos és Karnabat között 
rendkívül unalmas az utazás. Egyhangú dombos 
vidék teljesen benőve a már sokszor említett tüskia 
Faliurás cserjével. K(1 önösen a Pime község fölött 
emelkédő domb oly kiterjedést!, hogy végtelen 
dombnak neveztük el s alig győztük várni, mikor 
érkezünk a tetejére. Éjjel 12 órakor érkeztünk 
KarnHbatba, tehát épen busz óráig mentünk sze
kéren. Másnap kora reggel ismét folytattuk utunkat. 
Elhagyván a Strandza mocsarakat utunk Alatagli 
községtől kezdve Slivnoig közvetlen a Balkán 
hegység lábánál vitt. CJ/önyörködlünk a különös 
alkotásu mély bevölgyeléseket feltüntető csupa 
hullám vonalokat alkotó hegylánczban s az éjsza
kát Trapoglovo faluban töltöttük.

A sors nem akarta azonban, hogy száraz 
bőrrel érkezzünk éjjeli tanyánkra s egy zivatar 
oly hirtelen lepett meg, hogy esőköpönyegeinkkel 
is a poggyászt kelleti védenünk. Mogyoró nagy
ságú cseppek hullák, s tudtunk olyan csepeket is 
megfigyelni, a melyek egyenlítőjük körül gyűrűvel 
bírtak mint a Saturnus. Reggel tovább indultunk.

Közel voltunk most már Slivnohoz s számí
tásaink szerint már délben ott lehetünk. A Balkán 
mindig szebb képet tárt elénk. Figyelemmel néz
tünk Slivno felé, mikor tűnik fel már a Hochsletter 
által oly szépen leirt és lerajzolt Catalkaja; de 
csak akkor láthattuk e gyönyörű sziklaóriást, mi
kor S ivno közvetlen közelében voltunk. Az ut 
bal oldftlán néhány klm-nyirea várostól nagy kiter
jedésű kaionatábor volt s a kocsival ép egy 
nagyobb ssabásu hadgyakorlat színterén mentünk 
keresztül. Igen sok csinos katonatábort láttunk 
utazásunk alatt. Bulgária a mennyiben nincs még 
elegendő kaszárnyája, az olcsóbb táborok építé
sével segít magán.



hogy a külföldön a magyar papírok iránt 
erős bizalmatlanság kapott lábra. De a 
külföld balvéleményéből immár kiábrándult- 
Magyarország demonstrálta fejlődésének 
pezsgő elevenségü korszakát

K ü l ö n f é l é k .
— göszönetayilvánitás. Molnár Lajos 

gőzmalomtulajdonos ur a Csáktornyái ö n 
kéntes tűzoltó-egyesületnek a folyó évi 
január hó 17-én megtartott tűzoltói táncz 
vigalma alkalmából 10 irtot volt szives 
adományozni, mely szívességéért az adako
zónak e helyen is hálás köszönetét nyilvá
nítja a tüzoltóegylet nevében a parancs
nokság.

gore sólya bál. A Csáktornyái korcsolyázó 
egylet múlt hó 27 én rendezte tánczestélyét 
a Hatyu«-vendéglő dísztermében. A csino 
san díszített lánczteremben elegáns közön 
ség gyűlt egybe, mely Sárközi zenekarának 
ügves játéka mellett szűnni nem akaró jó 
kedvvel mulatott. A jókedv mellett bizonyít 
az, hogy reggel 8 órakor még mindig szólt 
a zene. A szomszéd városok s a közel vi
dék szépneme nagy számmal volt képvi
selve. Ott láttuk. Benedikt Béláné, Bernyák 
Károlyné, Böhm Sydneiné (Perlak) Csa- 
kathurner Hermánné, Csesznák Józsefné 
(Perlak), Fejér Józsefné és Ella, Grész Alá 
josné és leánya Irma (Perlak), Hajós Mi 
hálynéTés leánya Ella, Hirschmann Adolfné, 
Özv. Hirschmann Sándorné, Horánszky Bé 
Ióné ^Alsó Lendva), Kayser Lajosné, Margit 
és Irén (Újudvar), Knortzer Malcsi, Kollár 
Mariska, Krasovecz Etelka, dr. Krasovecz 
Ignáczné Özv- Lobi Ignáczné, Mattos Gizella, 
Mayer Salamonná .(Perlak), Neumann Al- 
bertné, Neumann Bernátné, Pálya Mihályné, 
Pethő Jenőné, Sonnenberg Lipótné és leánya 
Camilla, Özv. Székely Lajosné, Nagy-Ka 
nizsa), Wollák Rezsőné, Vrana Frigyesné 
és leánya Gerlrud (Bányavár), Vrancsits 
Károlyné és leánya Irén, Wettendorfer Dá* 
vidné, dr- Wolf Béláné, Wolfsohn Juliska. 
Zechmeister Fánni (Náprádía), Özv. Ziegler 
Lajosné,Zvicker Ferenczné(Varazsd) urnóket.

— & kotoii népiskolát meglátogatta f. 
hó 1 én dr. Ruzsicska Ká’mán vármegyénk

tevékeny, önfeláldozó taufelügyelője s nagy 
megelégedéssel gyönyörködött a múlt 
évben sok áldozattal épített, díszes, 6 
tanteremre s egy evedára berendezett uj 
iskolaépületben. Kíséretében voltak tőtisz
telendő Hergár István esperes és főtiszte
lendő Gadó Mátyás plébános urak, buzgó, 
lelkes tanügybarátok.Az iskola megtekintése 
s a tanulók előmenetelének kipuhato ása 
után, a mely itt-ott nem is oly eredmény
nyel ütött ki, a mint óhajtottuk ; de majd 
talán az uj iskolával támadt uj, nagyobb 
munkakedv megtermi gyümölcseit a közel 
jövőben, kivált ha a tanulók és az illető 
tanító ur is jól a szivökbe vésik a tanfel
ügyelő ur atyai tanácsait. — Tehát mint 
jeleztem, ezek után előkerült a község és 
egyik tanító közti némi differencziák ki
egyenlítése, lebonyolítása tiszta, elfogulatlan 
tárgyilagossággal,mely alkalommal a község 
s az érdekelt tanító meggyőződhetett, hogy 
igazi birai előtt áll a kik szivükön vise
lik egyiknek úgy, mint a másiknak jogos 
érdekeit, mert csak e két tényező t. i. a 
község és tanító együttes, harmonikus mii- 
dödésében várható biztos siker a népnevelés 
nagy nemz.tfenntartó munkájában, különö 
sen itt a haza hat írszélén, a hol a köz
ségre, de főleg a tanítóra íj magasztos 
misszió, az önfeláldozó apostoloskodás küz
delmei, fáradalmai várnak, s e szent czél 
érdekében jogos volt ama komoly intelme 
is a tanfelügyelő urnák, mikor kije’entette: 
ha csak két tanító marad is egész Mura
közben, de nem fogja türu: ezt, hogy e 
legnehezebb, legkényesebb ponton árnyék 
borítsa a tanítói szép tekintélyt.

— $ 2  olvasókört bal £lsö-§ombo:ua Az 
olvasóköri bál már a múltban is egyike 
Volt a legfényesebb és legsikerültebb mu
latságoknak. Régi elvéhez most is Ilii ma>adt. 
A rendezőség elkövetett minden áldozatot, 
csak hogy a közönség megelegédését kivív 
hassa A csinos tánezterem, az élő virág
csokrokkal díszített tánezrendek kellemes 
meglepetést szereztek a szép bölgykoszoru- 
nak. Hirschler Ödönné, mint bálanya csinos 
csokrot kapott. — Vidékiek hiányában 
teljesen magunkra voltunk utalva, mégis 
úgy anyagilag, mint a jó hangulatot illetőleg 
a rendezőség fáradságát szép siker koszo-

ruzta A mulatság kivilágos kivirradtig tartott, 
miben nagy érdeme van a Sárközy féle 
nagy kanizsai kitőnő zenekarnak is. Eli*, 
meiést érdemel méglgrecz Márton vendéglős 
is, ki jó ételekről és italokról gondoskodott. 
A díszes hülgykoszoruban a következő a<z* 
szonyok voltak : Hirschler Henrikné, Hirsch- 
ler Ödönné, Korber Jánosné, Lőwe Adolfné, 
Schvarcz Simonné, Richter Imréné/ Starki 
Antal né, Szlámek Józsefné, Sonnewald Iler. 
manné, dr. Szabó Zsigmondué, Vámosi 
Ti vadamé Miszer Iláfáelné, Stefics Istvánná, 
Liszják Jánosné, Csii mená Fábiáuné, Ruszák 
Istvánná Leányok : Thiel Ottilia, Pihhler 
Paula, Szlámek Julin, Szlámek Ida, Rosen- 
berg Malvin, Sonnewald Ludmilla Uhr Vilma 
(Nagy*Kanizsáról). Felülfizetni szíveskedtek : 
Ilirscbler Miksa 9 Irt, Hirschler Ödön 8 
frt, Hirschler Adél 5 frt, Kunfi Lajos 4 
frt, dr: Szabó Zsigmond, Szegő Gyuta 
(Nagy Kanizsa) 3 —3 frt, Hirschler-Henrik, 
Schlesinger Izidor 2 50 - 2  50 frt, Horváth 
Csongor 2 frt. Schlesinger János, Prokop 
Konstantin, Pollák Hermann, Ruszák János, 
Hochsinger Júlia, Lőke Lajos, Lábos Mihály, 
Czimermán Ferencz, Berger Manó, Lővén- 
stein L , Ehrnvald Béla, Lőwe Adolf, 
Stefics István 1 -  1 Irt Pichler Imre, Korber 
János, Vámosi Tivadar, Utasi József, Són- 
nevűid Hermann, Starki Antal, Sehwarz 
Simon 50—50 kr. A szives adakozók fo
gadják e helyen is a rendezőség meleg 
köszönetét.

igyászhir. A következő gyászjelentést 
vettük : Özv. Székely Győzőné szül. Szva 
esek Irma szomorodott szívvel jelenti forrón 
szeretett férjének S z é k e l y  Győzőnek 
élele 29-ik évében, boldog házasságuknak 
pedig 16-ik hónapjábn, rövid szenvedés — 
és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után folyó hó 28-án déli 12 órakor történt 
gyászos elhunytál Boldogulnak hült tete 
me folyó hó 30-án délután 4 órakor fog 
az alsó-lendvai alsósirkerlben örök nyuga
lomra helyeztetni. Az engesztelő szent 
mise-áldozat folyó hó 31 én d. e. 10 
órakor fog a dobronok székesegyházban 
az Úrnak bemutallatni. Kelt Kámaházán. 
(Zalam.) 1894. január 29. Nyugodjék bé
kével !

— £  bottomyai ónk tűzoltó egylet január

Dél tájban csakugyan Slivnoba érkeztünk a 
a város török részében fogadtunk szállást. Olcsó 
lakásunk volt, huss krajezárt fizettünk csak egy 
szobáért, a melyben különben semmi nemű bú
tor darab nem volt, móg a szokásos szőnyeg is 
hiányzott. Ilyet kívántam s örömömre szolgált, 
hogy ilyet találhattunk. A padló közepén kijelöl
tünk egy területet fekvőhelynek s azt jó nagy 
rovarporsánczczal körülvettük. Este volt csak 
szerencsénk tapasztalni, mennyire nem volt üres 
a mi szobánk, Egész forrongás nyüsgé.svolt min
denütt. Egy kis teknős békát magunkkal hoztunk, 
azt a zoologus társam magával akarta vinni Pestre. 
Ez íöl-alá sétált a szobákban. Fülbemászót és 
kulancsot szintén magunkkal hoztunk a papiros 
között, svábbogár, atka, poloska s a rovar világ 
fekete serege amúgy is bőven termeit a szobában. 
Egér is volt, ezt majd elfelejtettem pedig ezek 
legjobban bántottak.

Lefekvéskor tehát egy egész világ ébredt kö
rülöttiünk s nem győriünk eléggé örvendezni a 
vig társaságnak. Első reggel nyolezszáz,- ezer 
poloska mozdulatlanul feküdt a Háncsok körül; 
de a holt tetemeken uj élet támadt, egyik-másik 
átvergődött a gáton, s jaj volt nekünk, annál 
nagyobb hévvel boszulta meg msgát elhalt láisa- 
iért. Sajnálattal kellett tapasztalatai, hogy az ege. 
rek böröndömet keresztül rágták s elhatároztuk, 
hogy a legközelebbi éjjel hajlóvadászatot rendezünk 
az egerekre. Bőröndömet ezentúl egy szegre 
akasztott., fel, hogy az egerek el ne érjék és 
Btipanics barátom a lepke háló nyelével egyet 
közülök szerencsésen agyon vert. Ezt czégérül 
kiakasztotluk a bőrönd mellé és ezentúl csakúgy an 
nyugodtabbar alhat'unk.

Július 19-én tettük az első kirándulást S iv-

non s első sorban a szép Catalkáiát másztuk meg 
A Catalkája rendkívül gazdag növényekben ve- 
gelatiója igen változatos. Miket gyűjtöttem itt, 
avval egyáltalában nem akarom untatni a kedves 
olvasókat, de a panoráma is oly szép Slivno 
környékén, hogy én ölömmel tőltenóm akár min
den esztendőben a nyarat. Sok patak a Catalkaja 
s a hozzá tartozó Sinite-Kamen o'dalán veszi 
eredetét, mélyen bevágott völgyeket képezve, tö
megét szaggatottá teszik. Majdnem minden völgynek 
meg van a maga botanikai különlegessége s majd 
minden völgyben posztógyárak épüllek. Igen csinos, 
mindenféle színű posztót, szőnyegeket: pokróczo« 
kai és több efféléket készítenek s nagyon sajnálom 
hogy az amúgy is sok podgyász miatt emléket 
nem hozhattam magammal. A posztógyárak za
katolása, a legelő juhok kolompja s a sok helyt 
vízesést képező patakok zúgása, a phantastikus 
sziklatömbök s a mélységbe lehanyalló lépcsőzetes 
utak, kögörgetegek maradandó benyomást tesznek 
az ember lelkére.

Slivno mellett láttuk az első rl»zsa kerteket 
is, A Úatalkaja déli elődombjain. valamint a sí
kon terülnek el azok szölőkertekkel és festő ebsefa 
(Rhamnus tinkloria) ültetvényekkel vegyest. A 
város is teljesen belátható a Catalkajáról s a ma 

igasból nézve látszik c3ak, mily nagy ki erjedósü 
jS ivnonak van sörfőzdéje is.

Mikor sz első kirándulásról a városba vissza
tértünk, egy „európai" színezetű ház mellett 
elhaladva ujjgyakorlatokat hallottunk zongorázni. 
Jobban figyelve megismertük, hogy e gyakornok 
Darlalus iskolájából valók s noha én soha éle
tetemben nem gondoltam még a magam jóakaratá
ból ujjgyakorlatokra, jól esett ráismernem, hogy 
ón is valamikor elvertem úgy, a hogy ugyanezen 

i gyakorlatokat.

Az étkezéssel elég jól jártunk Slivnjn, Török 
konyhában étkeztünk. Volt ugyan velem egy 
„Dragoman", mindamellett idő sem volt arra, 
hogy útközben törökül tanuljak 8 ha nagyon akar
tam megértetni mágamat legfeljebb az egyes szókat 
raktam egymás mellé. hogy a szótárban meg
találtam ökei. Mindamellett a török vendéglős 
rendkívül szívesen fogadott bennünket s mindig 
bizonyos előnyökben részesített rendes török ven 
dégeivel szemben.

Három hetet itt töltvón megismertem a török 
embert egész valójában, sok szép vonása van 
természetének, melyek kö^ül legalább néhányat 
tel akarok emliteoi Szavát feltétlenül megtartja, 
tehát megbízható, ő  is viszont megbízik az em
berben s hogy mennyire megy a bizalma, kilátszik 
abból,hogy törökök közt ajtó zárásra, lakatra nincs 
szükség. A török a világéit sem bántja a másét, 
nyitva lehet a szoba napokig, eszébe se jut meg
tekinteni más holmiját s mi egymaga is már az 
utasra rendkívül jó benyomást tesz, nem kiváncsi 
s nem boszan'ja vérig az embert kérdéseivel, mint a 
bolgár, főleg pedig a görög szokta.

A vendéglők Bulgáriában egyáltalában három
félék, török, görög vagy bo'gár Ízlés sz* rint 
herendezvék eltekintve természetesen attól, hogy 
a nagyobb városokban franczi konyha is találtaik. 
A török a három első közül a legjobb. Siivnon 
tulnyomólag török konyhát ta'álhatunk s mi rend
kívül teliünt Siivnon majd minden vendéglób n 
édes, mézzel készített tészták kapha'ók, holott 
Philippopoit és Sophiát kivéve tésztát sehol sem 
láttam Legjobb a török ételek között a nKöphte“, 
mely metélt, fűszerezett husbói sült pogácsa, 
emlékeztet a mi fasirozott húsokra’ s igen ízle
tesen szokták elkészíteni. Ettünk is belőle minden



28-án tartott zártkörű lánczmulatsága — 
habár a sok ígérettel telt várakozásunk iiem 
is teljesedett be akként, hogy vendégekkel 
bő számban dicsekedhetnénk — mert még 
a helyben lakó is a czivilizáltabb néposz
tályba magukat számító polgárok sem 
jelentek meg — a mi csak annak tulajdo
n iba  ó, hogy nagyon kevéssé tudják becsülni 
azon intézményt — melyet egy ön- 
kéntes tűzoltó-egylet magában foglal
_ Je hogyan is, m dőn sajnálattal
kell oda nyilatkoznom, hogy még az egylet 
elnöke sem méltatta fiatal egyletének tag
já t  — habár ebben akadályozva nem volt
_ hogy jelenlétével szerencséltette volna
őket. Mégis rendkívül mulattató volt — 
a mennyiben a jelenvoltak csak a késő 
reggeli órákban tudtak elszéledns csáktor 
nyai bajtársainknak pedig reméljük felejthe- 
heteden lesz mulatságunk. -  Mindazonáltal 
találkoztak nemeeszivü pártfogóink:kik egy
letünk segélyezésére felü'fizemi szíveskedtek 
és ped g : Amon Jakab, Dittrich János 
Párnán Jakab és neje, St»ahia testvérek 
2—2 írt, Baumchak Fiigyes, Ehrlich Her 
mán, Hrupics Vincze és neje, Kulinyi 
Ann% N. N., Scblesinger Mór, Ungár Adolf 
1— 1 frt, BaumiiRck Alajos Golubič9 Mi' 
bály, M. N., N. N. 50—50 kr. Fogadják 
eg\lelünk iránti jóindulatukért hálás köazö 
netünket. Nem mulaszthatom el ez utón is 
Weber Mikály vendéglős urnák — páratlan 
fáradozásáért — melyet nemcsak az egylet 
— hanem minden egyes vendég is a leg
nagyobb megelégedéssel fogadott — kőszö 
tünket nyilvánítani K L

— M e2y*L hirek Zalamegyében 1893- 
bán a gyámoltak és gondnokoltak száma 
25881. Az árvaszék hez julius óta befolyt 
991.367 írt, kiadatott 274,173 frt decz 
31-én maradt 1 552 843 írt. -  Zalamegyé 
ben az idei ujonczjzás márcziui 5-éu a 
tipo’czai járásban íog kezdődni s április 
16-án a keszthelyi járásban v gződni ; e'öáll 
összesen az I. korosztályból 3664, a II ból 
2399, a III ból 1997 összesen 8060 hadkö
teles — Keszthelyen grót Festetits Tassilónó 
jószívűségéből a napokban népkonyha íog 
fölállitatni, melyben naponként 24 szegény 
nyer élmet. — Gyepű és Kaján községek 
egyesültek. — A sümegi tkptár r. társ.

nap. Megemlítem itt, hogy a török a tojást meg 
nem eszi íe! nem hasznftlja azt ótelei készítésére 
s mikor egy alkalommal társammal keményre 
főtt tojást ettem, a török undorodva elfordult 
tőlünk. Ilyen a szokás t

Slivnoti megismerkedtünk egyúttal egy kitűnő 
enthomologussal hírneves utazóval, Haberhauerrel, 
ki Szibériát, a Kaukázust kétszer, Kis Ázsiát a 
perzsa határig, «öt Chinát is bejárta, számtalan 
rovart felfedezett s kinek gyűjteményét igazán 
élvezettel néz’ük mind a kelten.

Julius 24-ka volt már péntek, (a törökök va
sárnapja) s még mindig i.em kaptam egyetlen egy 
levelet sem, oly gyarló a posta Bulgáriában. Egy 
sürgöny váltásából megtudtam, hogy dr. Dcgen 
barátom maga már 7 levelei irt czimemre, me yok 
közül egyetlen egyet sem kaptam meg. A szárítót1 
növényeket becsomagoltam, elküldtem azokat Bu
dapestre, a podgyászt pedig összepakolva koc§it 
fogadtunk, hogy a Balkán egy másik érdekes vi
déken üssük fel újból a sátrunk fáját-

W a g n e r  J á n o s

Szegény kis hadnagy.
Egy asszonynak.

Valamikor nem is oly régen,
< >n volt a bálok csillaga, 
Önért hevült a garnizonnak 
Legszebb, legifjabb hadnagya.

1893. évi nyereménye 7987 frt, á csabren- 
dekié 9317 frt

— $  mait hó 27<ki korcgolyabál alkal
mai Hz öltözőben egy sárczipő lett

k cserélve — lapunk kiadóhivatalában 
visszacserélhető

— ^ nate li Éden szinháza közelebb 
városunkban egy előadást fog tarlani. — 
Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.

— (Z$ (glső leánykihizasitási ügylet f hó
21 én tartotta saját újonnan épült házában 
VI. keiület Teréz körút 40 42 sz. a.
XXXI, rendes közgyűlését. Schwarz Ármin 
bankigazgató az egylet elnöke a közgyűlést 
tetszéssel fogadott beszéddel nyitván meg, 
üdvözölte az egylet saját otthonában na>y 
számmal megjelent képviselő bizottsági ta 
gokat és örömének adott kifejezést, hogy 
áz egylet, mely 29 év óta vezetése alatt 
á l és a mely a legcsekélyebb kezdetből 
mai jelentékenységére emelkedett képes volt 
ily remek építményt egész tehermentesen, 
az egylet sa át erejeből készítetni, A vezér- 
igazgató Kohn Arnold által e’Őadott évi 
jelentésből kitűnik, hogy a néhány elége
detlen által sz egyletre felidézett zavarok! 
és nehézségek daczára az 1893 év 141,097 
frt 39 kr. kezelési felesleggel zárul és hogy 
a tartdékok 686,411 frt 90 krra emelkedtek 
Az egylet a lefolyt évben nászjutalékok, 
felesleghányadok és bekövetkezett haláleset 
után történt visszafizetések fejében 117.355 
fit 28 krt fizetett ki (6438 frt 36 kr al 
többet^ m>nt 1892 évben). Ezek közt 48 
árva jutalék 15049 frt 38 krral foglaltatik, 
melyekért a kedvezményezett árvákat beirt 
tagok halála következtében átlag 9 három
negyed évig semmiféle befizetés sem telje 
sittetett. Uj tagok belépésére vonatkozólag 
a jelentés kiemeli, hogy a lefolyt évben 
5346 juta'ékrész többnyire a fiata'abb kor 
osztályokból íratott be Különösen a C) 
osztály mutat fel nagy haladást, amennyiben 
ma, működésének alig egy éve után kiváló 
mathematkus szakférfiak által megvizsgál 
tattsk, az alapszabályok a kereskedelmi 
törvénynek megfelelően módosíttattak. Az 
egylet cégének bejegyzése a legrövidebb 
idő e att fog közöltetni és a legközelebbi 
közgyűlést az alapszabályok értelmében már 
az össz'8 tagok gyülekezete fogja képezni.

Mikor feltűnt a déli korzón,
— Fején csipkés báli ka'ap —
A vének, ifjak mind csak önre 
Bámultak egy két perez alatt.

S bár a patikus, pap, tanító,
Akár a harcsa hallgatott. 
Szemükről látszott, hogy irigylék 
Azt a csinos kis hadnagyot.

Hát még mikor oltárhoz lépett 
Ön és a kardos ideál,
Az is a lemplomba rontott 
Ki oda máskor soh’se jár.

Ott volt patikus, pap, tanító, 
Ezernyi bájos lányalak.
S egy hároméves kis fiúcska 
Épen az uj szószék alatt.

Mikor bevégződölt az aktus,
Az esketési szép beszéd,
A nép közt suttogás terjengett, 
Mint a futó tűz szerteszét.

Aki csak szólt, intett, nevetgélt, 
Avagy diskréten hallgatott. 
Szörnyen sajnálta a szegény, de 
Megennivaló hadnagyot.

IT r a b o v s z k y  í ja jo s .

A ház zárkő letételének ünnepélye jövő la - 
vaszazal tartatik meg.Az igazgatóság évi je 
lentése, valamint az előterjosztitt mérleg 
tudomásul vétetett, jóváhagyatott és a köz- 
gyűlés Dózsa Benő képviselő bizottsági tag 
iuditványára az igazgtóságnak és választ 
mánynak egyhangúlag köszönetét szavazott 
és a felmentvényt megadta.

— ^  Szalad Sió képes politikai napilap 
legújabb kedvezményei A „Szabad Szó11, 
melyről talán már fölösleges elmondani, hogy 
a legjobb és legolcsóbb magyar napilap, 
hetenkint „Koszom- czimmel egy rend
kívül gazdag és előkelő tartalmú, ké
pekkel diszitett szép irodalmi hetilapot ad 
mellékletül Továbbá „Kalapács* czimmel 
maró és csípői élczektől duzzadó élczlapot, 
mely hetenkint talányt is közöl és a meg
fejtők között 52 Jósziv sorsjegyet és 52 
szépirodalmi könyvet sorsol ki. Ezenkívül 
még a következő páratlan kedvezményekben 
részesíti előfizt tő i t : Azok az előfizetők, a 
kik a „Szabad Szó* ra egé*z 1894 éven 
keresztül előfizetnek oly módom hogy az 
előfizetési összeget negyedévenkint küldik 
be, megkapják 1 A „Magyar Történeti 
Albumu nak már megjelent kötetét nyom
ban, a mint az első évnegyedi előfizetést 
beküldik. 2, A pünkösdkor megjelenő „írók 
és művészek Albuma" és „Közigazgatási 
Album4 közül azt. a melyet maguk válasz
tanak 3. A „Magyar Történeti Album" nak 
karácsonykor megjelenő 2 ik kötetét, 4. A 
„Szabad Szó* 1895. évre szóló karácsonykor 
megjelenő nagy ké^es n ptárát Előfizetés 
ár : egész évre Budapesen 10 frt, vidéken 
12 frt, félévre Budapesté i 5 frt, vidéken 6 
frt, negyed évre Budapesten 2*50 frt vidéken 
3 frt. A előfizetési pénzek a „Szabad Szó* 
kiadóhivatalához (Te éz-kürut 41 szám alá) 
küldendők. Jegyze t: Nem előfizetőknek a 
díszes kötésű 50 pompás színes képet tar* 
talmazó Magyar Történeti Albumok egyes, 
150 oldalra terjedő köteteit kötetenkint 2 
frt b dti árért megküldjük.

NYÍLTTÉRI)-

T . Biinelly Vilmos urlioz
Perlakon-

Múlt évi deczember hó elején részed 
ről a perlaki Casinóban, és 1893. évi de
czember hó 26-án saját boltodban többek 
előtt általad olyan sértés tétetett ellenem, a 
melyre én válaszul czimedre 1893 deczem
ber 27 én egy express levelet adtam pos
tára, de mivel erre mindezideig választ nem 
kaptam kijelentem itt e hasábokon, hogy 
vagy válaszolj arra, nembánom én bármily 
irányban, mert ha jónak látod azt agyon 
hallgatni, ezennel kinyilvánítom, hogy sér
téseidet semmibe sem vettem, sőt kimondom 
itt, hogy te vagy az és olyan, mint am in ő 
nek engem akartál declarálni.

Kelt Dráva-Egyházán, 1894 február !• 

Ifj. l C u t n y á k  Mihály*

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe" 
lelŐKséget a Sserk.

gutákon bérbe, esetleg örökáron el- 
adatik egy nagyobb belsőség, melyen b á r 
mely üzlethelyiségnek is alkalmas és jó 
karban lévő nagyobb épület áll. Továbbá 
föbilágoBitást a kiadóhivatal ad- 957 3 3

FELELŐS SZERKESZTŐ M  A U G I T A I  J O B Z l i l F



XI. tečaj 5. Broj.V i/C akovcu  1894 4-ga februar«.

B  n rednikom moii j* svaki dan 
govoriti mi l 11 i 12 vurotn. — 
Svo pošiljko tiiué* te aadržoja no- 
vinah, naj se poliljajn na ime 
H arg ita i J o že fa  urednika vn 

Čakovec.

I z d a te ljs tv o :
Cnjikara Fischel Filipova kam se 

predplata i obinane pošiljajo.

l ’rccl p l a t n a  c e n a  fe :
Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na čet vert leta . . 1 írt

Pojedini broji koštaju 10 kr.

Obznane so poleg pogodbe 1 (ki 
račanaju.

u a  h o r v a ts k o / 1  i m a g ja r sk o iii j e z ik u  iz la z e č i  t tr u ž tv e n i z n a n s tv e n i i | šcm u č lj iv i l is t  za  p n k .
PIz l a z l  e i r a l c i <1 t i j e d « n  J e d e n lc r a t  1 t o :  tt m  ■tt« 3c u . n .—3.a l ju .__________________ ______ _

' Službeni glalmikT..Meiljimurakoga iiodpomagajučega einovni^k^ga" družlvii C„Cnkovečke Sparkasse", „M.-.Ijini.ii^ke spark.isw*. i t. d

Molitva grešnika.

Zdrava o Marija 
Zdravi liljan béli 
Zdravo o kraljica 
Zdravi evét premili!

Grelniku se smili —
M ajk c od milosti,
Srce mi se tuži —
Od težke žalosti.

A duda me boli,
Ar zbantovah Boga,
Zato k Tej'se u tiče m 
Moli Sinka svoga!

Moli Sinka svoga,
Oh sladka Dévice,
Da mi gréhe prosti 
I^reli krivice 1

A kad jenput meni 
Zadnji čas nadojde,
Naj mi duša k Tebi 
U nebesa zadje,

Iz Malog Katoliökog Viestnika

Dobro ga je vlovil.
Miška je bil denes osobito srečen- 

Dotiral je na senjem dve dobro debele vole 
i prav ih je za Ijepe peneze prodal. Izbro- 
jil mu je nekakov Švaba na dlan ravnili 
dvé stotine forinti. Zadovoljen s Ijepom 
trgovinom, i'el je dimo veselo popčvajuč 
Nise je odmeknul još niti kojili tri sto 
koraraje i dostignul ga na zavoju ceste 
vu varaš sused Imbra

— Hvalen Bog! pozdravil je Imbra 
Mišku. Jeli si kaj dobro trguvab ha?

— Bog mi je pomogel, Imbra ! Baš 
dobro. E gledi, gdé mi je Švaba nabrojil 
^vé sto forinta !

Vu razgovoru dospeli su susedi več vu 
blizinu njivoga varošinca, i rekel je ve 
Imbra M b k i :

— Čuješ Miška, stari smo znanci, 
dobri susedi. Eto nevolja me Datirala ter 
sam moral prodati denes jednoga volay da 
okrpam krova na Liži i étali. Tréba mi je 
penez. Na naše staro prijateljstvo i na 
dobru vjeru, prosim te dajder mi posudi 
sto forinti. Vjera je tvrda : za mčsec dni 
— dok svinje prodam, povrnul ti budem 
pošteno vse do krajcara.

— Ej Imbro, rekel je na to Miška, 
znam, da si pošten, ali i meni su tréba 
penezi. Težko mi se je raztati s krajcárom.

Komaj sem dočekal, da skup spravim nekaj 
povekšu šumicu (svoticu), pak da ju vulo- 
žim vu šparkasu, jer ondi — kak su mi 
rekli go*pon školn k, nosi kapital intereša. 
Veruj, em mi je prav težko !

Zahman! Imbra nije prestal nagovar
jati ga övak i onak. Zaklinjal se i na Boga 
i na vjeru i na vse svoje, da bu za 
mčsec dni povrnul tih stotinu forinti

Miška je bil mehkoga srca. Imbra mu 
se smiVil i on odluči pomoči čovjeku vu 
nevolji a na dobrn vjeru. Pak najzadnjič, 
govoril je vu  sebi, vsejedno m i je :  vuložim 
taj penez odmah vezda ili za mesec 
dana

Poleg ceste seli su se pod avržnati 
hrast i tu je izhrojil Mišku Imbrju prav 
stotinu for nti.

— Daj ruku, Imbra ! Za mésec dni, 
je h ?

— Vjera je tvrda- Za mčsec dana S 
Bogom !

— S Bogom i vu zdravju ! pridodal 
je Miška i oni su se razišli . . .

Mčsec je dana minulo, cdkad je Miška 
posudil susedu Ijepu svoticu penez. Več je 
i jeden tjeden prešel povrh toga. ali ti 
Imbrija néga, da naprama svomu obečanju 
povrne peneze.

Piešh su i dva tjedni, nu Im 
bieka od nikud ! Vezda si je pomislil

Z A B A V A .

Tadius Kosciuszko.
Dalje.

Mnogo vekši Cincinatus, nego je on 
starogu véka, bio je podjedno purgar i zako- 
nodavec, državnik, vodja vladar i ^sóidat, 
podložnik i diktator. Tadeus, Kociusko pesto
val je slaboga Stanka i čuval njegve dvorja- 
nike. Ist i neprijatelji čudili bu i céaili njegve 
kréposti. Kralj preiski očevidno mu je pr iz« 
nal, da je nepreobladan; a od plemenitosti 
i veličini duha njegovog nčje imal pomisli 
sam kralj, budne mn je činil bljeskave i ve 
leiépe ponude. Bitka trajala je po óéloj ne- 
srečnoj Poljskoj. I néje pomagalo nikaj, da je 
vrhovni zapovéinik poljski bitku za bitkom 
dobival. Sve se je več i več vojni šeregov 
nagomilovalo na medji kraljevine Poljske na 
zapovéd Katharine cesarice iz njenog prostra- 
nog carstVtf.Ktomn su Prosi od zapada nahru- 
pili, a Austrijanci-priuukani od juga, pak tak 
silnim neprijateljem več né su mogle se 
održati sile naroda polskoga. Kosciasko pri* 
siljen se na svestrani braniti, moral je svoju 
vojsku razkomadati, a ti pojedini leregi bili

su po redu preobladani. Gda su Poljaki pod 
zapovédniötvom Sierakovskoga 1794. Rujoa 
(september) udvodnevnom boju s Kusi, koji 
su brojem mnogo veči bili pri Berzccu u 
rčki Litvi, koracal je Buvarov sa svom šilom 
u središče nesrečne kraljevine sve pred sobom 
lamajuč, rušeč, i paleč kaj bi mu na pu- 
tu stalo. Kociusko je s najveklom napetostjum 
okolo.

Varšave skupil 21.000 junakah po naj
više narodne vojske. Sigurno i junaöki kora 
cal je proti Rusom i ne računajuč na mnogo 
vek^i broj neprijateljah, koji su se stim još 
bolji junačili, kad su ove silne bitke zidobib 
i slavorikom se ovénőali. Dvanajst miljah od 
Varšave pri gradiču Maczievice zastale su 
obedvč vojske, te su se udrile silovito ravno 
10. oktobra. Rušah bilo je 80.000, a Po- 
Ijakah samo 20 000.

Triput su naval,ivali Rusi naproti 
srediitu poljskomo, tc su trikrat bili redovi 
ruski od kartačov razredjedini i trikrat su 
bili njihovi Seregi razbiti poljskimi bijonedami. 
Poljaki stali su kakti pečine, pr e i njimi su 
se gomilala téla palih ltusab. Vezda pozove 
Suvarov reservu, te srna nagne napadanjem 
četvrtiput s podvostručeaimi silami. Sila na
pa iajučili bila je tak silovita, da su redovi 
Poljakab, prebijeni i naz&d bičeni bili. Grozo
viti se je boj vezda započel, Covék na Covčka

ili još bolje četvoii a na jednoga- Zihman 
su bila sva čuda, junačenja i sgurjenja, 
Zahmam je palo palo 10,000 samih izabrai ih 
Rušah; polski Seregi bili su ipak raztirani, 
vekša stran generalah i oficirah ležala je 
mrtva ili težka ranjena n& bojišču, san 
Kosciusko sedeč na konju, boril se je još u 
uajljuti&era boju palicaluč svoje junake s las- 
tovitim primčrom i gromnim glasom. Iz 
pet ranah tekla je več krv glasovitog i uzvi 
šenoga toga junaka i branitelja slobode, a J š 
mu 83 bliskul u desnoj ruki meč krvavi I ouda 
ga u mal nesrečno pogodi zrno u jurnčka 

j prsa,tmina mu se navleče na očite se sbolnim 
! uzdilijanjem zruši ouestreš en s konja, Rusi 
ga izvleku izpod lir pe telesa te ga odpeljaju, 
kakti svoje ga zarobljenika.

Poljska prepalaje. Suvarov s napadanjem 
zavzeme Prágái okalja slavu svoju s nečovčč* 
jom suvorastjum nad predobljenimi nesretniki. 
Varšava se predala 9. novembra. Prusi su 
koracali sVelikom Poljskora uaprvo A u str ijsk a  
vojska daprla je do Ljubljenje, drugo zauzeli 
su Rusi. Tretje razdeljCDje Poljske kraljevine 
je nastalo. Clio sc je u cruiau zaodeb samo 
stalnost polskoga naroda se je zbrisala. — 
Postopanje s ugrabljenim vitezom i njegvimi 
pajdaši bil je povolji cesarice Katha- 
rine.

Opojcua svojim prcobodanjcm,dala je sve



MJška, da je njemu red opomenuti suseda 
i Hel je taki k njemu.

— Hvaljen B)g Imbro ! Kak je? po
zdravil je Miéko Imbrija, koji je vu dvorišču 
sékel kólje za ogradu

— Pomoz Bog Miško ! Kakva te 
sreča nosi k meni ? pretrgano je rekel 
Imbra.

— Im znaš, dragi sused, prešel je več 
i poldrugi mčsec, pak sam došel, da te 
zmislim na obečanje. Naj se srditi ; sila mi 
je za peneze!

— Za kakove peneze ? megnul je 
Jmbra i del je doli sekiru.

— Za ime božje brate, kak to pitaš ? 
Im se morti zmišljavaš, da sam t» 
na tvrdu vjeiu posudil sto forinti za mč- 
sec dni.

E moj dragec, toga ti ja nepriznajem. 
Gde i sam peneze imam ! Hodi s b >gom s 
takvom šalom !

— Im naj tak, Imbra ! Bog bu te 1 
Jeli znaš, da sam ti pod onim hrastom 
nabrojih ravnih stotinu 1

— E ako ti taj hrast bude hotel po- 
svedočiti ovo, kaj si rekel, budem priznal 
duga ! Drugoga svedoka i onak nemaš, a 
znaš, da se den denes prež svedoka nikaj 
de'ati nesme, nasmejal se Imbra i počel je 
znova količe delati.

— Imbra, Imbra, vkani me i na Boga 
i na vjeru. Dostigne te kaštiga na drugom 
jVČtu, a i na ovom ima još pravde, ima
uda! 

s
— Za drugi svét neboli me glava, a i 

za ov svét se nebojim. Tuti me brate, tuži, 
ali i svedoka dopeljaj pr* d sud. Morti ti 
bude hrast hotel posvedociti, ako ga Ijepo 
zaprosiš ! Ha, ha, ha l E anda do vidjenja 
pred sudom ! odgovoril je raztužen Miska 
i odišel je.

I zaista je Miš^ a zutra dan tužil Imbru
zaradi dužnih mu sto forinti* Kak nevol en
nije imal baš niti jednoga svedoka, naravski
je, da ga je sudec hotel več odpustiti ali

mu je bilo žal poštenjaka čovjeka i o n 1 * * * 
ipak odredil je den razprave, i pozval je 
obedvn pred se.

Kada su d šli pred sudca, *apital je 
sudec najprvlje Mišku :

— Anda ti veliš, da si ovomu čovjeku 
posudil na vjeru sto forinti ?

— Jesem, gospodin sudec, Bog mi je 
svedok !

A ti Imbra, veliš, da nisi od njegs 
niti krajcara vu ime posudbe prijel.

— Tak je. Gde su mu svedoki? Ako 
mi dopelja pak makar samo jednoga, a onda 
čast nu !

— No on ima jednoga svedoka* 
On veli, da ti je dal peneze pod hras
tom.

— Kakovim hrastu ? Prigovoril je 
Imhra. Gde je hrast ? Ja nikaj neznam o 
hrastu • . .

Sudec se ponekaj zamislil. Jasno mu 
je bilo, da ima pred sobom s jedne strani 
čovjeka po tenoga, a s druge strani pre- 
friganca i vkanjitela. Tu je trebalo vezda 
mudroga Šalamona duha, da od Imbrija 
Ijepi način izmami priznanje duga . . .

Ozbiljno i odreüto pogledal je Mišku 
i rekel mu je*.

— Kada drugoga svedoka nemaš, a 
ti otidi po toga brsta i odrnah ga sim 
donesi! . . » Do ti čas bude Imbra čekal 
ovdi.

— A joj, gospodin sudec kak bu 
hrast svedočil ? zajavkal je Miška

— Odmahjda si išel po njega ! Mora 
svedočiti ! Zapovedal je sudec oštrim gla-

a Imbra se je nasmejal
Nije bilo suprotstaviti se sudcu, več 

ha d po hrast svedoka ! Za malo vremena 
obrnul se sudec k Imbri i zapital ga :

— Im reči mi, jeli veó mogel dojt 
do hrasta?

— E nije jo5. Hrast stoji nekaj po 
dalje od mesta — onkraj ceste-

Vezda se je sudec nasmejal i ro 
kel je :

— Jeli vidiš magar c, da sem te vlo- 
vil. Rekel si, da o hrastu nikaj neznaš, 
glej kak točno i dobro znaš ! Vezda je 
jasno, da si pod njim i zaista izciganil od 
poštenjaka čovjeka peneze, pak jot ovak 
bezobrazno laže* ! — Hočeš li mu — pi
tam te — iz dobra volje tih sto} for nti 
povrnuti ? Kaj prejdi.

Imbra je samo mučal Opazil je, da 
je našel mudromu sudcu-

— Ako nečeš milom, a ti buš šilom, 
nastavil je sudec. Za tri dni do$el bude 
bűben) pred hižu. Jeli si razmel ? A vezda 
haj de s Bogom !

Kak da ga je gdo ledenom vodom 
šiknul po licu, šuljal se Imbra do hi/.e 
pred hižom srel se s povračajucim Miškom, 
koj ja iftel prež hrasta — svedoka Poteg - 
nul ga za kaput vu hiiu i ta  čas izbrojd 
mu je stotinu forinti i k tomu je još rekel 
Miški, koj se nije mogel tomu dosta 
načuditi: — Na evo ti ! H ast je sve
dočil !

Miška je strpal ba ke vu žep i re 
kel je :

— Jeli sam ti ni prav povedel, da i 
prež svedoka ima jod pravde — ima 
suda ! . . .

Priredil:
G l& d  h ’e r e n c z

KAJ JE  NOVOGA?
Jokal pri kralju

Njegovo Veličmstvo primilo je vu 
kraljevsko«! dvoru koá obrih audiencijah 
Jóki i Móra. Audiencija bila je vrlo zanimiva 
i po poeta vrlo častna. Kral je doše). Jókaija 
vu susret do vrstah, a zatira ga nagovoril . 
„Vrlo se vcs^li-n, kaj Vas opet jenkrat ovdi 
vidim/

Jókai se je za ove milostive reči ponr- 
zuo zahvalil, a kralj je nastavil: „Osobito

nje u tamnicu, te su ti nevoljni s užnji stoprv 
po njenoj smrti za gledali opet sunce. Cesar 
Pavel 1. odprl je temnice, pezvav Kosciuska 
pred se, preda mu njegov meč; ali vitez 
odgovori : „Cisare netrebam rocč», kad 
neimam domovine !* i nigdar več réje oružje 
nosil. C sa r  Pavel svladan s tolikim njegvim 
velikodušjem,prikaže mnoge zemlje Koscinszku, 
koji je sve svoje imanje p ložil na o tnr 
pemile domovine ; ali i na tora se zahvali 
Ciucinatus rekavéi: „Imam cesare dosta, gde 
hudem repu sijal, a več netrebam*.

Sprevadjan sa svojim vernim piijateljem 
Nčnrčevičem pojde Koscinszku u Franeuzku, 
u zatira u Englezku. Ovdje ga, zateče Pos 
lanstvo Sčvero Amerikanske Skupštine, da 
kakti gost dojde u Ameriku. Primivši poziv, 
odputoval je on onamo, te su ga s kraljevsko«! 
častjum odlikovali.

Svi razredi pučanstva. sv» zborovi na 
técali su se sčim sjajnidimi dokazi svojega 
poštuvanje. Skupščina odredi godišnju pod
poro, j ponudi mu ju tak, čutljivoi uljuduo, 
da se Kosc szko néje mogel odreči. Zemljaki 
njegovi poslali su mu sablju Sobeškovu, oli 
on je se réj • hotel ni dotaknuti. Vitez slobode 
hotel je samo, da se bori za slobodu svoje 
domovine.

Oda je Napoleon I. u ratovih od létah

1807. Poljake hotel učiniti slepim orudjem 
proti RuJji obečavajuč nj'm uzpostavljenje 
ljibove kralje v iue i uredbu državnu, Kosci 
uszko s^étoval je svoje zemljake, naj se ne- 
d8ju, zaslépiti zaneJnimi i lažnimi ré<mi. 
Ali mu opomene nisu posluhnuli. Poljaki 
us anu pod vodstvom Dubrovskoga i odpoše- 
lju, odbor da Kosciuszku vrhovno zapovčd 
ničtvo ponudi, ali njim on odgovori, da neöe 
tud je stvari potvodjivati balčakom svoje 
sabl;e, i zahvali se ua ponudi. Napoleon se 
je grozil Kosciuszku, koji se je medlim 
povrnul u Europu, to se je časom u Svaj- 
carekoj, časom u Parizu zadržival ; da ga 
bude šilom u Poijsku odpeljal, ali on je 
ujegve grožnje za ništetne držal, i n je se 
dal predobiti s lažljivimi obe anji, koja su 
samo ua to nagibala, da bi on Napoleouovim 
orudjem postal.

I Napoleon se je u istini na toliko spo 
zabil, da je pod Kosciuszkovira imenu u 
Mouibeur u tiskati dal poziv na Poljake. 
Neprcstrašljivi junčina je medtira izjavil očito 
i op to u Novinah^da je tej poziv podmeŠ 
čen Poslé padnuči Napoleona zamoli on Alek
sandra, da nekoje olakšice Poljakom podöli, 
i od skrajnje je nevolje oslobodi.

Zadnja lčta svojega, zburkanoga života 
sprevodil je Kosciuszko u n»jvekšoj tišini, u

družtvu nek >liko prijateljah u S duthurnu u 
Švajcarskoj, gde se 1817. 15. oktobra u
Vččnost prestavi. Slobodna Amerika čuvši za 
smrt Kose uszkovu, oblekla se črninu, te mu 
un Hudsonu u^aleko od New-Yorka podigla 
spomen k prostah častan, ua kojem se čita 
sléd(če : „Kosciuszku vitezn dvejuh s\é ah*. 
Pak bili mogel koji god putaik to dično ime 
na tom mčstu izgovoriti brez štovanja. Im se 
je ovdč Kocinszko dičuo boril, ovdje je stal 
kakti slavodobi tnik poleg Vashingtona i 
Lifayette-a, ovdje su videli oni roditi sunce 
blage slobode naduovim svčtom, isto sunce, 
koje je potlje umirajuče oko plemeuitog Kos- 
ciuszka uga3nuti videlo nad nesrečoom svojom 
domovi nam.

Ves naobraženi svet poštuje i spominja 
dendenes toga rouža, koji se tak dično boril 
za čovččanska prava u obedva svčta.

O njem stojijo réCi, koje je pésnik 
rekel :

„Caistvah i varošah gdč su 
Zub vremena sve jih sve porazi,
Al njegovo dično ime sjaje,
Kak danica jasna, ka vek traje.,
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me je veselilo, da se je ova narodna slava 
tak sjajno svrsila. Bil je to zaista za Vas 
podpun aspjeh. Naročito se pako veselim, kaj 
ste velike potežkoče jubileuma podnesli nes 
lomljenom snagom i vu dobrom zdravlju. Ta 
koliko ste samo govoruh morali držati !* — 
„Vaše Veličanstvo, to je bil najlehkcši dél 
mog zadatka, — ali poljeg vsega toga joá 
iti na ples, — to nije više za mene staroga 
mladiča.* — „Imate prav, dodal je kralj, 
pri takvih je zgodah zabava prava muka 
Ostanite jod dugo tak maladi Starič, kakov 
ste vezda * S tim je audencija bila svišena, 
a Jókai se je udaljil. Vsestrauo seje opazilo, 
da je Jókai bil primljen prvi iza osobali, ko* 
jim dvorski ceremoniel daje prednost.

S putovanja nadvojvode Otta.

Nadvojvoda Otto stigel je s pratujom 14 
anuara vu Briudiz, gde se je sel na damš>f, 
s kojim je odplovd put Egipta. Več su sr élű 
17. jaouara prispel je nadvojvoda vu Alek
sandrija odkud je još istoga dana pošel vu 
Kaiio. Januara 23, ob 8. vuri vu jutro od- 
plov'1 je nadvojvoda na damšifu do prvog 
katarakta na Nilu. Fut onamo i uazad trajal 
bude 20 danah. Na 11. februara povrne se 
nadvojvoda opet vu Kairo, a zatim pohodil 
bude Palestiuu. Nije joS izvjestno, da li bude 
nadvojvoda putoval kopnom iii morjem do 
svete zemlje. Odluči li se za prvo, onda se 
bude vu Suezu viedilo karavana ua gamilah 
ar treba prevaliti pustinju uz Sinai, na Kalat, 
Gazu. Hehron, uz čerleno morje vu dolinu 
Jordana, ua Jericko, Jeruzalem i Jaffu Ov 
put je veoma zanimiv i prež pogibelji, a 
treba za i jega okolo 5 tjednov. Okolo vuzma 
mogel bi se nadvojvoda povrnuti vu Beč.

Cena z lika .  —  G a b o n a  á r a k

Norvežka barka „Elsa Andersen* do 
peljala je neki dan sa sokom vu Galveston, 
vu Teksasu, ostanke jedne englezke biigge 
(ladje), koja je pred 50 Ijetak potonula. Pod- 
zemui potres pri Frarörskora otočju ziignul 
je ladju na morsku površiuu. Vanjsko tčlo 
broda bilo je poeipauo morskimi puži, a 1 
nutrašnji dolnji déli broda bile su samo de 
lomice napunjeni vodom. Vu kapetsnovoj so- 
b ci naši* su više željeznih ladicah. Spisi 
(pisma!, koji su bili vu ladicah spravljeni 
vsi su zegujili, začuvala se je samo ko/.nata 
torba, koja je m dtemtoga tak otvrduula, da! 
su ju morali sekirom razbiti. — Vu torbi 
našli su do 1000 englezkih sovereignah iz 
Ijeta 1809., više zlatih vurah i jeden niz 
bisera (gjungja). Voda je ove predmete jako 
skvarila. Vu ladji našli su takaj i tri ljudska 
kostura.

Bali se lyem szövetek et méterenként 45 
krtól 11 írt 65 krig. valamint fekete, fehér 
és tzines selyemszöveteket is méterenként 
45 krltfl 11 írt 65 krig — .ima, csikozo t, 
koczká2ott mintázott, damaszolt stb. minő
ségben (minegy 20') különböző fajta és 
2000 különböző szia s árnyalatban) pósta. 
béré« vámmentesen a privát megredelök ia~ 
kására szállít : f i e n n e b e r g  
Q . (cs. és kir. udvari szállító) s e ly e m -  
*ryá,ra Z ü r ic h b e n . Minták póstafordu’ó 
val küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 
10 kros bélyeg és levelezőlapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó.



Hirdetések. §
H á z e l a d a s .

Csáktornyán a perlaki-ulcza 
280. szám alatt levő

*esr h á z
szabad kézből eladó. Bővebbet a O 
tulajdonos Q
97 i í - i  Schlesinger Mórnál( q

Elöleges jelentés.
Az eddig a maga nemében egyedül létező

r

Eden színház
néhány nap múlva Csáktornyára érke
zik és visszavonhatlanul csak e g y  
e l ő a d á s t  fog rendezni.

Bővebbet a falragaszok.

4851 tk. 1893.

Árverési hirdetmény-

1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A folyamatban levő V. és Ví. csoporti számadások fölött hatá

rozathozatal és a felmentvény megadása. I
4. Négy igazgató tanácsi tag és a felügyelő bizottság megvá

lasztása.
5. A közgyűlés; jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése
6. Netáni indítványok.
Csáktornyán. 1894. január 18 áo.

Az igazgatóság.
*) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szö

vetkezeti tagnak jelenléte szükségeltetik, kik 5(‘0 törzsbetétet képviselnek.
Ha a közgyűlés nem vá llalnék határozatképessé, akkor 15 nappal későbbre 

egy uj közgyűlés hivandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül 
a tagok vagy törzsbetélek számára, jogérvé nyes határozatokat hoz.

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés ás a felügyelő bizottság 
jelentése a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg a részvénye^ 
sek állal betekinthetök.300 ŰOOOOuOOOOO ooooooooooooooooooooo

Uj fodrász-üzlet. Brijaluicu i éeslanicu.

1894. évi íebni 'ir hó 28 ín d e 10 órákor

a podtureni községházánál megtartandó nyíl* 
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az in« 
gatlan becsárának 10°|o-át vagyis készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelölt 
álfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a kelt igazság 
ügy miniszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 107. 
§*a értelmében a bánatpénze k a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Ktr. jbiróság mint tlkvi hatóság Csáktornyán
1893. deczember hó 13 án» 966 1 — 1

Imam srečo vnogo átovanoj ob
činstvo datj na znanje, da u Čakovcu u 
Školskoj-ul ci kod Gosp. Albert Neuvirtha 
kőéi novo

Brijalnicu i cesla- 
nicu

otvorim 1-ga Februara 1894.
Buduč ütem posla sem u glavni 

van šib u Beča i u Budimpestu višeh 
let&h. Nej veča tersenje mi bude, da 
vnogo stovano občinstvu [za dovolstju 
zadobijem

Izvers: átovanom

MIK K O NSTANTIN
brijaó,



! ! Valódi HAUSWALÜT-kávé ! !
A legjobb kávévegyiíék, íclülinulhatlan színező erőben és illatos ízben. 
Fekete kávéhoz 1 kanál valódi Ilnuswaldt-kávé, 4 kanál babkávéval. 
Fehér kávéhoz I kanál valódi Hauswaldt-kávé 3 kanál babkávéval. 
Valódi Hauswaldt-kávé minden füszerkercskedésben kapható. 964

™ Köszvóny és csúzban szenvedőknek ezennel ft 
legtágabb körökben

Horgony-Pain-Expeller
elnevezés alatt dicsérőleg ismeretessé vált Tinct. 
Capsici comp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. 
Ezen népszerű háziszer 25 óta, mint logmegbizhatóbb 
fájdalomcsillapító bedörzsölés ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedveltetek, úgy hogy 
további különös ajánlási a nem szorul. Üvegje 40 kr., 
70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer- 
tárban kapható. Azonban a „Horgony" védjegyre ügye
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek 
valódiak. Ha a valódi Pain-Expeller helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára „az arany 

oroszlánhoz" Prágában vagy Török József 
— —  gyógyszerészhez Budapesten.B l

4862 tk 1893.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
elek könyvi hatóság közhírré teszi, h >gy 
Bottornya község végrehajtatnak, Koczián 
Klára és férje Baksza István, Koczián F ő 
rencz és neje Ovcsár Mária végrehajtást 
szenvedettek elleni 164 frt 16 V2 kr tőkekö
vetelés és járul kai iránti végrehajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék a 
Csáktornyái kir. jbiróság területén létró 
bottomyai 585. tk. 505 c hrsz. a. ingatlan 
68 frt, 522 b hrsz. a. 194 frt, 820|i hrsz. a. 
136 frt, 896/a hrsz. a. 59 fit, 105311 bruz 
a. 67 frt, 1339/b hrsz. a. 76 frt becsár biu, 
bottornja* 920. tk. 505/b hrsz. a. 34 fit, 
896jb hisz. a. 30 frt, 648]a hrsz. a. 57 frt, 
1960 b hrsz. a. 36 frt, bottornyai 1081 tk 
1583jb hisz. a. 116 frt becsátban és 0 
bottornyai 948 tjk. 536 hrsz a 44 frt 
542 hrsz. a. 15 frt, 662 lírsz. a 41 
frt, 686 hrsz. a.32 frt és 689 hisz. a. 18 
frt becsárban az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan

1894 ért /tbmdr hö 28-ik nap án délelőtt
10 órakor

a podtureni község házánál megtartandó 
nyilvános árvetésen a megállapított kikiáltás* j 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának lO°|0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-cz 42.§-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt *;azságüs;ymÍDÍszteri rendelet ' 
8 § ában kijelölt jvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni vagy az 1881. LX. ( 
t-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elólegcs elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Csák 
tornyán, 1893. deczembcr 13 án. 967

NyomaloU Fiscbel Fülöp laplulajdono&níJ Csáktornyán.
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