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A C sá k to r n y á i k e r ü le t  m a n d á - Nagyméltóságu minister u r! Kegyelmes szembeállítani Ily küzdelemnek volt most 

tá r n á n a k  á ta d á s a . urunk ! Életemen keresztül híven megőrzőm színhelye a Csáktornyái választókerület. —
e pilanat emlékét, midőn a Csáktornyái or- Ezen kerület összes intellgencziája a nagy

A Csáktornyái választó kerület nevében szággyü'ési képviselő-választókerület kül- nemzeti érdekeinket fenyegető veszélylyel 
e hó 14 én d. e. 11 órakor adta át egy döttségének élén a kerület képviselői meg- szemben felfogta hivatását, s a szabadelvű- 
küldöttség dr. Wiassics Gyula vallás- és bízó levelét nagyméltósáííodnak átnyújtani ség zászlója alatt egyesülve indult a válasz
közoktatásügyi ministernek képviselői mán szerencsés vagyok. Mindnyájunk örörm* an- tási küzdelembe; lelkesedését pedig rajon- 
dátumát A küldöttség vezetője: Gózony nál nagyobb annál közvetlenebb, mert a gásig fokozta a pillanat azon jelentősége,
László Zalavármegye főjegyzője s választási kerület a közpálya ezen koszorújával vár- hogy Nagyméltóságodban Zalavármegye él 
elnök, jelenvoltak továbbá: Zakál Henrik megyénk kiváló szd ötté irányában tanúsít a kerület féltett büs/keségeért s a szabad 
ügyvéd, a szavazatszedő bizottság elnöke, hatja elismerését Az idő óta, hogy ezen elvű irány egyik legerősebb oszlopáért kell 
Tóth István urad tiszlartó és Margilai Jó kerület nagyméltóságodat képviselőiéül meg- síkra Pállania
zsef képezdei igazgató, választási h« elnökök, nyerni szerencsés volt, közéletünk nagy És most, midőn a kerület győzelmének 
Wollák Rezső ügyvéd, választási jegyző, átalakuláson ment keresztül A felvilágosodás jutalmát az arra legméltóbbnak, Nagyméltó 
Szilágyi Gyula grófi titkár, Pruszácz Alajos 'és a szabadelvűsé^ ténye mely nem sokkal Ságodnak felajánlja kérem, fogadja azt ke- 
xárosbiró, BanePi Sándor kereskedő, Sípos előbb még oly messze távolból derengett gyesen, mint a kerület hálás elismerésének 
Károly gyógyszeré?*, Hitschmann Leó ke- felénk, reánk bocsátá termékenyítő sugarad, és változatlan ragaszkodásának újabb nyil- 
reskedő, Vizmathy Sándor községi jegyző, megdobbantotta a nemzet szivét hagyomá- vánitását, nekünk pedig engedje meg azon 
Plichta Béla körjegyző, Verly Ernő birtokos, nyos eszményeiért, a szabadság és jogegyen- tudat boldogító érzetét, hogy Nagyméltósá* 
V'dovics Rókus tisztviselő. — A küldöttség lőség eszméi diadalutra kellek és szentesített godat Zalavármegye és választókerülete 
ezen tagjain kívül hatot a hózivatar okozta törvényekben foglalták el megvivhatatlan immár örökre övének vallhatja 
közlekedési akadályok tartóztattak vissza a végváraikat. Méltán nevezhető ezen korszak Gózony főjegyző üdvözlő beszédét a 
Budapesten való megjelenéstől. hazánkban a szabadelvűsé# renaissanceának, küldöttség tagjai lelkesült éljennel fogadták.

A mandátum a vallás- és közoktatás- a parlamentben kivívott fényes győzelem Wiassics minister átvévén a mandátumot a 
ügy: minisierium dísztermében nyujtatott át urán azonban, a mely ne., nagy méltóságod a következő, tetszéssel kisért, országszerte 
dr Wiassics Gyula ministernek. A küldött- oly előkelő tényezője volt, a harcz még nem nagy figyelmet keltett beszédet mondotta: 
ség tagjai félkört képeztek ; a minister ki- nyugodott el teljesen ; a szabadelvű irány Mélyen t. barátaim! Alig harmadfél év 
lépett a jelenlevők zajos éljenzése között ellenei politikai közéletünkben még eddig alatt másodszor részesülök abban a sze- 
hivatalos szobájából, miré a küldöttség el- nem szerepelt hamis jelszavakkal igyekeznek rencsében, hogy a Csáktornyái választöke 
uöke Gózony László főjegyző a következő a törvényeket mozgásba hozni s a megté- rület bizalmával megtisztel Kétségtelenül a 
szép én tartalmas beszédben adta át a csak- vesztett nép vallásos érzületét a reform- legnagyobb bizalom az, a mi csak polgárt 
tornyai választó kerület megbízó levelét: eszmékkel, sőt szentesített törvényekkel érhet polgártársai részéről. A midőn ezért

Í l f  l u . i t f i  vára. Alatta kicsi tebér varos, körülötte zöld Mátyást ott is megszerette a nép, a kilővén uép
M m  K T  U  V f i Z U l  szőlőhegyek, bolyhos szigetik koszorúja, melybe mint itihon a magyar ; mondataiban dédelgeti s 

jjlii ■ i U n v a  KIÉ • ■ ■ ■ I Ifi niini fehér és sárga rózsák fehér présházak, sárga várja vi«sza a hős, a daliás »kralj Maija4*-t.*)
agyagbasadekok szűrödnek. Dédelgették másutt is, Lendván, hová gyakran

A vár nögöH egy síkba omló völgyben a lerándult hű emberéhez Báutfy Miklóshoz, hogy 
B VNFFY KLITJA Vadkert ligetei alkotnak árnyas folyosókai, melyek a törököt szemmel tartsa s talán még mAsórt is.

1 '  alatt zsíros agyagfalak közi görgeti a kavicsot De sokszor fogadott idegen követeket, de sokszor
A hepehupás erdőprém.*« Zale délnyugaton, kis gyenge vízfolyás. Régen messze borult el irt rendelő leveleket a lindvai vár szép termeiben, 

koséi a Murához síkba olvsd. A síkon mmdeu völgy hajlaton, dombgerinczeken a Vadkert, mikor S ha már idefáradt budavári fényes palotájából, 
derűs, minden ragyogó napfényes — E nyujtózik H Bénflyak csörtető özei, szarvasai, agyarai kan- úgy tett, ahogy lenni szokott a jókedvű király, 
messze a muraközi és’stáier hegyek kék básiyái )«'• galambjai tartottak benne lakást. Ma ha nem ült a trónon: beált vig embernek. Vígan
alá. — „Bolyhos erdők szét/.avart falvak térés "*ölökertek vannak helyén, a kertekben a vidék volt, ha jókedv uralkodott s ha.nem, maga te. 
kaszálók, szántóföldek tarka négyszögei és a Mura urainak a szlovéneknek Szent fái alatt óriási remteUe meg a jókedvet.
felé siető szeszélye folyá-u patakok hálója bo- b*rsak Árnyékában pmc/eházak körül gazdagon Lsndván nem volf nehéz. Bánffy M>klós
ritják. Messze a kékelö távolban a Tólság agg ,ermft gyümö csósök, melyek egyikére fel|ár füle felesége a szép Sagam Margit a mesék.országá- 
templomának tornyai emelkednek kö és erdő- mileszó melleit nyesegetni, oltogatni, ki annyi bdl való gyönyörű asszony volt, kinek szépsége 
bátrak fölé. Messziről csavarog a Mura fehér »-tál lélekbe oltott tudásvágyat a kis városka iránt -  á monda rô sz nyelve szerint -  maga 
.»klanj.; partjairól ingó, „ttrkelalu fix  almok I* *»"« , ki _  .. Holló. Matya. ».m volt ír.ék.tlen Udv.r.b.n
cerrcgé«, hall.,.zik é» zöld „yenen loll«»»kodrt Stüreikor leltódul a héiac-kákha a alkon olt volt sokszor a bogár Csaky Mária, a barna 
•irat,csoporthoz hasonlóan ü l u ek'menté., bólét,er 'na«»Hr bessenyö ivadék, felhangzik a dal. Drágfy Katalin, a szőke Frangepin Célia, Báthory
talvak. Ha olvad a hó s dllbórgó morálját visz, »K* ‘indT»* v»r ,n<!«lb lelkűket a regélnek bazter.
a Mura ,  „,*j.r havasok vizo, : a patakok, tolyok, egyet-ma.t a reg, urakról szép taknyokról. . í '  r i m u  r t S  Hr!ÍIÍ'
melyrk úgy s/aladnak, bogozóduak rajta mint a W  » «<>k közül. 7»' T*r 148°-b,n “ • 0 ,t-To11 Holl4»
hálószövei szálai visszafordulnak elöntik a síkot * * Mátyás. . .. ..
piszkos árra, s csak gyepes lagímák üde zöldié Hmó-vonyó Lendva é» Hosszufalu közt Szt. ^ J aÍ p .28 , 8yöny örü reggel ébredt
lánzik itt-ott, melyek között a holdfényes vizen, Jánosban loinbsá'or közé bújva mélyed egy kis Lmdva körül. Pazar keazel szórta, a mit a király 
mint apró fekete gondolák, vadruezák járnak- kút a BánfTy kútja. A kut s a róla szóló monda a otthon hagyott. az aranyat az égre és széjjel a 
ke nek • **) 8 ’ Bánffy család egy szép asszonyának emlékét örsi. ? dombokra, a vidék falvaira erdőire, -  csillogó

Derült kék ég borul a napfényes arc/u vidék Kégi história. A hollós király ült akkor ^^Penn^a "árban ébresztőt ^uoak*^BAnffv
nyoaraf*. Ie,*l,,’ben min' vl* l.,‘be,lft *Wy»ror.zag trónján a hollhs király ki nemcsak k>t0J ,  (> völgy90br el alszik a hang-

* e«er p.crta tart ,-ten.U.a ala.e,, gst.agos «s nagy iftrökveró volt. hanem lovag, |} ,«n  ̂ ,  varosban tülkölve bajija a pi, tor
A Dobrai begyek vegxft nyúlványainak a H „öt asszonyl értelmében véve is. Országa e haranaos csordát Ulczaaitók csat oom.k g » .

•ikra néző oldalán függ egv kis középkorból! vá tájon is szűk volt neki és 1480 bán vezére Sia- ___ __ * •
• Oska, Alsó-Lendva a lindvai Bánffyak eiŷ Ori pólyái Is»ván légitolt is rajta, midőn a regédéi •) Krembl (Dogodiv̂ ine Stajerake temle V’ Grádci,

_ . , . . várat (KHdkersburg, Stájerország) e'foglalta Az 1846) említi, hogy •t»j«-rl,»V'*ii nemseti dal k is f ghl-
dit Dervancg K4' ..nn dolgozta föl e mun . • • yá ód A H vas-zalai kü2u*k vel® M.At748 badjA.ata.i-ól szólva igy ir : ,0n jefcTörtóneti bo*zél ek c*. kötetben .. ’ Ki e> * ue *»,,0 Vogerkoj nepozaben, temuč tudi ltajera£e ino

) »Aisó-Le dv, és Vidékê , .Turisták L pja“ síkra 1 kranjska l arodui pesmi 4« ga idaj hvaliju".
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önöknek egyeukint, de az egész választó- 
kerületnek a legnagyobb köszönetét mou 
danám, úgy y épen azoknál fogva, a mint 
tisztelt barátom a választási eluök ur meg
érintett: eszembe jut a párhuzam a két 
választási küzdelem között* Az első válasz
tási küzdelemben két országos párt állott 
egymással szemben, a szabadelvű párt és a 
nemzeti párt. Mindkettő a maga elveiért, 
eszméiért teljes erélylyel, lelkesültséggel, a 
politikában megengedett fegyverekkel bátran, 
férfiasán küzdött egymás ellen. A küzdelem 
akkor is élénk volt, tudom, mert akkor 
közvetlen tanúja voltam ennek* Ma távol 
állottam tőle, de tudom, hogy a küzdelem 
sokkal hevesebben folyt. — Ma nem egy 
országos párt állott szemben egy országos 
párttal, hanem szemben állott egy csirájá
ban levő törekvéssel, mely pártot akar 
szervezni az országban, de nézetem szerint, 
— és erről a felelőségteljes helyről mondom 
ezt — oly pártot, mely, ha csakugyan lé
tesülne, Magyarország általános nagy érde
keit veszélyezteti, mely Magyarország nagy, 
egyetemes czéljaival határozott ellentétben 
áll -

De t. uraim ! Sok minden lehet egy 
politikai pártnak alapelve, iránya! De hogy 
hitfelekezetek szerint csoportosuljunk pár
tokra, ez lehetetlenség* Az ilyen csak mu 
lékony tünemény a politikai élet küzdőterén. 
Ezt tennünk nem lehet, nem szabad, hacsak 
a politikai életet a reakcsió oly süppedő 
talajára vinni nem akarjuk, melyen aztán 
nem fogunk megálhatni Legnagyobb, leg
dicsőbb vívmányaink, szabadságunk lenne 
koczkára téve, a régi magyar hagyományoz 
türelmesség szerzett dicsőségét vesztenők el, 
mely hazánkat e tekintetben a többi euró
pai államok fölé helyezte, mert oly vallási 
türelem/ mint hazánkban, nem létezett sehol 
sem. És most mindezt koczkára akarják 
tenni a pillanatnyi szenvedély által való el
ragadtatás miatt. És miért? Csak azért, 
mert oly nagy reformokat hoztunk be. me
lyeket a magyar állameszme érdekében meg 
kellett hoznunk, de nincs is egész Európá
ban művelt állam, mely e reformokat már 
meg ne valósította volna.

Tudom, hogy az önök férfias kitartó 
küzdelme nagy és nehéz volt, mert az el

Ienség oly fegyverekkel is küzdött, melyeket 
a politikai élet terén megengedni nem lehet. 
Az oltárt és a szószéket tették az egyház 
fórfiai a politikai küzdelem színhelyévé — 
Oda, az isten házába vitték be a visszavo
nás üszkét hol vallási ihletséggel kell min 
den pártnak megnyugvást találnia- Hogy 
fognak ott vnllásbeli vigaszt találni azok. 
kiknek a haza és vallás nevében az volt 
mondva, hogy elkárhoznak ha a szabad 
alvüség zászlaja alatt küzdenek. Meggodol- 
ták-e azok az urak az egyház szentélyében, 
a szószéken, hogy ezzel leginkább azokat 
sértik meg, kikben egyénileg is élénken ól 
a hit? A kikben egyébiránt erős a hit, azok 
az ily kicsinyes zzenvedélyeken túlteszik 
magukat és továbbra is ragaszkodnak val
lási meggyőződésükhöz, de a sérelmet nehéz 
lesz felejteniük és ha felejtik, nem a félre
vezetők érdeme lesz.

A* ország nagy érdezkel nézett a Csák 
tornyai választásra Nem az én csekély 
személyem, hanem mert tudták, hogy e 
kabinet az egyházpolitikai reformokban az 
•Ivek regisztrálásához feltétlenül ragaszkodik 
áa hogy épen e kabinet kultuszm:nisteréuek 
akarták megmutatni azt, hogy választóke
rülete elfordul a kabinet egyházpolilikájától 
Nem csak én, de az egész sztbadelvü köz
vélemény teliesen méltányolta a küzdelem 
fontosságát, melyet kifejteni méltóztattak a 
liberális elvek, a haladás érdekében Nagy 
érdemeket szereztek maguknak, midőn váll
vetve, önzetlenül eszmékért lelkesülve vit 
ték diadalra a szabadelvűig zászlaját. Ezért 
újólag kifejezem legmélyebb köszönetemet 
t választókerület minden polgárának és 
kérem, tartsanak meg barátságukban to
vábbra is. A magam részéről igyekezni 
fogok méltó lenni a megtiszteltetésre melyben 
már másodízben részesíteni szivesek voltak.

A minister beszédét a küldöttség tagjai 
kitörő éllenzéssel^ fogadták Ezután a mi
nister z küldöttség minden egyes tagjával 
kezet azoritott s őket hivatalos szobáiba 
vezette. A küldöttség tagjai helyet foglal
ván, a minister a választás részletei ŐI • a 
muraköz! viszonyokról bizalmas beszélge
tésbe eredt, a távozni készülő küldöttséget 
ismételten ott marasztotta s végül külön 
mindegyiket m-gazólitotta s délután 2 órára

tócso'c nyilának, s nemsokára, mint a lezárt 
szempillák, a vársblakok szárnyai is kitárultak.

Az ébredés zaja egyre erősbödött a vörös 
bástyák mögött, az udvar kövén patkók csattog 
tak, szilaj mének nyerítettek s jöttek elő sorban 
a sötét boltíves folyosókon fényes urak, lóra pat
tantak s búcsút intve kirepültek a bástyakapun, 
az agg diófákkal fedett várul homályán a várót 
a város sugaras utczájáro Hosszufa felé. A szél 
vitte Mátyást s nyomában szálltak Bánffy Miklós, 
Saapolyai István a szepesi gróf, Csáky, Báthory, 
Drugeth Miklós és Drágffy vérea e«aták daliái. 
Elmentek azon az utón, mely ma is Hos»zufalun 
át Turniscbára, s onnan a stájer Regedébe vezet.

Az asszonyok a várablakokból soká inte
gettek a kis vágtató sereg után, aztán mulatoz
tak, nevetgéltek s végre — unatkoztak. Régebben 
könnyebben kuruzsolták az asszonyok unalmukat, 
a lindvai várban már két módon állott a vásár. 
Ott bömpölygeti a stájer alpesek vizét a Mura ; 
halai után egyre hálóznak a koóti éa petesházi 
halászok ; nehányan oda kivánkoatak. A másik 
párt a Vadkert vadjai után vágyódott. Egész kis 
magyar török háború folyt köztük egy ideig, végre 
előkerült kis ezüst tálczán a sorsot intéző koozka, 
s az a Vadkertiek javára döntött.

Újra elevenebb élet rajzott a várudvaron. 
Komornák siettek parancsolatokkal, apródok ké
szülődlek a vadászaihoz, csatlósok rendbe hozták 
a paripákat, a sólymász karján rikogattak a ki- 
taniioit madarak, a szakács pedig nekiállon a 
aUiéahez-fözáabez, mert vadászat közben a konyha 
is köteles magáért helyt áilani.

Kis félóra múlva kitárult újra a bástyakapu 
stárrya, s bimes lepkék szálltak ki a mohos övi 
várból. Patkó csattogott, kürtszó öblögetett, szá
guldottak könnyű itihlkkel a lehér paripák.

Nemsokára oda volt a Vadkert csendje A völgy
ből völgy háton át más völgybe szállt a kis sereg, 
de vad nem ugrott el előlük.

Mikor a dél sem hozott szerencsét, letele
pedtek az erdő egy virágos szönyegü tisztására, 
honnan beláthatták a derűs síkot.

A táróiban erdő közül kilátszott a turni 
schai templom, mely a BánfTyak sírboltját őrzi 
csendes kebelében, s melyet „Johannes águila 
pictore* olyan szépen telefestett szent László hires 
tetteivel. Még távolabb kékei ettek a muraközi 
Robádia s a stájer Alpok azelid fodru hegyhul
lámai: a Kapella, északnyugatra a Stradner Ko- 
gelnek, a stájer Gellérthegynek, a stájer boszor
kányok gyülésező helyének halványkék csipkéje. 
A Kapel ától nem messze a Slovenske gorice 
(Windischbühelek) egy Murára néző sötét feny
vessel prémezett emelkedéséről áttekint Regede 
fehér vára.

Egyszerre mint egy sereg kilőtt nyíl, egy 
kis csapat örvös galamb süvített el a tisztás 
felett. Hamar leoldották Czicaa sólymot. A gyors- 
szárnyú madár ellódult az apród váJáró s a 
galambok után szállt. Nemsokára látni lehetett a 
mint a forgószél által a levegőbe sodort levelek
ként ott lebegtek, bugdáosoltak az erdösátor felelt 
egy ideig, aztán Ozicsa visszafordult s odaejtette 
zsákmányát úrnője elé a pástra. Báthory Eszter 
nek könnye pergett a kis pihegö állat láttára, da 
a vadászkedv megújult, paripákra kaptak i* to
vább száguldottak.

űztek koronás szarvast, gyorslábú özet ; 
hosstufalusi jobbágyok rúdon czipeltek a vár 
felé az elejtett vadakat.

Késő délutánon már visszatérésre kürtőitek, 
midőn újra öz ugrott fel előttük, s a babosra 
nyurgáit paripákat idomába kormányozták. Újra

a „Continental* szálloda dísztermében ren
dezett ebédre meghívta.

A duzebéden a ministeren s a küldött- 
aég tagjain kívül részt vettek : báró Bánffy 
miniflterelnük Perczel a szabadelvű-párt 
jegyzője, dr. Pleininger oizt. tan., Molnár 
elnöki titkár, dr. Csury min. fogalmaió, 
(Terbó^z oszt. tanácsos gyengélkedése miatt 
nem jelenhetett meg), kiket a minister — 
házigazda meghívott Az első felkösiöntőt 
a házigazda a m nisterelnökre mondotta, a 
miiusterjlnök a küldöttség tagjait s a Csák
tornyái választó kerület közönségét, Wollák 
Ügyvéd a választókerület nevében dr Wlass ci 
ministert s képvise ót,Percsel a Csáktornyái 
választókerületet éltette Majd dr# Wlassks 
minister választókerülete összes választóira 
s külön a küldöttség tag|aira mondott több 
szellemes felköszöntőt. U . ra* öózony László 
vél. elnökre gróf Festetich Jenőre s auuak 
jogügyi tanácsosára dr Pleininger Fereuc e 
s az uradalom két jelenlevő főtisztjére (Tóth 
Istvánra s Szilágyi Gyulára); Zakál Henrik 
és Wollák Rezső ügyvédekre, a perlakiakra 
(B&nelli, Sípos é*» Verly), két munkatársára 
(Molnár min. titkár és Margitai igazgató) 
Hirschmann kereskedőre, a Budapesten lakó 
murakőtiekre (Terbócz. Vidovics, dr. Csury), 
a jegyzői-kar képviselőire (Vizmathy, Plich- 
ta), Perczel Benőre stb — Dr Pitin nger 
Ferencz oszt. tanácsos két ízben mondott 
fiiköszöntőt, melyekben muraközi actualis 
tanügyi kérdéseket ajánlott melegen a kö« 
oktatásügyi minister figyelmébe. Margitai 
és Siposs a ministe't, Tóth a minister csa
lád át — Góiony a minister édes anyját, 
Sz lágyi dr Pleiningert köszöntötte fel. Az 
ebéd d. u 6 órakor ért véget, mikor dr. 
Wlassics minister a jelenlevőktől egyeukint 
e búcsúzott Másnap a küldöttség tagjainál 
a minister látogatást tett.

Péntekeu este a küldöttség tagjai s a 
Budapesten lakó és tartózkodó tinitakösiek 
, muraköz estélyt" rendeltek a „Nemzeti*- 
szállodában, melyen 3ü-an jelentek meg. 
Számos felköszöntő mondatott dr. Wlassics 
Gyula ministerre) Svastics Benő főispánra, 
Gózony László vál elnökre, Hirachler Heu 
rikre, a csáktornyaiakra, a perlakiakra s a 

jelenlevők több tagjára A kedélyes mulat
ság csak éjíélutáu ért véget.

...... ■- —  ̂ ^

elkezdődött a hajtsa, s (artolt nagy sokáig. — 
Bánffyue mellől xorba maradlak el vadásstársai, 
•gyadül repült a vad ulán. Az csalta mint Hunort 
és Magyart a gim. s nemsokára öslölgyes egy 
tisztánkra ért, melybe belenyúlt a várat környesö 
moosár.

Süiü nád óh káka tükröződött vizében n 
fűzbokrai közt sivitott a nádiveréb. — A paripa 
odatoppant a mocsár ingoványos szélébe s e zajra 
a feneketlen mocsárágyból vad dftbhal kelt ki 
egy vadkan. BániTynó felhevült piros arcza hal
ványt a vált, a paripa megbokrosodott s ledobta 
könnyű terhét a mérges vad elé. Térdre állva 
vágta feléje lándzsáját, de a vad letepérte s agya
rával belevágott puha vállába. Az úrnője nyomán 
járó spród éppen jókor érkezett, megölte a kant

Kürtjébe fújt aztán. Váltogattak a kürthangok, 
a mocsár felé száguldott a szétszórt kis csapat*

Lenn a mocsáron túl a dombaljon, porosán 
léptetett a király csapata a vár felé A szokatlan 
■tlrü kürtölésre a kürtszó nyomán, éppen akkor 
értek a vadásmkhoz, midőn Banffyné sebeit egy 
közel fakadó forrás friss vizével ápolták.

A nyugati eget befestette az alkonyat pirosra, 
mikor Bánffynét paripára segítették s a megerő
södött c-tapai a várba tért, hol már várta Mátyást 
Pozsony város követe.

A leirt helyen áll BánfTy-kutja. A mocsarat 
betöltötték, a forrást kúttá áaták, gránittetetejének 
homlokzatára az elmondott jelenetet vésték.

A kút gránitja elomlott, as erdőből kis liget 
maradt meg, mely közé SzentJáncs fehér há
zacskái telepedlek. Most tölgykávája van a Bánffy 
kútnak s naponként lejárnak hűs vízért dalolva 
.  szent-jAnoti lein,ok. H z o m b u U a i 13.



K ü l ö n f é l é k .

^ felavatás. F. hó 14 én avattatott 
fel dr Schwarz Mór városunk szülötte Buda 
pesten a rabbiképző-intézet imaházában 
rabbivá A felavatásra Csáktornyáról a szü
lök (Schwarz Jakab rabbi és neje) is jelen 
voltak.

§ a n k e t t  Perlakon e hó 17-én 60 terí
tékű díszvacsorát rendezett az ottani intel 
ligenczia annak örömére, hogy dr. Wlassics 
minister lett a képviselő. — A társadalom 
minden osztályából megjelent választópolgá 
rok nevében meleghangú táviratban üdvö 
zölték a ministert és képviselői Számos 
felköszöntő mondatott főleg azokra, akik a 
választás sikeréhez tevékenyen hozzájárultak.

4} Csáktornyái takarékpénztárral egyesült 
önsegélyző szövetkezet folyó hó 17-én tar
totta meg ez évi rendes közgyűlését Deák 
József igazgató elnöklete alatt. Beszámoltak 
az V és VI. csoport forgalmáról. E szerint 
heti betétekben 149004 fr. 30 kr. folyt be; 
előlegben kifizettek az év folyamán 160835 
írt; a szövetkezet tartalékalapja 1174 frt 
98 kr. A fölmentvényt megadták. A kisor 
■olt igazgatósági tagokat: — Caakathumer 
Hermant, Öraner Miksát, Pálya Mihályt, 
Pruszáti Alajost és Pólyák Mátyást újból 
választották meg. — A felügyelő bizottság 
tagjai: Hirschmann Adolf, Wollák Rezső, 
Zrínyi Károly (rendes); Masztnak József 
(pót). A jegyzőkönyv hitelesitői: Macskássy 
Sándor, Bors István.

korcsoly diók mulatsága Folyó hó 16 án 
a „Hattyú* szálló nagytermében a helybeli 
korcsolyá*ó-egye*í\let vál sztmánya sikerült 
tánciestélyt rendezett a csak sajnálhatjuk, 
hogy a Csáktornyái intelligentia nem volt 
képviselve teljes számmal A rendi/.ők — 
kiknek élén dr. H a j ó n  Ferencz ügyvéd 
egyesületi elnök állott, — minden lehetőt 
•lkövettsk, hogy as e*t fényességét emeljék 
a mi sikerült is nekik. A jelenlevő hölgyek 
csinos táncsrendeket kaptak em ékül. Nem 
voltak Sokan az estélyen, de kik ott voltak, 
jól mulattak — Jelen voltak a következő 
hölgyek : Beér Ferenczné, Payer Pálné (A 
Lendva), — Hajós Mihályné (Alsó Lendva), 
Hirschman Adolfné, Kujál Ferenczné (Dráva 
Szent Mihály), Laubhaimer Oszkárné (Alsó 
Lendva), Mózes Bernátné, Neumann Albertné 
Ruzsics Istvánná (Alsó Lendva), Riethmüller 
Árminné (F Mihályfalva), Weisz Miksáné, 
dr Wolf Béláné, Vrancsics Károlyné Ziegler 
Kálmánná úrnők és Hajó' EHa (A Lendva), 
Benedik Jozefa, Gordignáni Emília (Alsó- 
Lendva), Krassovecz Etelka Luna Vilma 
(Siófok). Riethmüller Karolin (Ajka Vesz 
prémmegye) Vrancsics Irén kisasszonyok

N yilvános köszönet A „Muraközi Ta
karékpénztár Részvény társaság* igazgató 
"ága 40 irtot, a „Csáktornyái Takarék pénz 
pénztár Részvénytársaság* t. igazgató ága 
pedig 30 frtot volt szives a helybeli jó'é 
kony czélu nőegyletnek ajándékozni. — Az 
egylet iránt tanúsított jóindulatukért és szi 
ve* pártfogásukért fogadja a két takarék 
pénztár tek Igazgatósága és annak nem**« 
Bzivü t<gjai e helyen 1« a nőegylet leghá 
■abb köszönetét. Csáktornyán, 1895. febr. 
20 án. Bernyák Károlyué egyleti elnök. 4

4  Csáktornyái takarékpénztár részvény 
társulat í  é. február 14-én tartott közgyű
lésének határozatából, a Csáktornyái önk. 
tűzoltó egylet javára utalványozott 50 aza* 
ötven írtnak átvételét az egyesület legme
legebb köszöneté mellett ezennel nyilvánosan 
Dyugtáaom Nuasy Mátyás t. e. emöke.

K öszönetnyilvánítás A „Csáktornyái és 
Mnraközi Takarék énztár Részvénytársaság* 
tek Igazgatóságai szívesek voltak intézetünk 
könyvtárának gyarapításába 10 — 10 frtot 
adományozni. Midőn ezt a nyilvánosság előtt 
nyugtázom, erkölcsi kötelességemnek isme
rem a fenti intézetek tek. Igazgatóságainak 
és intézetünk iránt meleg rokonszenvvel 
viseltető tisztelt tagjainak testületünk nevé
ben legháláib köszöntemet kifejezni Csák
tornyán, 1895. február 20.

Jeney Gusztáv igazgató tanító

n y ilvá n o s köszönet. A helybeli Kisdedóvó 
EgyeHÜ et alaptőkéiének gyarapítására a 
helyben zzékelő »Csáktornyái Takarékpénz
tár« tek. igazgatósága ez évben 1* 10ü# 
egyszáz forintot volt szives indítványba 
hozni, mit a t. közgyűlés el ia fogadott.— 
Sietek ez összegnek átvételét elismerni s 
érte az egyesület nevében legmélyebb kö
szönetét mondani

Ziegler Kálmán, e. elnök.

£  Csáktornyái és a muraközi takarék
pénztárak oly kegyesek voltak a Csáktornyái 
iar nőegyletnek és pedig • lőbbi 3ö frtot, 
ufóbbi 40 frtot ajándékozni Fogadják ez 
utón is az egylet nevében leghá áab kö zö 
netemetv Wollák Réz öné elnök.

— alsó lendoai takarékpénzlár XXII 
üzletévének kimutatása és mérlege az 1894. 
évről küldetett be hozzánk. A veszteség 
és nyeremény számla egyenlege 71597 frt 
82 kr. A mérleg számla egyenlege 900203 
írt 21 kr Tiszta nyereség 12658 frt 7 kr 
A takarékpénztár 400 drb. részvénye 85 
egyén kezén van. A közgyűlés márczius 
2ü án tartatik meg. A részvénytársulat 
vezérigazgatója Fuss Nándor, pénztárnoka 
Matyasovszky Vincze, főkönyvelője Csuk'cs

gyüm ölcsfa tenyésztésztis az állam vasutak  
mentón. A kereskedelemügyi minislerium az 
államvasutak üzletvezetőségeinek utasítást 
adott, hogy a vasútvonalak mentén levő s 
a vasúti czélokra nem szükséges területek, 
valamint a vasúthoz tartozó állomási és őr 
házi kertek, agyaggödrök, szabad rakodó 
területek és egyéb üres telkek befásilására; 
nézve előterjesztést tegyenek, melyben az 
é g h a j l a t i  és talaiviszonyok figyelembe 
vétele mellett a legalkalmasabban ülteihető 
haszonlak és gyümölcsfák nemeit is meg 
lelöl lék- A minisztérium a belásitást mielőbb 
kérésziül óhajtja vinni s a felmerülő teendők 
ellátására külön szakközegeket fog alkal
mazni. Ez-k fogják a részükre kijelölendő 
teiüMen a befásitást vezetni és ennek ke
resztülvitelét ellenőrizni.

g o g v  a t ju k c k  télén is tojjanak arra igen
jó a paprika. A tyúkok nagyon szeretik a 
paprikát és az amerikai baromfitenyésztők 
ki is elégitik e kívánságukat, a mennyiben 
1 0 -1 2  tyúknak való táplálék közé minden 
második vagy harmadik nap kevernek egy 
kávéskanálnyi paprikát Minthogy azonban 
a paprika kétségkívül izgató szer káros 
volna, ha a ke lőnél nagyobb mértékben 
alkalmaztatnék. Mindem setre meglehet ezt 
az eljárást próbálni a mely valószínűnek is 
látszik, mert a paprika egészséges fűszer, 
elősegíti az emésztést s ezzel együtt aztán 
a tojásra nézve is kedvező befolyással lehet. 
Természetes azonban, hogy sikert csakis 
úgy várhatunk tőle. ha tyúkjainkat máskü
lönben is kellőkép ellátjuk étellel, itallal, 
aztán pedig meleg, egészséges ólról gon
doskodunk számukra.

_ JMéi*g:ezóH. Folyó hó 8-An suta Alsó-
Mihályovecsen Pongrác* Gergely házánál egy ie- 
meretien esszony ejjeli szállá«! kár! és kapóit. *—

Másnap reggel arra kérte a háziasszonyt, hogy
burgonyát főzzön neki reggelire. Mivel azonban 
a háziasszony kenyeret »ülőit, nem teljesíthette 
a kívánságát. E miatt megharagudott as idegen 
asszony s bosszúból valami mérges anyaggal be* 
büdöeiteite a szobái s eltávozott. — Amidőn a 
háziasszony a konyhából a szobába lépett, két 
kis gyermeke eszméletlen állapotban a padlón 
feküdt. A megrémült anya a legkisebb gyermeket 
karjára veszi s a legközelebbi szomszédhoz fut 
vele. A szomszédasszony az anyával siet a sze
rencsétlen házba, hogy segítségére legyen. Alig 
fektették le as ott maradt gyermeket, az anya 
és a szomszédasszony is romul lett; az egyik 
az ágyra, a másik egy székre rogyott le eszmé
letlenül. Most már négyen vesztették el eszméle
tüket, mire a szomszédok közül egy ember lép 
a szobába, ö is rosszul lett, de nagy nehezen 
haza vergődött. Az esetnek birs hamar elterjedt 
a faluban, a nép összefutott, ajtót, ablakot kinyi
totta^ de a bűztől igy is alig tudtak lábukon ál- 
lan i; égő gyertyát adtak a mozdulatlanul fekvő 
haldoklók kezébe. Rövid idő múlva a gyermekek 
háDyni kezdtek ajobban lettek, az anya azonban 
csak akkor tért magához, mikor vizes ruhát tet
tek a fejére és mellére. — A megmérgezettek túl 
vannak a veszélyen, de még nem gyógyultak lel. 
Az idegen asszonyt eltűnt a faluból.

K fiö g y z é s . Mestericb Aladár Csáktornyái 
gazdatiszt e hó 19-án jegyezte el dr. Stockmayer 
Frigyes soproni orvos kedves leányát Annát. — 
Gratulálunk a kötendő frigybes

<S<irkÖ!i Qandoe jeles zenekara ma vasár
nap a «IIattyu» ^szálloda ^éttermében fog 
hangversenyezni. A n. é. közönség pártfogá
sát e helyen is kérik”a zenekar tagjai!

Nyílttól*.
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem 

tartalmi tekintetben nem vállal felelös-zéget a
Sztrk.

Episode az idei farsangból.

A Csáktornyái korcsolyázó egyesület 
bálja az idei farsangban egészen má9 formát 
nyert, uj ruhát öltött magára, és pedig — 
dtszmagyart mely öt a nagyságos, raéltóságos 
vagy pláne nagyméltÓ9ágos czimre jogosítja 
fel, tehát a szónak Iegszorasabb értelmében 
arlsztokrátia.

Tulajdonképen nem a bál gondolatik 
arisztokratának, hanem a nagyságos, méltó- 
•ágos és nagymébóságos rendező (főrendek) 
urak, kik azonban fájdalommal diszmagyar 
helvett a legelegánsabb Lakai-frakkban — 
(Hlatkó Kaufmanu Pollák Gyula, Deutsch 
F. Károlynál részletfizetésre is kaphatók) 
jelentek meg, — A bál szóval nagyszerűen 
s került, Wlassits ő exelentiáját is várták.

Ha vidéki jelent volna meg a bálon, 
azt hitte volna, hogy a rendező-bizottság 

I  tagjait vagy a bécsi Jokey-club, vagy pedig 
a nemzeti casino exmitaita ide, de a kor
csolyázó egyesület tagjait hiába kereste 
volna mert azok csakis eszközül szolgálnak 
és tőlük a tagsági dijak a meghívók kikül
dését megelőző napon lettek beszedve és a 
gondolt tagok megjelenésűk által, ha kész
pénzen vett írakkban is jeleutek volna meg 
az elérni kívánt nagyságos, méltóságos és 
nagyméltóságos arisztokráta jelleget elrontot
ták volna.
681 T5bb korcsolyázó egyesülőt! tag

Felelős szerkesztő:

HARGI TAI  J ÓZ S E F .

Lapiulajdonos éa kiadó;

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁD0R)



XII. tečaj Vu Čakovcu, 1895 24. februara. Broj 8.

S uimiinjLoiii ut uči j« uvali dau 
fOTorit1 med 11 i 12 vurom. — 
Sva putiljke tiéuóe we sadržaja no* 
vinah, naj se poiiljajn na ima 
■ a r g U a l  J o ž e f a  urednika v« 

Čakovec.

Isd&teljatvo:
CaJUlara Fiaobel Filipova kam M 

pred pl ata i obinane poiiljajn.

l 'r f i lp 'a ln a  re n a | « :
Na celo leto . . . 4 ^
Na pol leta • . . 2 frt
Na čet vert leta . . 1 frt

Pojedini broji koltajn 10 kr.

Obnnane m poleg pogodbe i f*j 
računaj n

n a  h o rv  á t ik o r  1 I m a g j a r s k o m  j e z i k u  I z la z e é l  d r u ž f v e n i  z n a n s t v e n i  i p o v u č l j iv i  !N t z a  p u k  
* I z l a z i  OTrald^ t3J©d.an }ed.© nJ£:rat I t o :  v u  B r a l c u  n © d .e lju

!u*l>**n glasnik: ,,Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva</r „Čakovečke Sparkasse“, ,,Medjimurske sparkasse'*. 1 t d

Nekaj iz gospodarstva.
Izber tia prt sadjenju vočkah (sadja).

Več krat se čuju tűibe, kak nam vočke 
(sadje) neuspévaju ónak, kak bi želeli, ma
kar da ih mar jivo i pazljivo njegujemo i 
makar da imaju Ijepi položaj Ponovna 
podpuna opažanja pokazala su, da vu ve
čini elučajov Točk« oslabe ter prepadnu sbog 
pomanjkanja hrane, a to sato, kaj su po- 
sadjene vu tlu (funduéu), kője neodgovara 
naravi doth ne vočke.

Jabuka ljubi mastnu, gliboku ilovaču, 
koja je vlažna ali né mokra i močvarua 
Ona uspjeva i na žemliidču srednje kakvoče, 
ako je gliboko i po nekai peskovito.

Hrudka se vn pogledu zemljišča lebko 
zadovolji ako je ono suho i toplo, ter 
more Ülje vu nju predréti. Tlo mora da 
nije zbito, ar kad bi bilo puno deždja,pak 
•e okolo drčva bi vlovila voda, jako bi 
mu Škodilo.

(režnja uspjeva najbolje na suhom 
ilovastom tlu, koje je pomé*ano sa nekaj 
péska ; samo krnele čreSnje imaju po nekaj 
rajié mastnemu zemlju.

Sliva uspjeoa vsakom zemljišču, a 
pogotovo godi joj mastna vrtna zemlja, 
koja nije suha ne mokra.

Oieb ima rado črnu i rablu zemlju 
makar i ne bila vrlo gliboka, on Siri svoje 
korenje pod površinom, ko • ide dalje vu 
Sirinu nego sama kroSnja (svržje).

Sgodno gnojenje vočakah (sadia) od 
velike je važnosti. Vočar mora zaradi toga 
poznati hrauive tvari vočke, ter prema tomu 
zemlju oko nje oduzimati i drugom ju na 
domestiti ili pzko gnojenjem ju popraviti 
Najbolje je da se eadu pruia dotično gnojivo 
vu formi tekučinu, i to različito prema go 
diSnjoj dobi i prema clju za kojim idemo

Kak tréba novi sadn ak slivjak povat1.
Več je tomu deset ljet, od kak vu en 

vočari svoje sugradjane opominaju. i to 
vsakoga ljeta ponavljaju, da nepodižu novi 
slivnjake nabavljenimi Si bičam i s korenjemi 
nego da mladike iz semena izvode Vse 
próbe, koje su vu tom pogledu včinjene, 
izpale su povsud i vu vsih prilikah — da 
nemore bolje biti. Fak i mi sami znamo 
iz iiprobanja. da su iz semena podignuti 
slivnjaki vnogo sta'neAi, dužeg su véka od 
onih, koji su iz ribicah podignuti Pri se
janju koSčicah, za póvanje mladicah, treba 
je vzeti koSčice od najdebljeSih i najzreleSih 
slivah, i onda budu slivnjaki i rodneSi i 
zd ra veli i trajneSi.

Kak dugó noti koja životinja.

Zemlja za cvétne tegllce
Vzeme se navadna mehovina, pak se 

osuSi vu toploj sobi tak, da se med prsti da 
vu prah zdrobiti. Ali nesme se žuliti na 
peči, ar onda postane odviSe suha i izgubi 
edno od ua.bolsih svojstva, najmre elastič

nost. Ov prah vcini vsaku zemlju kojoj i« 
priméSa elastic nőm (prm'ivom) i na taj 
način ne e se zemlja zgrudati, kaj st gus- 
tokrat dogadja pri zeml|i za teglece. Me- 
hovina prcpuS a i vodu Prah od mehovine 
podržaje dugo vremena i gnojnost, ter «e 
i najslabefta zemlja more mehovinom vči 
niti p’odna

Naibohi kruh.
N-ijhran vefli i najbolj kruh nije on, 

koj se déla od finoga b loga bralna, melje, 
— več črni kruli koj se déla od mel|e, 
poméSane i posejami. Pr*v ovi déli Žita, 
koji su za hranu možd|anom i livcem, od- 
luču)u se kad se odstrane poseje Vu zem
ljah gde se ponajviSe jede črni kruh. nejma 
tuliko bedakov, kak ondi, gde le jede samo 
béli kruh Dober braniv kruh upliva na 
zdravje i jakoit naroda, neg bi gdo vu prvi 
mah i pomislil.

Kobila nosi 350 danov, krava 280 
do 285 dana, koza i ovca 124 dana, 
svinja 120, koza 68, mačka 56 dma

Na ja cih sedi: koko! 21 dan, guska 
raca 28 dana, pura 20 dana, golubica 

20 dana.

Jeli mljeko dobro.

J» li je mljeko dobro najpriprosteSe se 
more izprobati i to tak ako se porine vu 
mljeko igla za Strikanje i okomito se vun 
potegne. Ako ostane kaj ml jeka na igli,

Z A B A V A .

Gizdavi Soštar.
Prije kakovih petdeset godinah, ftivel je 

u PčStu oieki S »Haraki meSter, koj je bil od 
onih ljudib, koji zuadu, da bil čoviek tko mo 
drago, ako samo svoj posel podpnno razme, 
svoje dužnosti podpuuo zvršava a ktomu j* 
poSten, da u di užtvu čovieČaDskom vile vriedi 
nego li čoviek sprazuom tikvom, lieu, pak 
makar bil i plemenitog roda. — Ov n&S 
inda Sóét ar bil je vrli delavec, osoba intelli- 
gentoa te je i u toj mieri do sebe držal. Oo 
je dopisival aa viftešimi ljudmi, bil je prija 
telj osobui mnogih na glasu umietnikah to 
je po tom i imal razlog, da se štima.

K-ovomu anda dragocienomu kameno1 
izmed šoštaror dojde jednoč nieki mladi 
prenjavljač — Francuz. Isti se pred nalem 
toftaróm p>ičme prebavljati, kak je on to 
bol finoga ioda i odbranjena Iz Fraocuzke, 
kak su mu na jedaukrat sad na putovanjn 
zmenkale čižme, koje njemu aamo on fran* 
cuzki holtai o Parizu zna po volji načiniti, 
te 00, akoprem osviedočen, da ovde u Peštu 
takovih šcštaiov neims# kakov je on njegov 
o Parizu, ali čižme su mn zmmjkale. Pariz 
je daleko a bos ni ure bodili, zato je dožtl

evo k-uaSemu šoštaro u svojoj sili da mu 
kakve Ukve čume, makar i nebudu takove 
kak su one parizke, napravi Ovak — i jož 
toga vile uaklaira taj franouzki gigerl našemu 
po t̂uvanomu meitru, kojemu je pri tomy dok 
je to frfanje francuzko poslušal, od nczado 
voljstva krv u glavu navirjala i lice mn farbu 
prumenjalo, ali je zato tiho bil te proti niti 
ledne rieči prigovori!, dapače se je jô  po- 
uiznešega včinil, nego je izbi i j a i bil.

Ovak ves u toboiuioj ponizuosti se 
prigne, da Fraucuzn za čižme mieru vzeme 
i veli: „Ja bum ujim uajprije je mu či/oiu 
napravil i ako se bu onda vidlo, da je dobra, 
zatim drugo te se bude i u tom gde kakova 
falinga mogla popraviti. Francuz je na to 
privolil, samo je silil, da s* melter nek žuri, 
jer su mn čižme za šilu —

Tretji dau za tim donose majstor giger- 
lino, koju ov odmah i obuje. Nut čudni 
Cižiua je k nogi stala, kak zlejana podpuuo 
je pasata, mgde tiskala — jednom liečjuin 
Francuz se je zazabil, jer tak po volii čiiem 
jol za svog življenja uije imal, „Dragi maj
stor !* - zakriči vas vesel — „Hitro nek 
idu idu domov te nek i onu drugu dogotove, 
jer kak vide, falmge ueima nikove*. —*

Majstor odmah zaprosi gigeriovu nogu 
da mu more čižmn zuti, polag koje bu onu 
drugu delal; ali eto opit čudo 1 Kad majstor 
potegne čžmu iz noge, cstala je C ima na

nogi, akoprem je izzutu majstor u ruki dr/al. 
Bile sa najine obodve čižme gotove i tak 
umietno jedna u drugu metnota, da se je 
mislilo, samo je jedna. Francuz preko misre 
vesel zavikne: „Ah to je dobro, da je i 
druga gotova! Nek ju hitro sim dadu, da ju 
obujem !«

Ali uvriedjeoi majstor ga gizdava poglada 
od pet do glave do glave, te mu reču : „Ab 
ovu drugu njim nedam, nek oni idn n Pariz 
k svojemu meitru nek im on onu druga n a- 
napravi, a to more sad tim laglje jer nj‘m 
|a ovu jeduu za formo ustavljam*. — 
Reče i otide.

Kven, predstavlja^ (színész).
Jedan najzuamenitijih theatristov do da- 

nas, bil je londonikog theatra predstavlja' 
Kven. Isti je bil vieoko naobražeu te je 
us iei toga i s največjoin gospodom obč i. 
Londonsko cielo gospodstvo bilo je iretno, kad 
je koj mogel Kveua na večerja pozvati a ov 
je poziv prijel i doiel. Njegovi odgovori, na 
iznenada stavljena pitanja, su znameniti, kak 
»o )e naime uviek i hitro znal znajti. Jedau 
takav »pomenek hodu ovdi uapoinenuti.

Jednom pnlikum ga je londonski biskup 
zapital : „Kak to biva, da mi svečeniki, polag 
•'ega toga, ito tak vaíau i iaüniti navok



ond* i® zdravo i nije pom tfano vodom ili 
óim drugim.

Da povrtelje vu zimí netira.

Ako povrtelje vzimi potim klice ne 
gamo da je «a gospodarice vrlo nevugodno, 
nego i gubi povrtelje vnogo na svojoj 
llasti. Jeden gospodarski list raztolnačuje, 
ako se hoče tak povrtelje do lieta da netira 
aačuvati treba ga vziini posipati s drobno 
stučenom marše tkom sol ju (Lecksalz)

Domači kruh.
Domači kruh dobiva Ijepši tek, ter je 

i zdraveái, kada se vu me ju vzeme voda, 
tu kojoj su ae poseje izparile. Voda se Cres 
krpicu precedi i preostale poteje nek se 
da|U marki Preporučamo ov na in priprave 
ddmačeg krtha — našim gazdaricam.

K A J  J E  N O V O G A  ?
Mandat Wlassíts ministra.

Mandata novo izebranog ablegata gosp 
ministra dr. W lassics Gyule je 14 ga o. 
m vu Budapesti prek dala jedna komisija 
Óva komiéi ia stala je iz sljedečih peršonah : 
G Gózony Laszid varra glavni nótárius, 
Zskál Henrik odvetnik kakti prezeši zbi 
ranja Toth István tiwztartov i Magitai József 
ravnatelj kakti namestni prezeši zbiranja, 
Wollák Rezső odvétnik kakti notariuš zbi
ranja, Szilagyi Gyula grof- tajnik Pru zacz 
Alojz varuški birov, Banelly Bándo' trgo
vec S p o s Károly apotekar, Vizmathy, 
Sándor notar iuš. Plichta Béla notariuš, 
Ilirschmann Leo trgovec. Verly Ernő knji- 
govodja, Vidov ca Rok čmovnik. PreuzviSeni 
gospodin minister i čakovečkog zbirnog k ő
tára ablegat dr. Wlasaits Gyula prijel je 
kombiju vu palači svojega minisiériurna, 
gde ga gosp Gózony preže- pozdravil i 
njemu mandata prekdal Gosp minister 
Wlassits je lépő odgovori i prijel vu ruke 
mandátuma Na to je komi iju \u  svoje 
sobe pozval, gde o okoluoatib Medjimurja

uaTučamo, ueimamo u puku »akovog uipieha, 
kak ovog utiska vi predstavi,ači u theatru na 
vaše slušilce delate ?•* Kven mu odgovori: 
„To je poave jednostavno, im preitstarijači 
u theatru govorimo o iznaišjeuih stvarih ta«, 
kak da bi bile latmite, a vi svečeuiei pak 
goTorite o iitiuitih stvarih tak. kak da bi 
bila izmišljene*,

Jedooó je na nekoliko vremena ta) isti 
KTen otilcl iz Londoaa na ladanie, da •« 
malo friMcoga zraka v ije , onde se je u lednoj 
oštariji nastanil te si i« diž&l jednog konji« a, 
skojim se je okolo vozičkal. Na jedan krat 
mu uestaue konjiča — netko ga je vkrall —

Kven poslie toga šetajači se okulo po 
polju, sretne jeduoga oudešuiega seljaka te ga 
zapita, jeli mozbit u ovoj okolici uua konj
skih tatov ? —

• Ah toga ovde ueima* — odgovori 
Seljak— „Mi smo svi pošteni ljudi, ah od 
uiekog Tiiemeua se OTud potepte jedan komedjas 
iz Limdona. meki Kven, rnoguče da vam je 
on kuujiča vkral." —  Beljak uajme uije ga 
pozual. —

Dobro sredstvo.
Gospod n Doctor N. iz Čakovca bil je 

jednoč pozvani k-itarovtčuoj gospodični N ,
N. u. P. koja je bolov&la na plučih, želudcu; 
trbuhn, glavi, hrbtu, križecih i t. d, —

vnogo pital od komiéi)«. Odvečer ob 2 vur 
je obeda dal, gde je takaj i minister pred* 
deni baron Bánffy naioöen bil. Pozdravili 
su sa löpimi napitnicami ministre, čakoveč 
kog kotara zbiraóe. puk medjimuraki koj 
se je tak lépő držal pri zbiranju, člane 
komi ije i t .  d. — Drugi den na večer 
izišli su se izvan komisije vnoga vu Buda
pesti stanujuča medjimurska gospoda, do 
30 članov, pak su vuredili medjimursku 
večerju, gde se je po staroj medjimurakoj 
navadi vnogo toaitiralo*

Debata o krvnom serumu proti difterljl.

Vu bečkom dokterskom družtvu do
vršena je pred dvemi tjedni razprava o 
oiiterijskom krvnom serumu. Professor dr 
Monti priobčil je statističke podatke o po
rabi seruma od konca oktobra do konca 
lieta TU raznih gradovih Bélokupni bro| 
vra< enih iznosi 3888 osobah, od kojib je 
vumrlo 713, anda 18 poatotkov. Ovi ae 
broji dele ov a k :
Vu Beču 237 betežnih, 64 vumrli=22 3 postotka : 
„ PrHgu 110 ,  14 „ = 1 2  7 „
„ Tratu 252 n 46 * -=-l7‘8 „
* Budimp 36 „ 5 „ -^ 142  „
„Berlinu 1109 „ 193 „ -^ 17’4 „
. Parizu 490 „ 64 „ =»13 0
„ Lond. 1190 „ 278 „ = 2 3  3 „

Pri vsem tom valja uvažiti, da suovi 
broji vrlo nepouzdani, jer se anda i takovi 
slučajevi difterije i vratna vužganja javljaj u 
i vrača vu ipitalih, koji se prvlje nisu 
prijavi i vali Profesor dr, Monti ipák drži, 
da serum bitno upliva na pomenlavanje 
pomora.

Poginulo 400 ljudih

Vu dolnjo) englezkoj kuči (orsačkom 
ipravisču) p »občil je 8 . februárt minister 
tergovine Bryoe. da je usled službenih iz- 
v Stajah za vr6me od 20. decembra do 17. 
januara ovoga Ijeta vu bližini engleske 
obale, vsega skupa poginulo na vsake fele 
načine 400 ljudih a 686  ih je oslodnjeno.

Ljuta lim a 1 bura zrokuvala je ove 
n ezre o.

kad je gospodin doktor u sobu stopil pričela 
je oua sToje litanije pripovedala, kazala 
prstom gde ju s ve boli i peče. Jezik joĵ  je 
prj tom iiel tak, da on klopotec na najviše- 
šem štrigovskem bregu, samo je jedna iz 
daleka posve tiha muz ka proti njezinog iezika 
klopotanju. — Doctor ju hoče pitati, jeli 
puno žedja ona to odgovori i ktomu ioš doda, 
da niti apet't joj nije naibolji, san pak po 
noči ozobito joj ni«ta n o v a i ja ,  Jer uviek aeuja 
od SToje pokojno teče, koja je znala jo§ više 
i h i tr i je« nego ona, — a kad ae n jot o 
prebudi, ouda ju na lievoj nogi palec boli a 
ou desne noge pak samo drmi. . , .  — I to 
njeziuo klaflanje je na ov nsčio bei konca i 
kraja išlo tak, da gospodin doktor joj nika- 
kovo pitanje glede Djezine bolesti aije mogel 
postaviti, jer mu nije dala, da do rieči dojde. 
Ou je na vso moguče načine próbál, da do 
rieči dojde, ali svi napori njegovi bili so 
badava - •  govorila je ona i to — samo 
ona. —

Gospodin doktor u stiski, neznajuči kak 
bi do rieči dožel, na jedan krat se nečemu 
domiftli te gospodični veli, da mu jezik pokale, 
kak je to pri boiestnikih navadno. Ona pruži 
jezik iz vust, a doktor voli; #Tak, sad ga 
nek ovak vani drle, dok bum ja z-visiLiranjem 
ostalog tiela gotov.• —

Em- Kollay.

Tragična smrt.

Vu Velikom Varadina vamrl je 8 feb
ruárt baron Feliks Gerliczy 76 ljet itar. 
Za dobe absulutizma njegova je bila bila 
sastajalikče odličnih preitimanih patriotih i 
polit'fiarab, a tam barun čovek velikoga zna
nja i izkustva, ter pravi dobrotvor siromakov. 
Barun Gerliczy tnogo j§ trpel vu svojem 
življenju. Izgubil je jeduoga sina vtt mladoj 
dobi kakti vojnog pitomca, drugi ae je na 
vadasiji neirečom strdil. Njegova kči Jalta* 
beta vumrla za kratkim zaonžom s baronom 
Bélom Podmauickim. a pred nekolikimi dnevi 
Tomrla njegova vnočica Ilona Podmaniczki. 
dtari barun kuSnul ju je na raki pak se je 
stim ogiftal. Malo zatim bila doktorska pomoč 
zahmau. Bar un Gerliczy ostavl ja dve zamufoe 
kčeri i sina Ferenca, koji je oženjeu z kčerju 
ministra baruoa Fejérvárya*

Talijan8kl preatolonasijodnlk —  zaručan.

Iz Rima došli sa glasi, da se Je talijan- 
ski kraljevič napuljski princ Viktor Emaouel, 
jediuec talijauskoga kralja, zaruöil • kčerju 
princa Walesa, princeso m Mani. Kraljeviča 
Viktora Emanuelu ima 26 ljet, on se je 
rodil 11. noTembra 1862. vu Napulju. Prin
cesa Maud najmlajša je kči Walesa i lamo 
14 dana mlajša od napnljikoga prioca. Oua 
•e je rodila 26 novembra 1869 Ako se 
obistini ova vest, ouda bule taluanska kra- 
Ijefka hiža došla vu blizu rodbinatvn 8 en- 
glezkom, dauskom, ruskom prajzkom, ivedskom 
rumuujikoin Tladarskom hiftom.

Kudko ima vu Italiji sveóenlkah ?

Na na ovo zaigta zanimivo pitanje od« 
govara službena Statistika ovuk : Meda se 
sluti vu 20.401 fari i 56.304 cirkvi od 
77.128 svečeuikah. Najvekii broj sveóenikah 
dolnti na pokrajine jnlne Italije, Napulj, 
Salerno, Caserta, Aveliiuo i Beneveut, gde 
na 3 miljuua dušah dohadja 12.648 sveče- 
u kali, dočun vu Piemoutu na 3.700.000  
dušah dolasi samo 6842 svečenika. Na Sici
liji ima 8415 svečenikah Vu vsih thi bro- 
jih nisu vuračuuani redovniki i opatice ter 
bogoslovci. Vsikak broj vsih osobah duhov* 
uoga stanja iznosi više od 100 .000  dušah.

g r o t is t a n t  i« obrani n a  k a t o ü d n  rém.

Radosten je pojav, da našega vremena 
uajvekši vučenjaki obračaju na sveta včru 
katolika. Tak se iz Holandije javlja, da >e 
je tu Leydena, va toj matici protestantizma 
za oéla onamošaja zemljo, obrnul oz kutolička 
vöra glaaoviti vučenjak Serruier, direktor 
veliKoga etnologijskoga muzeja va iitoimeaiai 
vnraša. Njegovo se je obračanje vsakoga doj
im lo najdubljeie. Iz toga se opaža, de zna
nost i vért né samo da niin va opreki, nego 
da se dimo ilaftu.

g ju i t t o o  n a  a l o m  t r t tu ,

Vezda se broji, da na aemljn žive
1 . .  1.600000 ljudih, i to vn Europi 381200000. 
vu Anji 854,000.000, vu Afriki 127,00.9000, 
vu Anstrali)i 4 ,730.000, vu Ameriki
138.670.000

Krftčenikov se broji, da ima 500,000.000  
i to evangelika 2 0 0  0 0 0 .0 0 0 , rimokatolika
195.600.000 i izhodnih pravoslavnih (vlaho?)
105.000. 000 Na dalje je Židovo? 8,000 000, 
Muhainedancov 180,000.000 a prev vére
812.000. 000. —

jtb g u ü r n p m ,  P. /iftmerg.

Célokupni dohodek (Prihod) ed vsih m *

i



gjarikih železnicah iznosi] je Uri 107,047.512
forinti t. j, za 6,401.920 forintih vile uego 
li ljeta 1893.

Č udno  p r ip té tn j t  /

w  Sin amerikanskog novčara Foksa, sta
nujoči vu „Hotel dts Anglaii u« tu Nizzi, 
dal oudi vloviti ivoga prveinjeg prijatelja, 
tobožojeg grčkog trgovca Papaleroaa, koji 
koji mu je vkral 250.000 frankov, ter vu 
vu Mente Carlu zaigral.

Dneva 9-ga februara tekučoga leta ob 
9 vuri vjutro dogodilo se je vu Dolnjem 
Mihaljovcu vu hiti Pongrác Gregora čudno 
pripeóenje. Osmoga na večer dožla je Pon
grác Gregoru ua stan jedna nepoznata žena. 
Ova je čez noč onde prespala i vjutro rekla, 
da bi njoj domača gazdarica za sajtrek sku 
hala celoga kalampera. Kajti je pako gaida- 
rica ravno onda kruha pekla, nije imela 
vremena da bi ovoj spuuila želju. Na to se 
ta tudja žena razsrdila i ud jala hitu la 
nekakvom smrdečum otrovnom (giftnom) stvar 
jum zasmradila — i odiflla. Kada je domača 
žena iz kuhnje vu hižu stupila, več njoj je 
dvoje male dečice zamrlo i ua podu doli 
ležalo. Tulua mati briebolje vzeme najmenjSe 
dete i beži žnjom k najbližojoj susedi, a 
ova Žnjom opet nazad vu dotičnu hiiu, da 
vu pomoč priteče siromaikoj detci. Ali ko 
maj su dečicu ca mestile na postelja, več se 
je i mati ove detce ua svoju postelja izrašils 
i zamrla -  a za njum pak i euseda stolca 
je prehitila i omamljena doli opala, Ovak je 
četvero zamrlih duiah ležalo vu hiži, dok je 
opet jedeu sused došel, ali komái da je vu 
hižu stupil, Teč je i on aamamljeni postal i 
postal i težko se k svomu domu povroul. Ov 
tufteo glas se je brzo raziiril i dobežali su 
■usedi i susede oprli tirom vrata i obloke i 
tak su komaj mogli vu hiži obstati. Nesret- 
oikom pako svim držali su goreče duplare 
vu rukah, kakti da njim hude žadu a vura. 
Ali za kratki čas počela su detet gori hiteti 
(bljuvati) i po tom njim malo olekžalo Samo 
siromažka mati je jod uvek negledajnča ne* 
govoreča ležala vu postelji. Posije dalujega 
nametaDja deli su joj mrzlu vodu na glavu i 
prša, pregledala i ove rečPrekla : Kaj seje pri- 
petilo ? Kada si dečicu opazila da njoj je malo 
bolje, odleglo je i njo;, pak vezda vsi skup 
bolje čutiju. Žena#koja j e  ovu nesreča zroku- 
valt, je vušla.

S a lo m o n sk i sad.

Novine „Königsberger Alig Ztg.« pr i p > - 
vedaju, da je na prajzkoj granici nézdavnja 
eden sodec izrekel pravi salamonski sad. — 

Vu uekoj o-ta liji popra vdali su se dva gos • 
poni zaradi ki£obrana (ambrela). Vsaki od 
njih je dokaftuva), da je kišobran njegov 
Pred sudeem dokažuvali obedva to isto, pak 
)e tak postalo potiébno, da se pozovejn sva 
doki i odredi drugi termin. Medtimtoga počel 
je deždj padati, a sudeo koji nije imal pri 
sebi svojega kiiobrana, poslužil se je na 
povračke dimu prepornim kitobranom. Na 
nesreču zaboravil je sudec taj ki obrau vu 
Oštariji, gde ga je op^t uegdo tretji hitro 
odnesel. Neprika bila je velika, nego sudec 
nije izgubil glavu. uugo je vu bližnjem Ata- 
cuuu kupil novi kišobrao, ter ga predložil 
prot'vnikom na il|edečem sadu. Pokebdob 
oijedeu od ujih nije mogel vu tom kilobrauu 
prepozoati svojega kiiobraua, to ib je su lec 
obodva obaudil ua globu zaradi nepotrebuoga 
pravdanja*

Š k a n d a li  v u  M o n té  C arla .

Iz Turina javili su 13. februara sije 
deče :Včera je opet vu Moute Carlu dogodil 
tragičan dogodjaj. Gospa Leblano iz Á'gira, 
32 Ijetna vdovica, koja je vu osem dni vu 
igračnici izgubila jeden milijun franakah, po- 
vukla se je vu kut palače, gde je s kričom : 
„aditu mes amis*, strdila. —

g r a l j  k a k t i  h ile v la s tn ik .

Vrhovni direktor privatnih imanjah Nj. 
Veličanstva, barun Chertek, popisal je ovih 
danab kupoprodajni koutrakt, po kom prelazi 
tak zvani „Pbiliphof* vlastničtvo poznatog 
fabrikanta Filipa viteza Haaia vu posjed 
kraljev za svotu °d 1,600 000 for. — Phi- 
liphof nahadja ae namah iza opere, a aagradi' 
ga je arhitekt König za bankira Z'ehrers, 
koji ga je prodal markgraju Pallavic uiu, a 
ovaj Hansu Pbiiphof jedua je od uajljepiib 
palačah vu Be u, gradjeua vu Atilu reuaisauce., 

'Govori se, da bude vu toj palači stanu val 
nadhsrceg Ferenc Salvator i uadvojvodkinja 
Marija Valerija, kad oitave L chtenegg. 
Vezda je vu palači jockey-klub.

Q sveta iban tu van oga  tov aru la .

Iz Kima javljajo: Stauoviti Angelo 
Montena odgrizel je nosa ivojoj tovaruiio, 
ar se je podavala razkaladeuomu življenju. 
Tak ju je za navök kaétiguval.

g rtm icija  k n e z a  g o n co m p ag n ia •

Vu Kirnu je 1 0 . februara služil prvu 
svetu medu princ Ugo Boncompa ui-Ludovisi, 
ducca di kSora, jeden od prvih velikaiah 
rimskih. Knez Ugo bil je dva put oženjen, 
prvi put s markezom Viktorijom Patrici, 
koja je vumrla ljeta 1886 , 1 drugi pnt a 
kneginjom Altieri, koja je vumrla 1892 Oi 
prve žene ostale su mu dvč kčeri, a od druge 
dvé kčeri i jeden sin. Ova obiteljgka nesreča 
kak takaj i zgubiček znatnog déla imetka, 
prinnkali su napokon kneza Uga, da se po
sveti Cirkvi. Poveril je svoju dčcu rodjakom, 
počel se je vučiti teologija, pak je vezda 
aaredjen. Pri prvoj svojo) meii podelil je 
svetu pričest svonm trim uajstarelim kčerim, 
Knez je vezda 39 ljet star.

Balonom na severni stožer

lz 8 cokholma javljajo: Vu včerašuj^j 
seiiji švedske akademije znanosti obrazlož i 
je švedski aőrouaut Audré svoi predlog, kak 
bi se moglo 8 balonom dospeti na severni 
stožer« Obzirom na povoljne uvjete, kaj ib 
pruža polami kraj za zračno putovanje, i 
obzirom na dena*nju vrlo razvitu balonsku 
tehniku, mogel bi na Spitzbergu puščeui ba
lon prevaliti put preko sevemog sto* ra za 
kakvih 30 d»nah. Strošek je izra uuau na 
kakovih 130.000 švedskih krunah.

Kratke novosti.

— Vu Meutonu, *14. Nj. Veličanstvo 
oar i kralj Fereuc Jožef pohodil véera pred 
poldan ceiaricu Eugeuiju, a ona je kralja 
sprevodila do blizu hotela.

Po poldan pohodili su kralj i kraljica 
kloAtra Marije Auuuuciate.

— General Görgei Artur leži vn Bu
dimpešti težko betežen.

— Vu Rotterdamu, 15 . februara* Dvč 
stotine iklizajuče se dčce opalo je včera vo 
morje, ar ee je prederl led. Četerdeset se ih 
vtopilo, ostali su oalobodjeni.

— Vn Kodnju, 15. febraara. Ovdi lada 
oajcštre*a zima od 20  Ijetah. Vse su luke

Izamržnjene. Parobrodarstvo je obnstavljeno. Na 
zemlji leži snčg 6  metrov višine. Vnogo selih 
je zakopano vu suégu.

g e k a j  za kra tek  čas.

Po večerji,
štacunar; w Vi ee razmete vu muljku 

gospon doktor. Kak vam se dopada gUg 
moje kčeri ?t

Doktor: „Prezmožen je I*
Štacunar. .O na popévá vsaku pžsmu 

s raésta, pak ako imate kakovu Špecijalnu 
želju, onda bi mi vrlo drago bilo, kad bi 
si izebrali zevsema po svojem gustušu.

D oktor: „Onda budem tak sloboden 
pak Vas zamoliti za — jeden falačeo 
sira.*

Silo za ognjilo
Kuharica (dtacunaru. koj je bil veliki 

grubijan): „Cujete, sol, koju ste mi včera 
dali, bila je stražno gruba !*

štacunar: „To (nije moja stvar — 
ja je nišam napravil".

Kuharica: „To Vam rada verujem, 
ar onda bi jož grube-a bila *

Sreča roditeljah
— „Kak je Važoj kčerki gospi navu- 

čiteljici ?•

— „ Ja i moj tovaruš vrlo smo srečni 
ste partije. Vi si to niti premisliti nemrete, 
kak navučitelj nadu kčerku ljubi Kaj god 
si ona zaželi, vse njoj to moramo mi od- 
mah kupiti?*

Komplimet.
O n : „Ljubezna frajlica da ste vu 

Afrjki, vi več nebi živeli.*

Ona: „A takaj né?*
On : „Ar ste odvile — „apetitlih.«

Pojmljivo.
Gospon (kuršm itu): »Pak kaj vam je 

gospone ? Vi ste tak zamišljeni P

Kurámit : »Nije ni čudo, ako sam 
Več mi ves dan ide po glavi —  jedna 
krava 1*

Priredil:
G la d  F e r s n o a

»The Grescham« osiguraju e družtvo 
vu Lou Ionu. Ravnateljstvo za Magjarsku:
Budapest, Ferencz József trg, 5 —6 numsrs 
vu s v o j»> j palači.

Za one, koji si hoč*ju život oaigurati, 
daje oavuk i prospekte (g lá n s r ,  trgovec vu, 
C'»kovco, naproti velike oitanje. Ovo osigo- 
rajuoe družtvoima viže kak 130 milijnnab kru* 
nah viéinosti. — A jedoo letni dohodek bü je 
laui 23 milijuu krunah. Za os'guraoje isplaitlo 
je ovo družtvo od 1848-ga leta više kak 
2 80  milijun krunah.

ODGOVORNI UREDNIK 
M A  R Q I T A I  J O Z 8 R F  

Glavni »urednik
G L A D  F E  R E N  C Z



Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért «em alaki, aam

tartalmi tekintetben nem vállal felelősséget a
Sierk.

H e n n e b e r g - s e ly e m  csakis akkor 
valódi, ba közvetlen gyáramból rendelik — 
fekete, fehér és színeseket 35 krtól 14 frt 
frt 66 krig méterként — sima, csikós, kocz- 
kázott, mintásottakat, damasztot sat. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintá
zatban) aat. póstabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva. ó§ mintákat póstafoHulóval 
küld: H e n n e b e r g  G ,  (cs. kir. udvari 
szállító) s e ly e m g y & r a  Z ü r ic h b e n .  
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és leve
lező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan 
elintéztetnek.___________________ 1

fíVPPllTfi Buda íebiuara 1895
uUiWW** 3 5  7 7  7 9  75

(ti h hon a íti'ak. — Cena ziika
1 m-.mázsa. 1 m.-cent. ;; írt kr.
Búza Pšenica 5.70 —" 3
Zab Zob 5.70 —|
Rozs Hri |l 5 ----- — |
Kukoricza ó Kuruza stari

B ui „ novi 6 50 ----|
Árpa Ječmen 5 — -
Fehérb*buj| Grah beli 7.—
Sárga * » » žuti 6 —
Vegyes » * » zméáan 5.
Lenmag Len i0. -
Bükköny Grahorka 6. —

öl szám v. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t-ez 102 § a értelmében ezennel 
kózhirré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1893. évi 4458p93 számú végzése kö 
vetkeztében Varga L*jo§ nsgy-kanizsai ügyvéd 
által képviselt gróf Festetics Jenó zalaujvári 
lakói javára Kriziai Mihály m.-királyi lakos 
ellen 112 frt 8 jár. erejéig foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján főlülfoglalt és 360 
frtra becsült J ló és 1 tehénből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir jbiróság 
283lp 1895. száma végzése folytán 112 frt 
tőkekövetelés, ennek és pedig 41 frt 50 kr
után 1887, november 1-tól 23 frt 50 kr.
ntán 1888. november l tői 23 frt 60 kr-
után, 1889. november 1-tól 23 frt 50 kr.
után 1890. évi november 1-ső napjától járó 
6*/0 kamat aés pedig összesen 40 frt 17 krban 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
beszámításával a már fizetett 24 forintnak 
M.-Királyon a helyizinén leendó eszközlésére

1895. övi márczius hó 4. napjá
nak délután 4 órája

batáridőül kitüzetik és abhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel biv»tnak meg, 
bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107 és 108 §-a értelmében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet igérőuek becsáron 
a,ul »a elfognak adatni

Kelt Perlakon, 1895. évi február hó 
20 ik napján.

Stern Frigyes,
1— 1 kir. jbiróságr végrehajtó

4 6 2 7 -1 8 9 4 . tk.

Árverési hirdetmény.
lm ^  perlaki kir. járásbíróság, mint telek 

°F*i hatóság közhírré teszi, hogy Pavcieca 
v n perlaki lakói végrehajtatónak' Piauecz

Mihály ngyanottani lakos végrehajtást szén. 
vedelt elleui végrebaitási ügyében 82 frt 60 
kr. tőke ennek 1894- évi április 14-tól járó 
6*/. kamatai V, \  váltóűii 28 frt 90 kr. per, 
6 Irt 65 kr. végrehajtás kérelmi, esuttal 8 
frt 15 krban meghatározott árverés kérelmi 
úgy a még felmer üleo lö i<ö tségek ó hajtása 
czé jából a nagy-kanizsai kir. tő véuyszék, 
perlaki kir. járásbíróság terű ptéo fekvő, Per- 
lak községi 1102 sz. t kvben fele részben 
végrehajtást szenvedett, fele résiben pedig 
euuek neie Lagoisár Julianna nevén álló 442 
hr8*. ingatlan 5 4  frt, 1920 hraz ingatlan 
132 frt, 2298 hisz ingatlan 126 frt. 2690 
ingatlan 178 frt és 2892 hrrz. ingatlan 12 Ir t 
becsértékben az 1881. évi 60. t. ez. 156 §-a 
alapjáu egészben, mégis ugyanazon tjkvben 
foglalt 2839 hm . ingatlannak végrehajtást 
szenvedő nevén álló fele része 169 frt bee« 
értékben Perlakon alulírott telekkönyvi ható 
»ág hivatalos helyiségében a telekköuyvtárb*n

1 8 9 5  éri m ir e g ,  hó 9 . nap ján  délelőtt iO  d iakor

Gsesanák József perlaki lakos felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közbejöttével megtartandó 
nyilvános árverésen elfognak adatni. Megje- 
gyestetik, hogy ezen árverés á tal Piauecz 
Márkus és neje Oseszár Luczia javára 10414) 
69 ikt. sz. a. bekeblezett a 442 brszból 3 
köznek és 2298 briz. ingatlan fele részének 
használati joga nem érintetik.

Kikiáltási ár a fentebb kitett beciár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10* ,*át készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles 
a vételárt bárom egyenlő részletben még — 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedő
től számítandó 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt a harmadikat ugyan 
attól 45 nap alatt, minden egyes részlet után 
az árvei és napjától számítandó 6 *0 kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyeu és módozatok szerint lefizetni Ezen 
hirdetmény kibocsájtasával egyidejűleg a meg
állapított árverési feltételek, a perlaki kir.

! jirásbTÓság tkvi. osztályánál és Pariik köz- , )  2
ség elöl iá'óságánál a hivatal..a órák alatt
raegtek uthetók.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Pét lakon« 1894. október 10. 678.

Pályázati hirdetmény.
A dráva-szenl mártpni (Somogymegye) 

róna. kath- magyar horvát iskolához

m á M O d u t n í l ó
kerestetik, ki egy tanteremben önállólag 
tanítani köteles Évi fizetése 350 forint 
éa e g y  bútorozott szoba téli fűtésnél 

Kellőleg felszerelt folyamodványok az 
alulírott elnökhöz, ki bővebb felvilágosítást 
is ad, intézendök-

Dobos Henrik
682 helyettes plébános, lak. saéki elnök.

H i r d e t m é n y .
özv. Bettlheim Markóné n . kanizsai bejegyzett czég csődtömegéhez tartozó a 

Csáktornyái tárházukban levő körülbelül 66098 kgr. búza, 94177 kgr. árpa és 4130 
kgr árpa roataalja, ajánlati utón a kővetkező teltételek mellett eladatik.

1. A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb lo ly ö  ó v ijfeb ru á r  hó 26-án déli 12 
óráig Dr. Lóke Emil tőmeggondnoknal Nagy-Kanizsán laadandók.*— »Az„ajánlatok : a 
busára, árpára és árpa rosta aljára külön külön teendők,

2. Az ajánlatot tevő tartozik az ajálat átadásakor minden métermássa után 50 
kr. óvadékot a tömeggondnok kezeihez letenni.

3. Eladás tárgyát képező gabonanemüek mintái a tömeggonduoknál.'az eladandó 
áruk pedig a Csáktornyái tárházakban megtekinthetők, a csődtömeg azonban, az áruk 
minőségéért semminemű szavatosságot nem vállal.

4. Az ajánlat az ajánlattevőre feltétlenül kötelező, a csődtömeg "azonban a 
legkedvezőbb ajánlat elfogadására sincs kötelezve, hanem szabad rendelkezési jogát 
fentartja.

6. Vevő köteles a megvett árukat a vételről nyert "értesítéstől azámitott lag- 
késöbb három nap alatt saját költségén a helyszínén átvenni o'ykép, hogy a vételárból 
az eladott gabnanemüeket a Csáktornyái tárházaknál terhelő összeget"« tárházaknak aa 
ezen összeget meghaladd részt pedig a tömeggondnoknak fizeti ki.

6. Ha a vevő az (előbbi pontban foglalt köteleseitségéoek eleget nem tess, 
óvadékát elveszti és az Aruk as ö rovására éa költségein újból eladatnak.

Kelt Nagy Kanizsán, 1895. évi február hó 21-én.

683 Dr- Löké Emil s. k. tömeggondnok.
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Hirdetmény.
Alulírott kir. törvényszék fel

hívja mindazokat, kik Sztráhoni-
necz (Nagyfalu) község úrbéri 
közös legelőjének felosztása által 
érdekeltek, hogy a községházá
hoz
1195. márcxinst lió 
lS-án «1. e. 9 órára

kitűzött tárgyalásra megbízottat 
rendeljenek, mert elleneseiben a 
felosztás érdekeikre való tekintet 
nélkül fog eszközöltetni.

A kir. törvényszék
Nagy Kanizsán 1895. február 7«én

góth s. Ír. §r. Ír.
elnök. (P. H.) jegyző.

679 1 1

£ z  első magyar bőrönd- bőráru-gyár 

D U N E I T Z  E M I L  IIUDAPKST, K á r o ly  kö rú t 3 ■

Hogy a kicsinyben vásárolni szándékozó közönség igényeinek megfelelhessen, egy kös- I  
veden kicsinyben szétküldő osztályt állifotl fel, hol kővetkező tárgyak, a legnagyobb 

választókban és eredeti gyári árakban küldetnek szót.

Fa o<iböróiidök u ú l  iitH ó*kák, ú t i  p lA Íd-*zi)Alí,
különféle a'akbau hölgyek ós urak számára Ilii tn kiiró  g }Ö n g y ö k
vitorla-vaterprov és börké/.ibőröndök "Iób82ürvedök (Gamaschen). m 

minden minőség és árban. V áltó - és b A iik ó tá rc f tá k  Portefeuill
Ilór keziniAzó iá-kák, skolatáskak,

úti toilette necessairek, oldalutiláskák, c ilin d erk a liip  tokok ,

lifzti bőröndök, dimuhabőröndök, vadásztaskák, fegyver- m

tokok é« mindennemű e szakmába vágó tárgyak. — Nagy választék
pénz-, szivar-, czigaretta-, dohány-lárczákban a legkülön

bözőbb kivitelben l|

M e g re n d e lé se k  b á r m in ő  eszakm ába rá g ó  czikkek -  I  
b e n  e lfo g a d la ln a k .

k e p e «  árjegyzék  diim entesen küldetik . 656 5 5

Nyomatott Fiscbel Fülöp (Slrautx Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

I
 Magyar, Az irodalom bármely ágában s bármely nyelven megjelent Utazási kézikönyvek,

német, franczia es angol k ö t ö t t  és k ö te t len könyveknek legaúsabban fölszerelt at aszok,

képekké! ekitett rak|ára * tervrajzok.
/ ramara. fo ld  és ég g ö m b ö k

M U N K Á K .
— O  Bármely szerző által Írott bárhol megjelent és hirdetett Im a- é s  á jta to s s á g i

Kő-,- aczél s réznyomatu könyveknek leggyorsabb és árfölemelés nélküli megszer » ftnytek
d is z m á v e k .  , ~  ----  egyszerűen és legékesebben

Magyar, német, franczia 8 -  kö,ve a leg{ £ ^ l,b Vá,asZ‘

es angol Az irodalmi termékeket illetőleg a legszívesebb készséggel Mintakönyvek s rajzok

REMEKÍRÓK MŰVEI nyujtalik fölvilágitás. X O I HI U IV K Á  k  I I O Z
* --------- *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

A „MURAKÖZ* társadalm i hetilap kiadohi atala

FISCHEL FÜLOP (STRAUSZ SÁNDOR)
KÖNYV-, MŰ-, ZENEMŰKERESKEDÉSE

KÖNYVKIADÓHÍV ATALA, PAPÍR-, ÍRÓ ós RAJZESZKÖZÖK RAKTÁRA, KÖNYVNYOMDÁJA és KÖNYVKÖTÉSZETE
Csáktornyám .

Alapiitatott 1850. évben. ~
---------------------  ------------------------------------------------------------------------------------- -—  ------------- — — — —
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miuden kor és nem szamára, tárában megtekintés végett készen állanak s kivá Előfizetés elfogadtatik .*
minden uyeken^a jegdű-abb vft- natra, KOIUlosabb m egvingjlág végett legnagyobb kész- minden b e l és k ü l f ö l d i

■
 ISKOLAI hs O K T l T l H  S(‘ggel kü ldetnek  mind helybe, mind vidékre. f o l y ó i r a t o k ,  n a p i

könyvek , és

m in d e n  n v e lv e n  Vidékről érkező megbízások kellő készséggel ós gyor- l)  I \  V T b  \ P O k H  \

m  Népies naptárak, sasággal teljesittetnek. a szállítás mind helyben,

£  ki a könyvkereskedés által. ^

I  l a u t n f t z r l r i h * ' "  i é n * t » á l a n i l ó  t n n t  i h n f r r l t  f o l i y h m  / a k t é n  o t t  v a n n a k .  ^  ]
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