XI- évfolyam.
I
Szerkesztővel értekezni leket min*
dennap 11 és 12 óra között. —
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény M & r g l t a l
J ó z s e f szerkesztő nevére
küldendő.

K iadóhivatal:
Fisehel Fölöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetésié.

számíttatnak.

Csáktornya, 1894. április 8-ftn

MURAKÖZ

MAGYAR és BORVÁT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI OETILAP.
M eg jeleliilc lic te n k i n t

vasárnap.

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

gyének a nemzetiségek beolvasztására irá
nyuló nemzetiségi politikája, ezen kérdé
seknél tanúsítóit törekvései nem csak
kívánatossá, sőt szükségessé teszik az át
Kulturális, gazdasági és a muraszom csatolást. A muraszombati járásban levő,
bati járásnak ezekből folyó fontos anyagi 9000 re menő vetidség ügye a zalamegyei
kérdései a muraszombati járás egyik gon nemzetiségek ügyével együtt kezelve, egy
dolkozó férfiát igen érdekes fejtegetésre séges terv és intenzív törekvés által mutat*
sarkalta abból az alkalomból, hogy a hat csak fel tökéletes eredményt.
hosszabb idő óla vajúdó muraszombat
Az álcsato’ás tervének minél előbbi,
gyanafalvai vasút, valamint a regede mura sürgős megvalósítása mellett szól vasme
szombat-alsó-lendvai összeköttetés létesité gyének ezen járásával szemben tanúsított,
sének ügye újabban ismét hosszú időre szinte érthetetlen mosfoha bánásmódja is,
kiható, nagy horderejű visszaeséssel fenye melylyel más érdekelteket határozottan a
geti a muraszombati járás lakosságának járás rovására tüntet ki. A muraszombati
közgazdasági érdekeit. A tarlalmas, gondos járás izolált helyzeténél fogva gazdasági és
körültekintésre valló és igen érdekes fejte kere kedelrai téren elmarad, mert közleke
getés bennünket, zalamegyeieket is érdekel dési utai ósdiak, újakat ‘.élesíteni a megye
azért nem hagyhatjuk azt szó nélkül; a p é n z h i á n y m i a t t
nem b ir; nem
fejtegetés conclusiója ugyanis az, hogy a akar, mert a járás jövedelmeit mások élve
vármegyéknek várható államosításával, a zik ; pl az útadónak kizárólag a terheit
megyéknek szükségszerű rendezésével kap érzik a járás lakói, mert piaczuk a szomcsolatban a muraszombati járást Zalame- | szédos stájerben van s a megye még ezen
gyéhez kell csatolni. Az értekezésből a M. kényszerű helyzetet »» kiaknázza, de nem
és v után kieme'jük a kövelkezőket.
a járás előnyére, a mennyiben a vám
A muraszombati járás fekvésénél fogva sorompók által 3000 írtnyi összeggel röv»is mintegy utalva van arra hogy termé dili meg évenként mellőzött járását. Vagy
szetszerűleg Zalamegyélől és ennek köz ott van a kutya adó. A muraszombati járás
pontjától Zala Egerszegtől várja föllendülé 114 községre kivetett kutyaadóból csak
sét, mi sem természetesebb tehát, mint a elenyésző csekély számban vetik ki a
nem képező,
járást természetes fejlődésének utiára te z á r t k ö z s é g e t
relni. Kulturális szempontok, és Zalame- szétszórt házakban lakók illetményeit, mely

A muraszombati zalamegyei
járás-

szám
Elóflsatésl árak:
Egész évre . . . .
4 (H
Fél évre . . . • S frt
Kegyed évre . . . 1 frt
Egyes szám 10 kr.
Hirdetések még elfogadtatnak t
Budapesten: Goldberger A. Y. is
Eoketein B. hird. Írod. Bécsien:
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A.,
Danbe G. L. és társánál ás HsrndL
Brünben: Štern M.
N yiltlér petitaora 10 kr»

e szerint jogtalanul magasabb tarifa szerint
van számítva s az igaz, 50*j0-kai több
jövedelmet hoz a megyének, de a lakosok
szenvednek annak terhe alatt ; ebből a
jövedelemből látszólagos jóindulattal 10 000
irtot juttat a megye kórházi és á lator vosi
dolatió
czimén a járásnak,
melyfői
ugyanakkor és ugyanazon összegből 5000
frt jut ismét a megyének.
Végül érdekes az érvelésnek meggyőző
erejénél fogva az a bizonyítás is, hogy
Vasmegye
népessége, a megye területi
szerkezeténél fogva túlságosan nagy, admi
nistraczionális leendői az átkapcsolással
apadnak s igy a még mindig kerek égé
szét képező és nagy népességű brület
igazgatása megkönnyittetik ; az igy kifejt
hető intenzivebb tevékenység előnyei az
egész megyére csak hasznosak lehetnek,
de ugyanakkor Zalaraegye még legkevésbbé
sem lesz túlterhelve. Az igazságszolgáltatás
szempontjából is csak előnyös lehet az uj
alakulás mind a megyére, mint annak lako
saira, mint közvetlenül érdekelt egyénekre
nézve, mig Zalamegyének úgy is felényi
terhei a szaporítás által is még mindig
kisebb aránynak, könnyebben lebonyolítha
tók maradnak.
A muraszombati járásnak ezen átcsato
lásból várható gazdasági és kereskedelmi
fellendülése szinte biztosra vehető, mert
még saját erejéből is könnyebben kiépit-

=3:
De azt az életet, melyet a lombsátor elzár
szója magát, utána ered, elfogja s játékát
a kiváncsi szemek elöl, azt csak a puszták pász
ismétli. —
torgyereke
ismeri. Ö elölte az egész bokros
Egyszer aztán anyja kezébe adja az ebédet,
s elereszti magánosán. ÍE'megy örömmel. A fé terület egy nagy falu. a bokrok közölt kuszán
lelmet nem ismeri, hiszen nem bántotta az fonódó pázsitod tisztások a falu utczái, s minden
erdőben senki, semmi és annyi madár röpköd fa, minden bokor egy-egy ház. Amint ismer a
Az orv vadász.
zöld sátorában össze-vi*sza I Vizsgáló szemmel faluban mindenkit úgy ismeri a bokros lakóit is.
néz be az ösvény mellett minden bokorba ; ha Tudja, mily bokorban költ a tümagos pintyőke,
Olt születik a világtól messze-messze, buja madár rebben ki belőle, elkószál utána: melyik melyikben lakik a fekete rigó, hol tart lakást a
rengeteg szélén, egy kin lalucska rongyos fedelű ágra szállt, milyen. Nem mer messze elmenni a gébics, a szarka, a vadgalamb, a sármány és a
viskójában. Anyji, mikor kiviszi a délebédet n vezénylő ösvénytől, de bolyongása közben telik többi madár; melyik alatt rejtőzik nyulvacsok,
rengetegbe apja után, lefekteti az erdő leveles az idő, s atyja megveri érte Még sajog a hála, a buja tüskés stlrü melyik részén nyílik a róka
talajára. Apja nem veszi ölébe, nem simítja, min végigütött, próbál egyenes utón haladni palotájának egyik kapuja. Ismeri mind és sze
nem szólítja a szülök szeretetének bec^ézgető haza felé, de mikor újra ellebben előtte egy reti. Rablószándékra betör a lakásokra, elviszi belő
nyelvén, csak mogorva arczát látja, mig ebédjét tarka madár, mint valami nagy tarka pille, bo lük a bodogságot; a nyulvaczokboz tört vet, a
lö fogyasztja, azt az arezot, melyen mozdulatlan kor tövéből nyúl ugrik el ; fiatal vére csintalan rókakölyket lánczra fűzi. — mikor felébred
minden barázda, akár a redves tölgy kérgének futkos ereiben a csalja, csalja félre az igaz útról. benne az ősember ösztöne.
hasadéka. Aztán ledül és alszik, anyja pedig el-1 — Azután tapasztal, sokat tapasztal. Tapasztala,
S mikor már ennyit tud, uj tanítómester
hogy szülői durván bánnak vele — elidegenedik elő viszik, hol a tán padalakban ül, a mogyorófa
jár az erdőben száraz ág után.
fölük
;
de
tapasztalásból
megismeri
aprójára
az
a mester kezében, nincs szabad levegő, szabad
A konda ott bever a rengeteg keserüfüves
lápjában, a kis gidók beállnak a sötét árnyékba egész természetet, s ez a tapasztalás formálja mozgás, s tanulnia kell olvasui. mikor ö már
mint valami hófehér márványszobrok, csak a meg életnézletét; a sas a tanítómestere, mely nngydbb könyvből, a nyitott természetből folyé
seregélyek repkednek czivakodva disznóról d isz-; lecsap s elrabolja a bárányt. Nincs bokrosnak, konyan tud olvasni Ehhez a könyvhöz vágyik
viasza, elszökik hozzá s társalog vele. A ho
nóra, vagy egy kuputa madár száll alá im- erdőnek zuga, melyet nem ismerne.
Sokan vannak, kik szívesen sétálnak az mályos sürtl erdőben elszokik az emberektől, az
bolyogva a delelő szemétjére. A pajkos, játékos
seregélyekre mereszti kis bogár szemeit, vagy a erdőben, bokrosban, Nagy urak, hogy összeha állatok eldugott rejtekhelye a titok ingerével
buputára, hogyan mereszti fekteti lolbóbitáját, sonlítják finnyás képpel a mogyoró-, galagonya-, szomjuhoztatja lelkét, s ha mulasztásáért bünte
s mikor egyre többször gyönyörködött rajtuk,! kökény- és gyerlyánbokrot a bsnánliget bokrai tik, mint a sebzett vad beszalad az erdő legsű
kapkodott utánuk apró kezeivel, még kevésbbé val, a prairek bokrával, s azzal, melyet szibériai rűbb részébe, hol nem látja senki, semmi. Évek
érdeklik anyja, apja kik nem mulattatják, nem vadászataik alkalmával láttak az ob, jeniszei, múlnak, az iskolakerülö rengetek sokat tanul,
Indigirka mentén; száraz üzletemberek, hogy az erdő olyan szívóssá neveli testét mini a va
játszanak vele.
Mikor lábra lúd állani, indul feléjök, eset I kibecsQtjék a bokorból a nagy fa értékét ; sá- dakét, lelkét vakmerővé.
Eddig csak a neve volt az iskolában, azt
ük botlik, s nem foghatja meg őket, de mikor | padt nagyvárosi hölgyek, hogy az izzóan letüzö
at»ja játékszerül kezébe ad egy madárfiókát, napsugarak elöl árnyékukba heverve elábrán is ki'őrülik azután s kikerül a konda mellé.
ugY tesz vele mint a kis macska a megsebzett, dozzanak a forróságtól vibráló levegőrétegek Most már siaba a tiltott; szabad fészek utáQ
báYnykolódó egérkével, mit anyja elébe adott. El {játékán, vagy hátterűi használják levélc-ipkéit a kutatni, nyulvacskot keresni, a róka odvát kiásn^
a a sasok fészkéhez felmászni a rengeteg em tlej
ereszti, s ha csenevéss szárnyával odább von- | mágnás amatőr felvételénél.

A „M 3 r a k ő 1“ t á t c i á j a

— <&lÍigY*ésik. Wagner János áll.
tanitóképezdei tanár Veraeczen eljegyezte
Zotfman Lipót kedves leányát Nina k a.
— Rózsai Mór kotori körorvos kedves le
ányát Irén k. a eljegyezte Pollák Hermán
kotori kereskedő.

nyaralóhelyek leírását.
A be:elentések
április hó 15-ig a D. K. E. irodájába (Bu
dapest Józsefkörut 5. s z ) kü'dendŐk. Min
den bejelentést, díjtalanul közöl az egylet,
csupán a nagyobb fürdővállala ok kérettek
fel, hogy a füzet terjesztéséhez anyagi
segély yel is kozzájáruljanak, a kereskedő
világ pedig hirdetések feladására kére
fik fel.
- é § ü c£ aj Óvodaja. A D. K
E bár anyagi eszközei még mindig rendknü! korlátoltak, — a segélyezések akczió
ját erélyesen folytatja. Csak nem rég nyílt
meg első óvodája a Muraközön, h ma már
építik második óvói idézetének épü’etét T á r
nokon, Fehérmegyének ez idegenajku köz
ségében. Az uj óvoda megnyitása még ez
év nyarán lesz; s az igazgató választmány
Festetich Benus gróf fehérmegyei tanfel
ügyelőt és Po zsoU Kálmán egyleti titkárt
b’Z a meg az óvoda szervezésével.

— A C s á k t o r n y á i k e r e s k . ifjak ön
képző egyle»e f. hó 4-én bocsájloita uj helyiségeit
a tagok rendelkezésére. — A megnyitás azon
köiülmény dac/ára. hogy a nemzetet ért mély
gyász következtében mindennemű zajos mulatság
kerültetett, mégis ünnepélyessé vált, a mennyi
ben a tagok majdnem teljes számban jelentek
meg és társaságot képezve- lelkes lelköszftntőkben
sem volt hiány: Többek között Benedikt Béla
elnök valamint Bachrach Győző alelnök több^zö
rtfsen szólaltak (el és az egy et tagjait összetar
tásra buzdították és a mint a hangulatból észlel
hető volt- az intó szavak nem is hangzottak e*
pusztán- hanem gyökeret vertek és remélhető*
hogy az egylet, mely már közel (eloszlásához*
ismét nem csak hogy működni fog, hanem hasz
nos fényezője lesz a Csáktornyái társadalomnak,
mely remény annál is inkább jogosítottnak mond
ható, mert hiszen a keresk. itju-ág városunk iu— M eg y ei h ír e k
Ko s s u t h-u t c z Atelligentiájának képezi nagy részét és tagjai, a n a k nevezik el Zala-Egerszegen a fehérképmint Kossuth nagy hazánkfia hamvainak haza utc/.át. — Z a l a m e g y e közgyűlése a zaszállítása alka'mábóli ünnepéyen bebizonyították) lavölgyi vasútra névszerinti s/Hva/ással 175.0)0
honfiúi érzelmektől vannak áthatva és a hol kel1 fit segélyt g ennek fedezésére l°/o os pótadót
semmi áldozatot nem sajnálnak. — A gyászünne" szavazott meg. — C z u k e l t e r József zalaipélyen az egylet teljes számban és mély gyászban1 megyei íős*ámvevő 68, P i r i t y János, megyei
gyászfátyollal bevont zászlóval testületileg vett orvos pedtg 66 éves korában meghalt Zalarészt, koszorút helyezett a nagy halott ravatalára, Egerszegen. — B a l a t o n József, zala egerszegi
melynek sz&llHgjain a következő felírás volt a lp e r e s a Szt.-Andrásról nevezett Visegrád
olvasható: A Csáktornyái keresk. ifjak őnképző melletti c/imzetes apátságot nyerte. — A t i h a 
egylete „Kossuth Lajosnaku. Kossuth Lajosnak n y i é s b a k o n y h é l i apátsági méltóságra
az egész nemzetet lesújtó halála első hírére legtöbb szavazatot nyertek : Aalbik Cyprián és
a keret-k. ifjak önképzó egylete a következő Villányi S/aniszló, kiket a főapái nemsokára ki
részvéttáviratot intézte a legnagyobb magyar fog nevezni.
családjából : „Kossuth család Turin. Valamint
mindent lehet a: emberből csiná'm, ha
Kossuth Lajos lángoló hazaszeretete a szabadság
harc bán egy eszményben, egy gondolatban, a azt szétbontják, azt a washingtoni te>mé
szabadság érdekében egyesítette, úgy egyesíti és szetludományi muzeum s/.elenczékben és
egy családdá alakitja ba'ála a nemzetet mély palaczkokban (árja a látogatók szeme elé.
gyászában- — S/omoru töteleaséget teljesítünk, Egy 154 font súlyú egyén holttestéből a
midőn & nagy veszteség felett legmélyebb rész következőket állították elő és őrzik a mu
vétünket nyilvánítjuk enyhítse fájdalmukat azon
tudat hogy gyászukban egy nagy szabad nemzet /r u m b a n : Egy nagy üvegpalaczkban először
osztozik. „Csáktornyái kereskedő ifjak önképző is 9 7 font víz me'y nagy mennyiség (alán
egyleted A Csáktornyái élet fejlesztése érdekében némelyeket visszariaszt, egy másik üvegigazán kívánatos, hogy ezen egylet viruljon és szelenczében 3 iont vegytiszta, a testből
hogy senki, a kinek bármily módon áll tehetsé nyert tojás fehérnyét, mig az enyvtartalmát
gében, a támogatást tőle meg ne vonja.
egy 10 font súlyú tábla reprezentálja;
— K i e s e t t a v o n a t b ó l. Csáktornya és
Kristóffá 1u között leesett a robogó vonatról egy í egy más k üveg az összes 4'/, font súlyú
zsiradékot tartalmazza, mig a
\ \ hónapos leánygyermek. Az anya, Stöger tisztított
Matild, férjezett Spillerné, — állítólag túlságos csontokból 8 ‘h font foszforsavas meszet
izgatottságában nem tett jelentést a szerencsét és 1 font szénsavas me*zet nyertek; czu
lenségtől, csak a városba órkeztekor beszélte el kor, keményítő, íluorcalcium,
konyhasó
ismerőseinek a szerencsétlen esetet Erre vissza
mindegy k összekölésből mintegy l font
térve az állomásra, a főnököt értetették, ki
ői háztól őr házig kerepelte a vasúti őrökkel a került ki a (etemből Egy más k ugyanott
gyermeket, de eredménytelenül. Kedden reggel lévő kiá’lilás az emberi testben lévő leg
azonban a vasú i töltés me lett levő árdkban élve fontosabb elveket tartalmazza »észben szá
s csudakópen egészséges állapotban találták meg mokban, részben pedig valóságos anyagok
a kicsit s rögtön behozták Csáktornyára. Kérdés ban. E szerint az ember mintegy 97 font
tárgyát képezi, hogy miként eshetett ki egy 14
hónapos gyermek a vonat ablakából s tűi lehet élenyt, 15 font könenyt, 3 '/a font légenyt
az oka annak, hogy az anya \zonnal nem je'en- s egy köbláb szenet tartalmaz Továbbá
nyertek belőle 120 gr. chlórt, 99 gr fluórt,
tette a szerencsétlenséget.

— 4 Q K (|J a dunántúli fürdő és
nyaralóhelyek felvirágoztatása érdekében a
mult évben nagy sikerű agifácziót indított
Egy füzetben »Fürdő és nyaralóhelyek a
Dunántúlon" czimen leírta a Dunántúlnak
nyaralásra és fürdésre szép alka'maa vidé
keit és közölte a kiadó nyári lakások jegy
zékét. E füzetet azután tízezer példányba
ingyen osztotta szét. Ennek következtében
már a mult évben rendkívül felszaporodott
a Dunántúl nyaraló családok szarna, a mi
ből különösen a filloxeia sújtotta vidékek
lakossága igen sok hasznot húzott. A derék
egylet a Balatoni kulturegylettel karöltve
ez évben is folytatja ez akcziót, s a füzet
még e hó folyamán meg fog jelenni Por
zsolt Ká mán, a D. K E titkára sze kész
lésében, kik a szerkesztést díjtalanul vál'alták magukia. A két egy Ot a hírlapok
utján bivja fel a dunántúli fürdők és nya
ralók tulajdonosait, hogy saját érdekükben,
valamint a két egylet minden barátját,
hogy közérdekből szíveskedjenek közölni a

— (gossuth $ajos f.) Most, midőn a
magyar szabadságharca halhatatlan apos
tola : K o s s u t h L a j o s sirba szállott,
a különféle vállalatok nemes versenyre
kellnek egymással, hogy a nemzet nagy
halottjának vonásait az utókor számára
megörökítsék Esen képek közül különösen
kiválik egy » K o s s u t h L a j o s é s
az a r a d i v é r t a n u k m e g d i c s ő i t é s e* czimü allegóriái kép, mo'y Kozica
Ferencz hazánkfia, hírneves müncheni aka
démiai festő eredeti festménye ufán húsz
szinti remek olaj nyomatú kivitelbe sokszo
rosítva lett. Ez a kép, melynek láttára
imádatszerü ihlet szállja meg a honfi keb
let, oly díszesen és oly fenségesen örökíti
meg allegorikus csoportozatban Kossuth
Lajos és a 13 aradi vértanú halhatatlan
alakjait hogy méltó reá, miszerint azt
minden magyar ember megszerezze és ol lárkép gyanánt lakásának díszéül m eg
öl zze A kép háromféle nagyságban meg
rendelhető minden könyv és müke^eskedésbeu, vagyis közvetlenül Sebők Lipót
műkereskedőében Budapesten, VI., Aradi
utcza 8. sz. következő Arakon : az I. nagy
ságú, melynek hossza 95, szélessége 63
czentiméter darabonként 4 írtba, — a II.
nagyságú, melynek h ssza 63, szélessége
43 czentiméter, darabonként 2 frtba, —
a III. nagyságú^ melynek hossza 48, szé
le. sége 32 czentiméter, darabonként l
frtba kerül1
— „ A M a g y a r M ese- és M o n d a 
v ilá g * czimü irodalmi vállalatból (írja Benedek
Elek, kiadja az Athenaeum) megjelent az 5 ik
füzet az eddigiekhez hasonló gazdag tartalommal
és szép képekkel E füzetben a gyönyörű mesék
sorozatát egy monda váltja tel és „Az Isten kardja"
czim alatt, m ly a Hun-mondakör egyik legszebb
részét képezi. Benedek Elek mesemondó tehetsége
a mondákban ép o'y magas fokon tündök ik, mini
a mesék s regék előadásában. A füzet ára 2J
kr., s kapható minden könyvkereskedésben A
hazafias vállalatot nemzetünk minden olvasni tudó
fiának őszintén ajánljuk.

— „ 4* én újságom,* Pó a bácsinak a
gyermeklap a is szép meglepetéssel kedves
kedett az ő olvasóinak. — Egy aranyos
színes képet küldött nekik — Egy igen
nagy felié tojás úszik a tóban. A tojáson
Liliké meg Bandika ül, utaznak szép tllndérországba. — Tutsek Anna meséli el az
újságba ezt az utazást. Csupa kedves
mese, vers, kép váltja fel egymást ebben
a húsvéti számban, s a gyermekek úgy
ezekben mint pedig a színes képben nagy
gyönyörűséget fogoak találni. — „Az én
Újságom", mely el van ismerve, mint a
legtartalmasabb magyar gyermekujság, va
lósággal nevelője a gyermeknek — De
nemcsak neveli őket, hanem egyúttal iga
500 gr. foszfo t, 90 gr ként, 60 - 60 gr. zéban hazafias missiót teljesít, mert meg*
nátrium es kaliumfémet valamint 3 font tanitja a kicsinyeket tőrülmetszett igaz
calciumfémet.
magyarságra
nyelvben,
gondolkodásban
göiöti öntöttvastólgyak kijavítása. Eddigelé 1egyaránt. Pósa Lajos hivatással, lelkesedés
azt hitték. hogy ha egy öntöttvas tárgy sel s a gyermekvilág minden árnyalatát
eltörölt, hogy azt többé nem lehet kijavi besugárzó 'Zeretettd szerkeszti ezt az új
tani és azt mint hasznavehetetlent el kell ságot. Csupa kedély, csupa verőfény min
dobni, van azonban egy ragasztó, melylyel denütt. Csak azt viszi a gyermek ártatlan
az eltört részeket ismét össze lehet ragasz világában a mi a kedélyéhez illik s annak
tani és e ragasztó kövelke/őkép lesz össze he’yes irányában való fejlesztésére alkal
állítva: Vegyünk 2 rész szalmiakot, 1 rész mas — Az uj negyed április hó 1 én
tisztáit ként és 16 rész öntöttvasíorgácsot, kezdődött s ebből az alkalomból a logjobb
ezen alkatrészeket egy mozsárban összeke meggyőződéssel ajánljuk „Az én Ú jsá
verjük és a port tartsuk tökéletes szárazon gommal a magyar szülők, nevelők, t a r 
Ha aztán használni akarjuk, akkor súlyá tók stb figyelmébe. E őfizetési á r : negyed
nak húszszoros mennyiségű tiszta vasfor- évre 1 frt. — Előfizethetni „Az én Újsá
gác-csal keverjük, az egészet megtörjük gom" kiadóhivatalában, Budapest, An*
mozsárban, vízzel felöntjük, mig tésztává drássy-ut 10. — Uj előfizetők kedves kis
nem lesz, melylyel a tört részeket bekenjük könyvecskét kapnak az első számmal beés a tárgyat összesajtoljuk. Bizonyos idő küldve
múlva a megragasztott helyek oly erősek
FELELŐS SZERKESZTŐ
és kemények lesznek, mint a többi fémré
M A R G IT A IJ Ó Z S E F
szék. (Bergl mérnök.)
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1’r e d p l a t u a v e n a f e :

8 urednik.im moii je »vaki dan
goToriti med 11 i 12 vurom. —
Sve poiiljke tiőuée ae aadržaja novinah, naj ae poiiljaja na ime
Harfi ta l J o ž e fa urednika to
Čakovec.

Na celo leto . . .
4 írt
Na pol leta . . .
2 írt
Na četvert leta . . 1 trt
Pojedini brojl koltaju 10 kr.

olužbeni glasnik : ..Medjirnurskogn podpomagajučega Činovničkoga družtva'C .Čakovečke gp.irkasse‘\ „Medjimmskp sparkassc1*. i t d

Dan prije prešla je horvatska vojaka
Dravu, a iz Beča dohadjaü su carski še
regi vu gornju Magarsku. Na to je
Kossuth imenovan prezešom odbora za
zemaljsku obranu, ter je putoval po célom
orsagu, da digne ustanak. Medjutim bil je
barun Vay imenovan ministrom prezešom,
a grof Lamberg vrhovnim zapovednikom
vsih áeregov. Kossuth je tomu protestiral,
ali je to malo hasnilo. Nadvojvoda palatin
povlekel se je vu mir, Batthyány odstupil,
a med magjarskimi vodjami došlo je do
razmiricah. Kad je još i grof Lamberg
vmorjen, imenuval je kralj Ferdinand
kneza Windischgraetza gouvernerom céloga
orsaga s neograničenom jaknstjum.
Kaj je na dalje sledilo, bile su kobne
posljedice ovib dogodjajah Cesarska vojaka
s jedne strani, a Horvati s druge strani
pnbližavali su se Peáti, dočim je iz Gali
cije dolazila vu pomoč i ruska vojska pod
Paškievidem.
Kad je car i kralj Ferdinand odslupil
na hasén svog sinovca, Kossutbov je sa
bor proteátiral iz Debrecina, kam je iz
Pefite odišel. Vnoge Ijepe bitke magjarskih
honvédov sklonule se Kossutha na predlog,
da 14. aprila 1849. preglasi vu debrecink
kom saboru habsburžko-lotrinžku dinastiju
svrgnutom. Sad su Rusi prešli granicu.
Vu Majnáu zavzeli su Magjari opet Budim
ali kratko vr me za tim zavzeta je opet
Pešta s Budimom po ce arskoj vojski a
Kossuth je bežal iu Segedin, Temišvar i
Arad, gde je 11. augusta predal diktaturu
Görgeyu, a sara s magjai Bkom korunom
pri Oro ovi prešel 17 augusta 1849. v
tursku granicu- Iz Vidina bil je odpeljan
vu Sumlu, a potlji vu Malu Azi,u, gde
je vu Kiutahii bil interniran Na 10 sep
tembra 1850. odplovil je na dam<ifu Misgi.
sipi vu Englezku, gde su ga dočekali sim
patično (s burnim veseljem) Iz Englezke
je podel vu Ameriku, gde je držal preda
vanja i próbál predobiti sjedinjene dižave
za oslobodjenje Magjarske.
Več 10. juliuša 1862. povrnul se je
Kossuth vu Europu, gde je zapodjel sveže
s Mazzinijem, Garibaldijem i raznimi revojUcionari Izkat je pomeč kod Cavoura i

Napoleona III., koji ga je 5 majuša 1859.
prijel vu Tuillerijah, ali ni ia hotel, d»
podpuno prilivati njegove osnove. Kossuth
je na to ustrojil 1859. Ijeta legiju pod
Klapkom i ihászom proti Austriji vu I t a 
liji. Pokebdob je vu Londonu začel opet
izdavati „KossuthoVe b a n k e / austrijanska
vlada je podignula proti njemu pravdu vu
Englezkoj, i sud je 12 junM a 1861- ljeta
izrekel, da ima obustaviti izdavanje tih
notah. Nato je Kossuth ostavil London i
Englezku, ter se je naselil vu Genovi
Tu su ga postigli težki familijarski
vudarci. Najprvlje mu je vumrla kői Vilma
22. aprila 1862. vu Nerviu, — a 1.
septembra ljeta 1865 i tovarušica vu
Genovi. Iza njihove smrti preselil se vu
Turin, gde je ostal do umr i.
Gospodarstvo mu je vodila sestra
vdovica Ruttkay, dočim su mu obedva
sini, Ferenc i Lajoš inžiniri vu talijanskoj
službi.
S povratkom ustavna života vu MagjaiSkoj Kossuth je zapodjeo novo delovanje,
a kad je ljeta 1867. vpeljan du lizanj
bil je i on pomilovan, ali se nije hotel
povinuti vu domovinu.
Njegova zadnja 'zjava bila je jo
pred mjesec danab oglašena vu novinah,
a tičala se je civilne ženitbe, ko,u je
Kossuth zagovarjal.
Kossuth se je vse do najnovešeg
vremena duševno i telesno dobro odr/al.
Pod zimu slirvala ga influenca, ali se je
i od nje oporavil. Stopram početkom me
seca marciuša naglo je počel slabiti i prepadati, dobil je vu ganje plučah. koje je i
bilo zrok smrti.
Od kak se je opazilo, da su mu dani
odbrojeni, zišli su se okolo njega sini i
rodbina, ter vnogi ablegati ii Magjarske.
Pri zadnjem času bili su nazočni grof
Gabriel Károlyi, koji ga je držal za ruku i
oberster Figyelmessy.

Nejma skorom hiže vu célom o sagu, koja
nije izvčsila čmu zastavu. Vse novine
izašle su vu čmom okviru i donose duge
nekrologe OJ vsih stran stižu sažalnice,
— vsi su telegrafirali familii vu Turin,
gde se je čekalo da se t»*lo prenese vu
domovinu I prenesalo se je njegvo télo i
kosti njegove tovaru ice i kOeri 30. m a r
ciuša 1894 ljeta vu Budimpeštu, vu n a 
zornosti jezere i jezere ljudstva.

Prevoz i pogreb Kossutbov.
Kossutbovo tél) su 30 ga raarciuia dopeljali iz Ita ije vu Magjarsko Pii granici
Magjarskoj (Dráva Mogyoród Trnovec) je
jeden šr-reg medj murcov stalo sa magjarskom
zastavora Tu je vlak postal i najstsreši eiu
Kossutbov, se je pokleknili na grajici i
kušnul zastavu.
Vu čikovcu je do 4 —5 jezer ljudi
stalo, koji su na velikoga mrtveca öekali.
Kolodvor bil je lépő okinčeni. Vu jutro 6
var i 15 minut doSel je vlak vu Čakovec.
Szilágyi ev. pop iz Legrada je molitvu rekel,
Polonyi őrs. ablegat, Csertm naő vicekomuš
i Kossuth Ferenc su lépe govore držali. S vi
ljudi su se plakati, koji su Culi te govore.
Nazične komišije su svoje véuce prekdale, a
a vlak odišel dalje. Po célin putu (MuraKirály, Kotor i t. d.) su na kolodvoru vnogi
i vuogi s’ali i pozdravili Kossutbov sprevod
vu domovinu njegovu.

Vu petek po poldan ob 3 vuri 26
minut stigol je posebni cug s mrtvim télom Kossutliovim vu Budimpeštu, goja se
je, vsa na noge digla, da hude nazožna
pri sprevodu. Bilo je ovacijah, govorah i
počastili preko vsake mere, a izuzev više
menjših nesgodab, koje se dogadjaju kod
tolikog gomilanja naroda, nije se dogodi o
nikakvo zlo, nesreča. Vu sprevodu s ban*
*
hofa do muzeuma
sud,elovalo je do
•
30 000 ljudih, doklam je na vnlicab staNa včst o smrti Kossuthovoj, kuja jalob pr k 200 000 ljudih. Raka je bila
je jo* vu noči stigla vu Budimpešto, va ob peti vuri postavljena na odar vu naraš se je vu rano jutro zaodel vu černiuu. rodnom muzeumu, ter je cčlu noč narod

26J
defiliral pred rakom ftkö prem je ulaz do štacunov, érez érni nőm zavite revode hi deputacije pe*tanske varmegjije, zatim o»odarnice bil ieljeznimi gatrarni odeljen.
šah, a poleg gluboke tihoče, da se uemuti talih varmegjijah i raunicipijah, fiákaliugkih,
Vu subota
pred poldan prevežena au večni sen velikega (prezmožnoga) mrtveca* i trgovečkih komorah. Poleg mertvečkih
obedva lésa (rake) s mrtvimi ostanki
vu mfti° r&' h vanska apodoba de kolab nosili su pantleke izmence a desne
Kossuthove tovaruSice i kéeri iz iarne nešnje svečanosti, kojom je zakljušen bez- strani narodni ablegati s Ijeva pak zastupcirkve vu tere?ijakom kotaru na Kerepeško primjerno sprevodjeni život.
niki glavnog grada. Cčloga sprevoda su
grobje, gde su sah^anjena vu istoj grob
Pre’jepi protuljetni dan dovabil je zaključili opet redatelji na konjih,
niči, vu koju je včera položen i Kossuth, več vu ranu zorju stanovničtvu vu one
Celim nepreglednim šeregom delali su
Ova se grobnica nahadja izmedju Deako. vulice. kojimi je sprevod imái krenuti ognjogasci gibljivi kordon, tak da je céh m
vog i Bathányevog mauzoleja. Potlji bude Najživanije bilo je kretanje blizu narod vnogo kilo netrov dugim putem gledalački
se nad njom
podig 1mauzolej za Kos- noga muzeja, kam su več okolo 8* vure svét bil oddel|eu od nazočnoga.
sutha.
počele dohadjati deputacije.
A ko rečem,
Bilo je več tri vure po poldan prešlo,
O Kossuthovo sprevodu piše se iz da je oko’o devete vure pred poldan bu- kad je zadnji dél sprevoda stigel na centBudimpešte 1. aprila : Dene« je spuščena dimpeštonskimi vulicami vrvilo do pol raloo grobje. Nakon opetovanog cirkvenog
vu domorodnu zemlju raka, iz koje se je milijuna ljudstva, onda je taj približni (ceremonije) po b ftkupu éárkányu držani
zdigel oblak, koji bi morti podigel buru, broj prvl;e premali, nego prevelik.
su još nekoji govori, poimence od strani
kakva več dugo vremena nije bila. Denes
Žalostni obred sam započel je ob 10. starih honvédov od Ijeta 1848., neodvisne
su vu oči veli anstva smrti divje strasti vuri s popčvanjemKčlceejeve geuutljive i narodne stranke zastupni< ke hiže sveučijoš drémale, a sprevod se je obavil prež „himne," na kaj je evangelički biškup listne mladeži i orsačke neodvisne stranke,
posredovanja kons'gnirane postaje, mirneše Sárkány uz sjajnu asistenciju obavil pč- Jo^ je zaorila žalobna pe«ma „budimskog
andft, no ka| bi se po antecedencijah vanje. Njegov govor kak i sljedeči govori- pevačkog sbora" na vekvečni opro^taj, na
moglo očekivati. Nenavadnom svečanosti, držanj po Jókai-u vu ime va a-a Budim, kaj je raka uz genjenu ti*inu, koju je
moremo reči» ovdi jod nevidjenim tuinim pešte, tolnačili su zanosnimi rččmi osječa e prekidal samo tihi plač zaostale familije i
sjaem i sudelovanjem gotovo célé zemlje, (čutenje) naroda, naglasujuči veličinu déla stotine drugih, spuštena vu privremeni grob.
krejnul je pred poldan sprevod Kosauthov i muke Kossuthove, njegov sjajni govornički
od sgrade narodnoga muzeja, kojoj je včera dar i silni zgubiček. Pokehdob se je odpnval
céli dan od ranoga jutro do kesne noči ,Szózat,a zdignjena je bila srebrom okovana
K A.J J E N O V O G A ?
gr nula silna svjetina (ljudsLvo), da vidi hrastova raka na osmeroprežna sjanja
raku poko nikovu Kossuth je napokon mertvečka kola, ter je — bilo več predlo
_ Prosimonaše pgotuvane
predplat*
repatriiian: mrtvi ostanki porivaju vu 11 vur — Sereg, gotovo morje ljudstva, nj|<e naj nam vu novim fertalju Ijeta predolačbeničkoj zem ji . raku mu pokrivaju krenula ovim redom:
' platne zaostatke čim predi pošleju i predplate
po C loj Magjarskoj skopljenje grude
Napré redarstveuiki ter od purgarah i ponovi ju !
zemlje, a 'veličanstvene po asti, kojimi je dijakov sastoječi redatelji na konja ; z a _____________________________________
eto spušten vu krilo vje noga pokoja, mo- ov m vu černini zavita deputacija go*
rale su se vgakoga budi gled ilaca, budi podjah (po priliki 2000); sa zastavami
Zagrebački biŠkupii nadbi kupi.
nazočnoga silno dojmiti
bezbroja deputaC'jah, korporacijah, d užtPut od narodnoga muzeja preko cčloga vah, klubovah itd ; konjanik, na vsakoj
Prema najniveAem iziskavaDju povjest*
ringa Andrássijevom vulicom. Kerpeškom strani mu po jeden plemenitaš; Sest no uičara Ivana Tkalč ča, novi zagrabeéki
vulicom do centralnoga grobja, od obedve silcov lampašov na konji; osemnajst kolah, nadb škup, dr. Jursj posilovič, je vu reda
strani po dužici ogradjen ?.ivim zidom prenapun emini vénéig najljepiemi proizvodi zagrebečkih biškupah 70., odnosno 3. nadbišljudstva, slinjenje vu više redov; vse talijanska i domare flore (cvétja), honvédi kup. Pukehdob ie zugrebtčka biSkupija vte«
tribine, vs* izlozi (auslogi), vsi bakoni i od Ijeta 1848.; vu črninu zavita zastava meljena lieta 1093-, to o.ia obstoji vezda
obloki do krova ljudstvom prepuni, poleg glavnoga grada; nosilci križa, flankirani punih 800 Íjét ter poprtčao na vsako stoljetje
toga pogredni Sereg, dug kakpolovica poča»tnom stražom ; svečenstvo ; osmero,- odpala po 11 biškupah, akop/em se vo
prezkra;nog puta, išli su usred béloga dana, režna mertve ka kola ; neposredno za njimi zadnjh stolječib ov broj obrača izmedju 7 i 5.
obasjani Humanim svetlom, poleg goničih kotrigi familije; kutrigi zastupničke i ma<*
Vésti o prvih z&grabečkih biškupih nisu
velőm ovitih vuličnih lampa ov i zaprtih netske hi e ; zaupniki glavnoga grada; zevsema zaufane i jasne i bivaju komaj s
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nepomično je za plotom
stal i videl, kak vkral, odločil sem je mojem vrtu zakopati
susei u tu jarnu novce
zakapa svaki trag gde j 3 nitko nebude mogel najti. Moje na*
jame, znogarai i travum izbrisava, a konačno j kanenje sem več i na pol zvršil, jer sam pet
M u d i 0 1 0 ZDOlulotide.
sto forinti več zakopal, a sad sem dodel vas,
^
^
q aj _ j l j • rj* »
*
kakti spametnoga i poitenoga človeka za
Nieki marljiv mejter si je svojoro druKi ““ 8' a; a TZJeeme mofku ”1 lop.ta* uavok pit4t’ ' eli 8e“
dobro ntp avil, a
marljivostjom nekaj per.cz na stran metuul . g
. f .
H
P ’ onda bi hotel još zotra onih petsto forintih
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iD.I, n. ko, u.Cm b. s. .toj priovm . norec d J „ k
1#t 2oik
khm kam b « »kopat.«.
u kam..,1 , dánom,ce povekf.val, k torna pak ptije’zemlju> gdc 8U bili norci zskoplni bil
8u8ed mn odm, b atTuk d, ( d, Je
8e |e bojal, da ako je bu <omaj n a i . unjk 08taTj^ dt njje bi|0 m0gU(le rBZpoj. 0vak ptav i da je ovak za gvoje novce
uva , bi mi.g i kojum pri ikum "j i *■ natj dl je
,ko nepouvani svoje dielo najsigurniji. Zatim on otide. liedjutim si je
U mu ,e odnesf. Kaj |e snda ftneCi ?
sosed ribal ruka od veselja, kak bu sad
Najbolje bude - mislil r, je ako ,
n
iBal jezero forinti miesto pet sto.
zakopam, onda mi je nitko uebude mogel
Veo tnči dan zatim je onoga prvoga J
>
vkrast'.
/e’ja vlekla, da svoje škude i cvanc ge vidi,
j 0g isti večer otide sa onimi vkradjenimi
Zmilljeno, vč njeno! Jedne noči vzeme jeli su j<i kaj živi i zdravi. Vzeme opet pe^ sj0 forinti u vrt onoga, koj ih je bil
on svoju priskrbu te ju stiha odnese u svoj po noči lopatu pak hajd pod kru ku, gde je zakopal, te je natrag na ono miesto zakopal,
vrt# tam pod kruškom zkopa jamu, te novce, novce zakopal i pričme. Več je dosta dnboko
j ih je vkral. za da kad on s drugimi
pet sto fot inti ua broju spusti nutra, zatim kopal, dapače i joi dublje nego onda, kad ih pet 8p0 forinti dojde nebu opazil, da prvi
jamu zagrne, o zgor znogami spleše i tr«vom je zakopal, ali novac neiraa. Ves osupjeni tu pe^ 8 t0 fa|e# ^ on(ia 8j je mislil za koj dan
poaiplje te mirne duše otide spat osviedočcn, sad stoji i gledi u jamu kak tele u nova8Vjh jezero forinti izkopati i vkrasti, samo
da su novci najbolje spravljeni.
!vrata sad ? Novce mu netko našel i vkral. nek j0g drugih pet sto k tomu zakopa.
Ali nebu tak, moj dragi majster ! Nje- Tko bi to mogel bit«.
,
gove iabuke i kruške oohadialf pak kad Jje
U susedovom vrtu zpazil mala svetlost od
lamnaša i čul nekakvo škrobanie dovleče
se pe tiho do plota za da vidi tko jo tu
u m n j e l i m o t o h u t i i susedov^vrt
pohodili. Ali se začudi, kad vidi samoga
auseda ob pol noči, gde u svojem vrtu jamu
kopa. Znatiželjan, kaj bu sused stom jamom,

. ■ - « < • — » •» ■ i« . • •"!«<•■ ■■
k°jega
da ^
krat P?r D?e.J Z,na
2 oadá ^ L m u te'Te Tidíl’ gde
o°v
bal. onda b' “ft V,
A, r
J
8VOje n0T?® uVox? * \ ? t,d! ?nfd t k Djema
le ma pnCme 8,iedeČe prip- iedatl 1
„Znate dragi suaed, ja sam si čez vise
godinah p*iskrpel jezero forinti, pak jer sam
se bojal, da mi je domaj iz ladice nebi tko,

i . J t 'j ? ^
m š
h
k ”. ! 1. i
Pr^ el kopati, eto ti Djegovih pet sto srebraS.nlicae0‘ 8e
^
te i r a g ' . d' D
,de 8usedu Povedat» da 81 1« premiolil i da
nebu novce nikam zakopal, več da Je joi i
one zakopane n.zad i zemlje vzel.
------

biškup, koji je premeščen na zagrebečku Poznato je, da je pr.ncesa Klementina bila
stolica. Zagrabcčki kanonik Martin Brajkovič zaručnica princa Balduina, svoga bratila,
imenovan je Ijeta 1698. biškupom senjskim koji je medtiin toga vumrl, — i prav ova
ter je odnud Ijeta 1703. premeščen vu Zagreb, okoluost sklonula je mladu princesu frodjenu
gde je 1708 vumrl. A i njegov neposredn 30. juliufia Ijeta 1872.) da ide svoje volje
predšastnik Šeliievič prešel je istom kari je - vu klošter. Na koliko ju zadnj'h trib Ijetah
rom. Kakti kanonik zagrebečki imenovan jc odgovarjali, ona je ostala verna svomu
1691. biškupom krbavskim, a 1694 b i*ka nakauenju, pokehdob pozna dobro življenje
pom zagrebečkim. Anda upravo pred dvé klo&tra „Dames du sacré oeur* vu bruselj
sto Ijet dva si biškupi iz Senja premeščeni skom predgradju Jette, gde od svog détinstva
Vu prvoj polovici 15. stoletja prono- vu Zagreb.
navadna je sprovesti po jeien po poldan vu
tovana i najdugša sedisvakancija na zagraI prvlje i potli bilo je vnogo slučajevah, tjednu i ondi razgovarjati se s učen:cam;.
bečkoj biškupskoj stolici, kad potlji smrti gde su vu Zagreb premeščeni stran jeki bii Vu ovoj narajeii joS je večma princesu
Ivana Albena (f 1433) nije bilo osem Ijet kupi, a zagrabečiii opet na druge biškupije utvrdila okoluost, kaj je ujezina najboljša
bi*kupa dugša sedisvakancija sljedila je po Vu zadnja tri stoljetja premeščeni su još prijateljica, frajlica de Bariét, kči vezdašnjeg
smrti bikupa Loke ( t 1510) kad je četiri vn Zagreb: Fr. E»delyski iz Vesprima, belgijskog ministra prež áa, nezdavnja defini
Ijeta zagrebečkom biSkupijom ladal dicni Eszterházy iz Vaca Klobušicki iz Erdčlja, tivno stupila vu klo ter
To maš BakaC-E'dődy, kardinal i nadbiákup Thauzy i Paxy, biškupi bosanski i síénski.
Napokon je kralj Leopold vuslišal
ostrogonski. Njegovi su nasljedniki bili Ivan Iz Zagreba su vu tom razdobja premeščeni: molbe svoje kiéri, ako i né još oficelno.
i Šimu n grofi Erdödy.
Eszterházy vu Esztergom, a Klobušicky vu
Nedéljni jagari vu Ceskoj.
Med biškupi 16. stoljetja znameniti su Kaloču
Zadnje sedisvakancije trajale s u : iza
Pavel Gregorianec, Juraj Draškovič, koji
Jako su zanimivi statistički podatci o
je obnadal i bansko čast ter kesneSe postal smrti biékupa Galjufa (f 3. februara 1786 )
nadbiškupom egerskim i kardinalom i Gašpar 1 ljeto i skorora 8 mesecov, — iza Vrhovca »Sonntags jegei ih", ili jagarih, koji samo
( f 16. decembra 1827 ) 1 ljeto i deset koji samo vu nedelji imája vremona, da
Stankovečki.
mesecov, iza Alagovič* (f 18. marciuia 1837) mogu iti na vadasiju. To su zvekšinom
Od smrti bišknpa Staukovečkoda (f 1596) né puna dva meseci, iza Haulika (f 11. Uacunari i čmovniki, no ima ovakvih »Sonnanda od tri stoljetja sedeli sa na ntolici majuša 1869-) 1 ljeto, iza Mihalovič’ tags-jegerah* i med zeraeljskoj gosp »di i sve
zagrabec koj: Nikola Zelnicaj-StepaDič, Šimun (f 19 Lbruara 1891) 3 Ijeta i 1 mesec čenici Prígestnoga Ijeta imali su ovi Nimrodi
Bartnlič, Peter Domitrovič, Ferenc Erdeljski,
Najduži od vsili zagrebečkih biškupah, vu Ceskoj iz arende vadasiju vu 12*348
Benedikt Vinkovič. Martin Bogdan, Peter četerdeset punih ljetali upravljal je svojom občinah, ter se vu vsakoj občini izpucalo
Petretič, Martin Borkovič, Aleksander Miku biSkupijom slavni Maksimilijan
Vrhovec, tečajem Ijeta najneojc po 1000 šusov. Vu
lié, Štefan Seli évié, Martin Brajkovič, Larlovčanec i osuivač Maksimira.
ovom nedeljnom lovu (vadasiji) vubiieno je
Imbra grof Erdódy, Jaraj Branjug, Ferené
(streljeno je (: 13 starih ženah, 27 roužkarcov.
barun K obuáicky, Fereuc Tauzy, Ivan Paxyo
7 deČKOV, 3 dévojke. Ranjeno je bilo 3014
Novi zagrebečki biškup
Jožef Galjui, Maksimilijan Vrbovec, Alek
ljudih, po najviše pogoničov. Zvnn toga va
sander Alagovié, Juraj Haulik i Jožef
Službene novine »Budapesti Közlöny44 bili su uedelni jagari : 3 vola, 12 ^krav,
Mihalovié, — anda vn vsem 21 b Skup. douesle su sljedečo ručno pismo kraljevo: | 9 2 telič >v, 275 kozah, 72 ovce, 59 jarcov,
Izuzemši Esterbázija, Klobušičkoga, Alagi Dr. Posilovič Gjuru, senjsko-modru^ko i 1 jauje, 3670 lovnih i 1 1 419 potepajuč h
viča, Haulikt i Mihaloviča vsi su ostal, krbavskoga b Skupi, ovim imenujem zigre- se psov, 8762 mačke, 18 srnjakov, 455
bili Horvat*.
bečkira nadbiškupom. Dano vu Btču, Ijeta srnah 1149 zijcov, 3222 trčke 26 fazanov,
Vekgina zagrabečkih bidkupah bila je 1894. marciuša 17. — Ferenc Jožef s. r 847 vrabeov i 2 — kobile. Za včinjene
prije toga vu kaptolu, vu kom su kakti Josipovič Imbra s. r. Grof Ktiuen Ilélerváry kvare bili su ovi nedelj ni jagari obsudjeui
veliki predstavnici služili. Tak Stankovečki, Károly s. r.
na izplačaoje kvara od 633 093 forinta; i
Domitruvié, Vinkovič, Bogdan,
Petretič,
kaitigah (širofov) od 413 590 for , a dokto
Galjuf, Alagovič i Haulik ; neki drugi bili Sestra nadvojvodkinje Štefanije opatica rom i fUkaliuiom platili su 172.000 forinti.
su samo kanoniki zagrebečki,. kak Zeluicaj,
Povrh toga dosudjeuo im je skupa 74.088
Šeliševič, Branjug i Vrhovec, doklam su
Novine „Köl. Vztg.44 javljaju iz Bro vur re&ta ze prekršaj proti sigurnosti Života
opet tretji pripadali redu Paulinák kao sel ja zevsema pozitivna vést, da bude i vlastničtva.
Bartulió i Burkovié, vu kom su bili generalni princesa Klementina, najmlajša k či belgijau
vikarjuši.
skoga kralja i sestra kraljevne vdovice
Dolazek čara Vilima vu Beč.
Nadbiškop Posilovič nije prvi senjski nadvojvodkinje Štefanije j la vu klošter.
Iz Beča javljaju : Vezda je zevsema
stalno, da bude car Vilim vu petek 13.
i
»Pak jeli morete jod* e bez očalov sveto aprila ob 11 vuri pred poldan dotel iz
Ov jo» pameti.
Opatije simo i nastanil se bude vu Schönpismo čteti ?* pita dalje gospodin,
brunnu. Cir bude ostal jedeu dan kakti gost
„Ja neznam čteti 1® odgovori Peter.
8tari gospodin plebanuš N. se jednog
našeg
ladavca, a zatira vu subotu 14. aprila
„Pak
onda
morti
niti
neznate,
kak
je
liepog dana po svojem selu šeče. Dieca i
pred poldan šel bude prék Karlsruhe vn
mlade snezke zbeže iz dvorišča, kad gospodin Bog svieta stvarjal jedno za drugem*.
»Prav vele gospodin, — nili nezuam* Ilessensku, gle bude nazočen vjenčanju
mimo ide, na vu14"”, da mn mogu ruku
»A. Bog z vami človek 1 Vi morti niti zdavanju) velevojvode Ernsta Ljudevita s
kušouti, jer stari gospodin su jako dobri
gospodin, koji znaju kak pravi pastir svojih neznate, tko je vaš stvoril ?* zapita začudjeno I princeaom Viktorijom Melitom Sachsen-Kobur/ kom.
ovac svojim farnikom liepe navuke davat«, g09podiu.
*1 to prav vele, da neznam44 odgovori
uje od zla odvračati, na dobro nagovarati
Vojni izdatki.
i to sve zliepa i svojim vrlim zadrževanjem Peter. — U taj hip baš su dieca iz škole
naprvo iduč. Zato ima staroga gospodi na iš'a i jedau je imal svojega puta mimo u jih
Ttčijein za in j ih pet Ijet dozvoli’e su
sedečib.
sve, mlado i staro u fari rado.
delegacije za austro-magjarskii vojsku 654.4
„Cujei
dečec
!*
—
zazove
ga
gospodin
Ovak se fletajuč dojde do jedne b že,
milijuna forinti i to : Ijeta 1890 : 122 7
pred kojura na klupi si je jedan farnik od plebanuš — „povedj mi : tko te je stvoril ?tt - 1891.: 126, — 1892 : 130 7 — 1893. :
„Gospodin Bogi* — odgovori dečec.
težkoga diela jedno malo počival.
135 5, — 1894.: 139 5 milijunov forintov,
„Jeli vas nije sram* — veli sada — a za buduče ljeto izrosila bn potreboča
Gospodin stari, kakvi su več bili, da
su se svakimi rado spominalir približe sel gospodiu plebanuš, obrnuvii se k-Petru — 144 do 145 milijunali forinti. Soldački stro*ki
na farnikov pozdrav k njemu te se polag „Ovo malo diete zna, tko ga je stvoril, a vi povuožali su se anda vu pet Ijetah za 22
stari človek neznate.*
njega na klup sednu.
milijuna.
»No moj dragi Peter* — pričme gos
„Je* — odgovori Peter — »pak kakvo
podin plebanuš — t Vi ste več sigurno prek je to čudo ? Em tomu neima niti deset liet,
Dobre žepne i sténe vure za fal céae
sedemdeset lét stari.*
kaj je ov dečec stvor jeni, on lahko pameti,
»Jesem* — odgovori Peter — K a d ( tko ga je »tvoril, ali odkad sem ja stvoreni, moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vn
su mi mama vrarli, onda sem bil trideset i! tomu je malo duše, pak se lahko dade
(Jakovcu (Pijač, Šparkassa) Pii njem se
dve liete star, a tomu bu sad na samu pozabit«.*
velku mešu, kad je pri sv. Mariji proščenje,
uzimljeju vure takaj za popravek za fal.
Em. Kollay
éetrdeset i jedno leto, anda sem sada sedem
cétiu.
deset i tri lieta star,*
i
43. stol jedem podpuneše. Med moževi, koji
su sedeli na biškupskoj stolici zagrebečkoj
do konca 15. stoljetja spominja se Češi,
Magjari i Horvati. Medja njimi s i osobito
spomena vredni Trogiranin Augustin Kažotič (1302 do 1322), koji je preglasen
blaženim i Pavel Horvat (1879 do 1387),
j^oji je sa svojim bratom banom Ivanom
yodil znameniti pokret ua slaveuskom jugo.
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Nije njegova krivuja,
Sudec: „Vi morate veliki galienj^k
biti. Ovo je dvadeseti put, od kad sam ja
kctarski sudec, da imsm s Vami posla !*
Obtuženi : „A kaj ja morem zato,
gospodin sudec, da oni nemreju avaudžirati«.
Od prilike.
G ospa: „Nu reči mi. Trezjka, kuliko
je moglo vur biti, kad je moj muž došel
dimo*.
Kubanca: „To ba prav nemiem po
vedati, ali kad sem se vjutro stala, jod se
je kaput milo8tivog gospona nihal.4
Sloiil :
G lA d F c r e n c z .

V A SÚ TI M EN E T R EN D
csAk t o k n v

A.v .

a ® s a » 9 s m ® S 6 ® !s i;
103. és 111 szárú v. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alalirt bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t . c 102. § a értelmében ezennel
közhíré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság
1g94; évi 47 és 19l|p94 száma \égzése
következtében dr. Kemény Fülöp perlaki
ügyvéd és ifj Neumann Miksa Csáktornyái
lakos javára Fránkl Simon és társai perlaki
lakosok ellen 100 frt és 1000 frt s jár.
erejéig foganatosított biitositási végrehajtás
utján felül foglalt és 1824 frt 45 krra [
becsült bolti áruczikk, liszt, bolti álványok
és egyéb felszerelések, bor, üres hordók,
szobabútor, lovak, szarvasmarha, takarmány,
2 pajta, 2 szekér, 1 varrógép, 2 szelelő rosta,
1 kukoricza kas, zsákok kukoricza és egyébb
apró tárgyakból álló ingóságok nyilvános
árverésen eladatnak.

Strahia testvérek

Objava.

füszerkereskedésében
Csáktornyán egy jó
házból való ifjú

Nudi se na proda ju zi
dana

TANONCZUL
azonnal felvétetik.

liiža s dvorom i vrtom
vu Dráva-Vásárhely u (Nedelišcu)
Upitati se morepri C *lá(l
F e r e n c u »kolniku vu
Nedelišcu.
999 1 - 1

500 1 - 2

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróség
543 és 702/1894. sz. végzése folytán 100
frt és 1000 frt tőkekövetelés, ennek 10J
tőke után 1893. november 30-tól és 1000
frt tóke után p^dig 1894. évi január hó 12
napjától járó 6*/o kamatai 1000 frt után
3 frt 26 kr. óvási, ,|30/0 váltódij és pedig
összesen 75 frt 50 krban biróilag már
megállapított költségek erejéig Perlakon
Fránkl Simon I. r. alperes lakásán leendő
eszközlésére

1894. évi április hó

18. napjá

nak délelőtt 9 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán *
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok sz 1881. évi LX.
t.»cz. 107. ős 108. §-a értelmében készjéiz O X X X X X X X X X X X X X X X X X
II
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron w
alul is elfognak adatni.
Kelt Perlakon, 1894. évi április hó 4

a?

Köszvény és csúzban szenvedőknek ezennel a
legtágabb körökben

■ff

Horgony-Pain-Expeller
•béresét alatt dicsérőlec ismeretessé vált TmőL
Captici comp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva.
Ezen népszerű háziszer 25 óta, mint legmegbízhatóbb
fájdalomcsillapító bedörzsölés ismeretes és mindnyájak
által, a kik használták igen kedveltetik, úgy hogy
további különös ajánlásra nem szorul. Üvegje 40 kr.,
70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszertárban kapható. Azonban a „Horgony14védjegyre ügye
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek
valódiak. Ha a valódi Pain-Expeíler boly ben nem
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára „az arany
« oroszlánhoz44 Prágában vagy Török József
bt!----------- gyógyszerészhez Budapesten.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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