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Ifjúsági egyesületek.
et, fogja mondani az 

0lva s(ffrtH ^ ^ yietekb en  való tultengés 
társadalmi veszedelmével ismerős. Pedig az 
akczió méltó a figyelemre, — ha tekintetbe 
vesszük azokat a nagyjelentőségű ethikai és 
kulturfeladatokat, melyeket az ifjúsági egye
sületekkel czéloznak.

Más országban az úgynevezett legény- 
egyesületek valóságos megvédői az erkölcs 
nek és istápolói az önképzésnek és virág
zanak is, mert a társadalom humanistái 
nagyon fontosnak tartják hogy az erkölcsi 
elduvulás legveszedelmesb, leghajlékonyabb 
idejében az ifjúság morális, maga alkotta 
béklyókkal legyen megkötve, a szép, jó és 
igaz Castiliai forrásából táplálkozzék, nehogy 
a léháskodás lejtőjén az elzüllés sodró ára
datba guruljon*

Az úgynevezett ifjúsági egyesületekre 
tehát fontos misszió vár. A* enyhén végre 
hajtott ismétlő-iskolázás mellett igen ráfér a 
cseperedő ifjúra, hogy tizenöt éven túl az 
önképzés alkalma számára megadassák, -  
abban is helyes akcziót találunk, hol a dal 
hatalmával verbuvál és a falusi dalosköröket 
óhajtja serdülő ifjúságból. Heine és Seume 
éneklik, hogy a dalos emberek gonosz em
berek nem lehetnek. A dal kedvencz mu
latság-tárgy az ifjú években, a ki fiatalsá

gában dalolni nem szeret, annak szivét idő 
előtt megfagyasztotta a gondokkal tele élet, 
avagy talán az ilyen, kedély, szív nélkül 
született

Ismételjük tehát, hogy az ifjúsági egye 
sületek dalos körökkel kombinálva szeren
csés gondolat; hisszük, hogy sikerre vezet.

Ámde vélekedésünk szerint a társada
lomnak van az ily egyesületek megalapítá
sánál a fődolga. Sokan a községi elöljáró
ságokat vélik hivatottaknak az ifjúsági egy 
letek szervezésére. Csakhogy mi, a községi 
elöljáróságokat egyedül, magukra hagyva, 
nem tartjuk elégnek az ifjúsági egyletek 
megalapítására. Oly sok teendő vár ma a 
községi elöljáróságra a közigazgatás számos 
komplikácziója miatt, hogy még ilyen kultur 
misszió megindításával megterhelni szinte 
túlterhelés.

Ebben a dologban a társadalom lelkes 
üterére is kell számítani, a mely a község 
elöljáróságával kezet fogva, a czélt, az ifjú
sági egyesületek szervezését, megvalósítja.

A fizetési meghagyások reformja.
Nem szakczikket, hanem ismertetést 

akarunk adni e sorokban
Ennek a törvénynek a czélja, hogy az 

eljárás a lehetőségig egyszerű legyen, vagyis, 
hogy a tiszta, határozott követelések a leg

könnyebb módon és eszközökkel érvénye 
sithetők legyenek.

Az uj törvény szerint fizetési meghagyás 
utján érvényesíthetők 600 irtot meg nem 
haladó pénzösszeg (vagy érték) fizetésére. 
A meghagyások kibocsátása az illetékes 
járásbíróságok hatáskörébe tartoznak. Fize
tési meghagyás kibocsátását irásbelileg kell 
aziilietőnek vagy megbízottjának kérnie. Ha 
a kérvényt maga nyújtja be, sajátkezüleg 
írja alá és két tanúval előttemezi. Erre az 
illetékes járásbíróság a fizetési meghagyást 
kibocsájtja. melyben az adóst, vagy adósokat 
az adósság 16 napon való kiegyenlitéaére 
hívja fel. Ha a 15 nap letelte után az illető 
tartozását ki nem egyenlíti, ellene végre
hajtás kérhető

Az adós azonban a fizetési megha
gyásnak ellentmondhat. —  Ellentmondását 
írásban, vagy szóban bejelenti, vagy a kéz
besítési iv is hátára rájegyezheti Ellentmon
dás esetén a bíróság tárgyalást tűz ki. Ha 
ellentmondás nem történt, akkor 15 nap 
múlva a kielégítési végrehajtásnak jött e 
az ideje. Ekkor a követelés csupán 30 napig 
biztosittatik, mert az ellentmondásra az ille
tőnek még annyi ideje van Ebből látható, 
hogy a fizetési meghagyás csak azon köve
telések behajtására alkalmasak, a melyek 
nem vitásak*

Ez a törvény a hitelező javára készült, 
mert eddig a hitelezőnek, akármily világos

A J h r i k i í ' U n s i j i
Utazás Horvát-Szlavonországban.

Irta: G ö n c z i  F e r e n c z .

A mai zónás világban egy ily, közali vidé
ken tett utazás inkább kirándulásnak volna ne
vezhető, azért, nehogy nagyzo áisal vádoltassam, 
kijelentem, hogy csak azon jogciimnél fogva ne
veztem el utazásnak", mivel vonaton kivtll 
kocsin s részint gyalog jártam. — A kood- és 
gyalogutazásnál pedig még nem hoztak be zóna- 
rendszert. Ezeknek még aligha született meg a 
miniszterük. — A lovak s az emberi láhak még 
egészei a régiek, legtölebb az utak jobbak. Te
hát megnyugodhatunk a tóntebbi czimben.

Augusztus közepe felé, forró óvári napon 
Ültem tel Varazsdoo a vonalra. Az első állomásig, 
Turcsinig a vonat sikvidéken halad. — A vidék 
külső arczulata megegyező Muraköz síksági részé
vel. A termények főbbjei is ugyanazok.

Rossz kukorioBatermós mutatkozott i*t is, 
mint Muraközben. A félig megnőtt saárt sárgás
barnává szántotta az aszály (némelyek szerint a 
kukoricza is peronoszpöráa volt, az okozta korai 
száradását) • szegényes fej guggolt rajle.

Turcsin mióta a mellette futó viozinális 
va*ut megnyílt, a varazsduk legkedveeehb kirán 
dúló helye. Idővel, miu'án az erdős begjsóg tö
vében kedvező fekvéssel bir, igen kedve« és ké- 
DT«lmea mulatóhelylyé fog válni.

Turcsionál elértük az Iváncsiosa hegylánoz 
előhegyeit. Innentől vonatunk déli irányban foly
ton felfelé halad a hegység oldalán.

■A hegység változatos. Erdők, cserjések,
; irtások* szőlőhegyek, szántók s a keskeny völ
gyekben rétek vonulnak el ssemeiok előtt, mik 
között helyenkiot csinos köaségek, úri lakok, 
villák s szétszórtan épült apró paraszt házak tar
kádénak.

Ha eien előhegyek egyes pontjairól vissza - 
tekintünk, elragadó kilátásban gyönyörködhetünk. 
Ellátunk a muraközi hegységig, belátjuk azon 
szép és termékeny sikföldet, mely a sebesen höm
pölygő Dráva melléken húzódik, jobban mondva, 
melyet a Dráva folyó szeszélyes kanyargással 
ketté szel s melyen hajdan keskeny tenger terült | 
el, egy kinyújtott karja a nagy magyar síkságot 
boritó tengernek. i

További haladásunkban a vidék mindinkább 
változatosabb kesd lenni, mindig több-több önálló 
begyalakzat tűnik szemünkbe. A vonat útja balra, 
jobbra kanyarog, kerülgeti a nagyobb hegycso
portokat, hegyhátakat, c«uo«okal s a köztük ősz- 
szeszorult völgyekben halad. A kilátás esak a 
hegyoldalokra s közel eső kúpokra terjed.

A csúcsok közt számos az önálló, minden 
oldalról völgy által határolt alakzat. — Ezeknek 
oldalai tölgy, bükk s fenyő erdővel vaanak be
nőve, melyek zöldjéből itt-ott óriási ■ meredek 
sziklafalak fehérlenek ki. Legnagyobb és legszebb 
köztük az Ivancsioza csúcs, mely Zala és Vas
megye távoli részeiből is jól látható. Egy széles, 
sziklás hegycsúcs ez, a tetejéig erdővel fedve. Az 
lváno<ic«a a muraközieknek időjóslója. Ha „füs
töl* vagyis felhők takarják, — biztosan eső lesz.

Iváncsiozától délre a hegység folyton ala
csonyodig A magasabb hegyrészek — Kiölik

hegység ágai — baPelöl, dé keletnek esnek. Az 
eddig átutaz ott terület dicsekszik a legszebb hegy- 
részletekkel, melyek az idegent igen kellemesen 
lepik meg.

E hegyek általában s részleteikben részint 
történelmi múltjuk, részint szépségüknél fogva a 
horvát költők által többszörözen meg vannak éne
kelve.

A horvát nép az Ivancsioza s Kalnik hegység 
vidékét s magukat a begyeket ie Zágorjának, a 
lakókat pedig zágorecaekuek (hegymögöttieknek) 
nevezi, ellentétben a Száva síkságán lakókkal, 
kiket pregoreo/.eknek (hegyelöttieknek) mondanak, 
mig a drávamelléki horvátok pridoavczi (dráva- 
melléki) gyűjtőnév alatt ismeretesek.

Zagorja vidéke meglehetősen sűrűn lakott. 
A nép általában földhöz ragadt szegény, főleg 
mióta szőlőit, mely a föjövedelmét szolgáltatta, a 
filloxera megtámadta • kiirtani kénytelen. Igen 
nagy darab területet láttunk, melyek a közel 
múltban még a legjobb szőlőtermő helyek voltak 
a ma hajdina, kukoricza vagy kalászos vélemé
nyek sorvadoznek rajtuk avagy parlagon bevárnék.

A gyümölcstermelés itt nagvmérvfl s jó fajú 
gyümölcsök vannak. — A zágorec* gyümölcsét a 
közelebbi városokban s síkvidéki falvakban adja 
el. A gesztenyét és cseresznyét Muraközbe is 
szekérszámra hozzák eladni.

A zágorecz főfoglalkozása a földmiveléssn, 
szőlő- s gyümölcstermelésen felül a vásározás, 
més/égetés és házi ipar. — Uton-utfélsn látunk 
mészégető kemenczéket. A meszel Varazsdra s 
Csáktornyára szállítják a a piaczon adják al vagy 
faluról falura vándorolva adnak túl rajta.

Házi ipar termékeiket (a fözökanalakat, fa- 
I tányérakat, mocsarakat, dézsákat, kádakat • saj- 
I tárokat) is ily módon értékesítik*.



volt követelése, a késedelmező ellen kere 
setet kelletett indítania. Megkímél telik az 
a-’ós is az utánjárástól és perköltségektől, 
makacisági esetek nem lesznek, az ügyke
reső felek olcsóbban érik el igazaikat- A 
törvény az ellentmondással a jogtalan kö
vetelések ellen védi meg a keresetbe vont 
egyént, a járatlanabb, tanulatlanabb embe 
rekkel szemben visszaélések nem lehetnek. 
A kézbesítő, az írni olvasni nem tudóknak 
köteles a meghagyás dolgát megmagyarázni, 
de még ha ellentmondással nem is élne, 
joga van perét újítani, Ez az okos, jó tör
vény már alkalmazásban van.

K ü l ö u f é l é k .

— 4  szom szédságból. Varazsd városi pol 
gári őrség, fővédnöke Albrecht főhercieg 
elhunyta alkalmából sürgönyileg fejezte ki 
részvétét s a temetésen ö  Felsége engedő
mével a főparancsnok (a polgármester) ve
zetése mellett hat tisztje által képviseltette 
magát. A polgári őrség fennállásának 150. 
évfordulóját az idén jubiláns ünnepéllyel 
akarta megünnepelni, azonban fővédnökének 
elhunyta miatt a* ünnepély megtartását a 
gyász leteltére halasztotta el.

— $ u i a  § * t - j á r t o n  t m c u s t i l y t .  Múlt 
hó 16-án ment végbe Mura Szent-Márton 
farsangi tánczmulatsága, mely a jól sike
rültek közé sorolható. — Marssics Károly 
vendéglős ugyancsak kitett magáért, ami a 
díszítést, az ételek és italokról való gondos 
kodást illeti. Igaz, hogy az erős hideg és 
rossz ut majd lehetetlenné tették a szomszéd 
városokból való megjelenést, mégis mintegy 
20 pár tánczolta a négyest. Fesztelen jó
kedv uralkodott reggel egész 6 óráig, amikor 
ia a harangszó intette haza a kedélyes kö 
zönséget.

— h a la s z tá s  u tán . A * Pesti Napló«-bán 
olvassuk, hogy lelkészeink részéről milyen 
elbánásban részesülnek azok a hívek, akik 
dr. Wllassits ministerre szavaztak. Általá 
nosságban nem fogadhatjuk el a »P. N.« 
értesülését, mert lehetetlen, hogy lelkészeink 
között ne találnánk olyanokat, akik »hiva
tásuk magaslatán« állanának 1 — Kivételek 
voltak é * vannak is Ilyen kivétel a magáról

és állásáról megfelejtkezett dráva-vásárhelyi 
káplán, kiről a fent nevezett lapban a kő
vetkezőket olvassuk : »Vugrinecz Ferenci 
dráva-vásárhelyi segédlelkósz adta a minap 
kiváló tanujelét nemes lelkipásztori órzüle 
lének. Kodba Márkné, puscsinai szegény asz- 
szony kereste fel a tisztelendő urat, kérve, 
hogy mondjon misét beteg férje felgyógyu 
lásáért. A pap kijelentette hogy ezt nem 
hajlandó megtenni, mert Kodba Wlassicsra 
szavazott; azt is mondta, hogy ha haldo
kolni fog Kodba, még meggyóntami sem 
megy el az istentelen »liberálist«. E kijelen
tések után Vugrinecz páter cselekedett is; 
úgy kilökte Kodbánót a szobából, hogy az 
asszonynak kitört az egyik lába. Kodbáné 
most a Csáktornyái közkórházban fekszik«. 
Nem füzünk bővebb komentárt ehhez az 
esethez, csak a jogosan felháborodott köz 
vélemény megnyugtatására annyit, -  hogy 
a vizsgálat ez ügyben már megejtetett és 
hogy a t. káplán ur esetével majd a bíró
ság lesz hivatva érdemlegesen foglalkozni 
amelyhez a panasz beadatott. Még csak azt 
kérdezzük : Hol van a hivek iránti türelem 
és szeretet ? ! Bizony, bizony szomorú, hogy 
nekünk laikusoknak kell erre figyelmeztet
nünk a pásztó rtl

—  £  »fiehétmegyei tgapló« czimü för- 
medvényes lap, még mindig foglalkozik a mi 
választási ügyeinkkel. — Minden számában 
felszaggatja azokat a sebeket, melyek nélkül 
ellehetnénk, ha dr. Major betegei után látott 
volna s ha dr. Premus nem lépte volna át 
a Drávát. A »Feh. Napló előhurczol min 
dent; nem kiméi tisztességet, nem érdeme 
két, nem polgári erényeket 1 — Pedig azt 
hangoztatja, hogy vallásunk érdekében küzd 
Ez talán nem lehet iga*, mert a mi vallá
sunk a szeretet és türelem vallása! Imád
kozni tanítson bennünket a »Fehérmegyei 
Napló« és ne gyűlöln i!

—  Ünnepé, y . Márczius 15-ikének évfor 
dulóján a Csáktornyái áll. tanitóképzőintézet 
tanári testület© és növendékei a »Hattyú« 
vendéglő nagytermében hazafias ünnepélyt 
rendeznek, melyre a t közönség ezennel 
meghivatik. Az ünnepély műsora következő :

1. Nyitvány. Sextett finale op. 8 . Bennet 8.-től 
zongorakiséret mellett előadjak ; Schlegel Ferencz, 
UorvAth János, Veinacht Lukáss, Vendler Jóiset,

Peintler Géza, Goldmann Antal és Trinkl Alajos 
kép. növendékek. — 2. Szózat, férfikar, Mester 
Károly tót, énekli a kép. ifjúság. — 3. Márczius lg 
Ábrányi Emiltől, szavalja Trinkl Alajos kép. Dör‘ 
4. Kuruoz dalok, sóló (érfikat Káldy Gyulától 
éneklik : Németh Sándor, Kadosita István, Qold- 
raana Antal, Fiiszár Miklós, Peintler Géz*, Bruu" 
ner István, Horváth János és Major Károly kép. 
növendékek. — 5. Ünnepi beszéd, előadja : 
méri Albert. — Vonós négyes, Pleyeltöl, előadják : 
Schlegel Ft renczt Veinacht Lukács, Trinkl Alajos 
és Goldmann Antal kép. növendékek. — 7, Vál- 
lozatok, Bartalus Istvántól zongorán előadja : Beér 
Ferencz. — 8. Téli dal, férfikar magán szólamok
kal Alaga Gézától, énekli a kép ifjúság. — 9. a) 
Tavasz elmúlt... férfikar, Lányi Ernőtől, b) Talpra 
magyar, férfikar zongorakisérettel Boldis Ignáostól, 
előadja: a képeidéi ifjúság.

— N y i lv á n o s  kö szö n e t. A Muraközi Ta
karékpénztár részvénytársaság tek. igazgató
sága, a közgyűlés határozatának kifolyásából 
40, negyven forintot volt szives a Kisdedóvó 
Egyesület folyó kiadásainak födözé*ére ki
utalványozni A mikor ez összegnek átvé
telét elismerném, fogadja a tek igazgatóság 
ez adományáért az egyesület nevében leg
forróbb köszönetemet. — Csáktornya, 1895, 
február 26 án. Ztegler Kálmán, e. elnök.

Q to sz  k itü n te té s  h pár hónappal ezelőtt 
lezajlott szentpétervári nemzetközi nagy 
kertészeti kiállításon kitüntetetteknek jegy« 

-zéke most került birtokunkba. E kiál fáson 
több részről adományozott kitüntetések kö 
Zött Ő császári fensége Mihailoviča Ni kölni 
nagyherczeg a kiállítás védnöke által ado
mányozott kilencz nagy arany érem fog
lalván el a legkiválóbb helyet rendkívüli 
nagy érdeklődés tárgyát képezték ; mert 
általános volt az az óhaj, hogy e kiltncz 
nagy kitüntetés Oroszországban maradjon, 
a minthogy is nyolczat csakugyan a leg
előkelőbb orosz <zégek vívtak ki. A nagy
herczeg érmeinek kilenczedikére azonban 
hz ezen világversenyre sereglet angol fran- 
czia és német világczégek óriási versenyé
vel szemben egy hazai ozég — Mauthner 
Ödön budapesti magkereskedő — érdeme* 
nittelett. Midőn a hazai magkereskedelem ily 
magas fokra emelkedését örömmel vesszük 
tudomásul, őszintén óhajtjuk, hogy földmi- 
velésünk egyéb ágazatai is ily törekvő elé
gek kezeiben legyenek, mert ez esetben 
csakhamar fel fog hz virágozni és a válság

A »ágorecsek nagy szegénysége egy ut Isi
müveletlenségüknek is tanujels. Zagoriš tényleg 
Horvatorszégnak anyagilag s azallsmilsg egyik 
lagelmaradottabb része, nyomorúságos és szellemi 
sötétségben élő, különben jó le kö népét a borvát 
politikai izgatók 1884 ben zendülésre bírták, mely 
alkalommal saját papjai, tanítói, szóval urai ellen 
fordult, kiket mint „magyaron"-okat (magyar 
pártiakat) azaal gyanúsított, hogy még a tyúkokat 
is megakarják adóztatni a ők az okai a nagy 
adófizetésnek.

Viseletűk régies. A férfiak nagyobb része 
rövid inget s ugyancsak rövid a szűkén fehér 
vászongatyát, piros szinü, elöl pitykegomb*<oro» 
posztó mellényt, rövid tulpiános csuhát, bocskort 
vsgy csizmát s széles, vasiig karimáju, tetején 
•lcsapott slaku kalapot hord.

A nők viseleténél a föszin szintén a fehér 
és piros. Fehér, kurta szoknya, fehér nagy és 
csipkés fejkendő, mindegyik vászon vagy gyolcs: 
ból, piros dsrék »csizm a teszik ki a jellemző no* 
viseletét.

Lakásaikat egyszerű kis iaházak képezik
egy szoba, konyha ■ istállóval. Zágorijkban, mint 
nálunk Muraközben a hegyvidéken, kevés községet 
találunk. A lakóházak elaiórtan a begyoldalokba 
vannak épülve külön külön vagy 3 —6 ház ősz- 
sssverödve.

Benne kell születni, nevelkedni, hogy ily 
tlsárt életmódot as ember elviselhessen.

E magányban a zagorecz szellemi szükség
letét természetesen a vallásában találja fel ■ tűr
hető anyagi körülményei mellett %v ad lelkének 
megnyugvást, es nyújt tápot, vigaszt a sivár hely
zetébe való beletörődésbe.

A vallásosságon külsőleg az idegen is észre
veheti rajtuk.

Utazásom alkalmával vonatunk több búcsust 
vitt Bisztriczére. A nép ezt tudta vagy legalább 
sejtette, azért a kik vonatunk elhalhaladáaát észre
vették : felénk fordulva letérdepeltek s összetett 
kézzel imádkoztak.

Megható volt látni a kis pásztorgyermeke
ket, a mint legelésző teheneiket ott hagyva a 
vonat közelébe siettek, hogy a búcsusok tisztele
tére imát mondjanak.

II.
Vonatunk a hegyek magassbb részeiből ki

bontakozva egy hosszú • meglehetős széle*, gyö 
nyörü völgyön robogott déli Irányban.

E völgy szélein mindenütt szelíd dombok 
húzódnak, melyek legelőkul s szántókul használ, 
tatnak. Szőlőültetvények kevés helyen láthatók.

Zlatár állomásnál óriási zaj ütötte meg fü
lünket. Zlatár az utolsó állomás Bisztriczéhez, a 
híres búcsujáró helyhez, • mit tudvs, rögtön 
tisztában voltara a zaj okával. — Az állomáson 
óriási tömeg búosus várta a vonatba való szál
lást. Egy részük Varazsd, más részük Zágráb 
felé utazott haza.

A tolongás és nagy lárma, a külömböző 
vidékbeli tipusok s viselőiek nézésébe hamarjában 
nem bírt az ember betelni. Volt köztük magyar, 
stájsri s zalai szlovén, vend, muraközi, zágorsozi, 
turopoljei borvát síb. kiknek sokféle nyelvű be
szédébe belevegyük a búosun vett sipok, trom
biták, szájharmonikák folytonos szólása, nyeíege- 
tése, a vendek zenekarának játszása, a vasúti 
alkalmazottak parancsai, a nép betuszkolása és 
elhelyezés körüli lárma, miknek következtében 
a zavar bábeli, a zaj irtóztató volt.

A mi vonalunkra a zágrábkörnyék népe szállt 
be. nagyobb részt fthérnép; eiöteljes, izmos, 
barna arozbörü, lármás nép, melynek bátor fel

lépése, életvidorsága igen meglepő volt rám nézve, 
mert ilyen viselkedést én eddig csak a magyarnál 
tapasztaltam. A nők viselste igen érdekes, meg
érdemli, hogy néhány sorban bemutassam.

A iejkendö kivételével ruhájuk maguk szöte 
és varrta sárgás színű, pamutós vászonból készül. 
Az ingujak igen bök • bálul az ingoyakból indul
nak ki. S a mi ruhájuknál a legjellemzőbb s leg
érdekesebb, széles • több soros ksresztsávuk 
piroslanak a szoknyák alján) az ingnyakon és a 
kötényen csaknem egészen fölig.

A leányok nyakát, ingmellét apró csecse
becsék: több soros sárga gyöngyök, tükröcskók, 
mellük stb. díszítik.

A kiabálással — orditozásnak is lehetne 
nevezni — tett folytonos énekléseik hallgatásába 
fülem már kifáradván, a eoupó feljárójához álltam 
ki a elmerültem a vidék szemléletébe.

Gőzösünk folyton ugyanegy völgyben haladt 
előbb délkeleti, majd déli irányban. — E völgy, 
melyet déli felén a Krapina patak öntöz a ssávai 
síkságba fut s a Száva folyó (elé mindinkább 
szélesbttl. Jobb oldala felől szelíd, apróra tagolt 
dombok, balról meg a hatalmas Sljemen hegycso
port emelkedik.

A Sljeme hegység gerincae északkeleti irány
ban vonult s nyugoti oldala meredeken h a n y a tlik  
alá az alanta futó tik területre Erről az oldalról 
nsm lévén előhegysége, 1035 mnyi magasságával 
hatalmas benyomást gyakorol a szemlélőre.

A Száva folyó mellett húzódó lapályra érve, 
túl az Uszkok hegység keletre húzódó, rövid, de 
impozáns begyláncsát találjuk szemben, Innen felöl 
ez is sik területből emelkedve ki, viszonylagos 
magassága jóval nagyobb hegységnek képzelteit 
velünk 1061 méter átlagos magasságánál. 

(Folytatása következik.)



ellensúlyozva lesz az óriási haladás által. |hogy a tönkre jutott és a bálok miatt el- Tisztelt olvadóim pedig ezek után mél- n  
Üauthner további törekvéseitől pedig re- adósodott családapák lábra állítására ilyen tán kérdezhetik, hogy miért neveztem el o  
méljük, hogy épugy mint maKtermónyeink-, jótékony czélu tánczvigalmak nem rendel históriámat böjti történetnek. A megfejtéi 
nek Németország leié hathatósan utat tört, tetnek J igen egyszerű. A pört folytatták, ugyanis
legújabb nagy diadalának terén : Orosior- Tisztelt olvasóim. De én nem csak elegánsan megböjtólték a port, tekintettel 
■■ágban is uj vidékeket fog föltárni mag- elmondására fogtam tollat. A Kis-vályu-falvi az eszmei bélyegekre. — Azóta K ii-V ályu- 
kivitelünknek. ; hentesek mulatságáról irok, melynek lady Falfán nincs rá eset, hogy böjti mulatságot

^  §ialaj’S ar^i ^ále Magyar Nemzet patronesseje Pléh Jóssifné azon a i alapon, rendezzenek.
Történetéből most jelent meg a 8 -ik füzet, mert ő az ő polgári számítás szerinti k é t -------------------- *------- ------------------ :-----------
melyben Szent László éi Kálmáo királyok mótermázsáiával a legjobban tud imponálni. N y í l  t t é r .
uralkodásának története van .lökött alapot- A megalakított ötven tagú rendelő- E r0T„  aIat, köilöltekért .éra alaki, ...»
gággtl megírva. L füzethez is két gyönyörű bizottság már annyira a részleteknél tartott, tartalmi tekintetben nem vállal felelős séget a 
mflmellékletet csatoltak a kiadók: az egyik hogy a disztánczrendet és disxmeghivól . Szerk.
Echter festménye után az augsburgi csatát fogalmazta meg. N Y I L A T K O Z A T ,
ábrázolja, a másik Geiger rajza után azt a Az előadó egy kis keszeg kápő viralis A vidéki lapok egy némelyikében .N y i-  
jelenetet, midőn Szent István elfogja Gyula .o  t de a lelkesedés m egp iríto tta  Ú g y  latkozatu C z ím ^ e \ Haldek Ignácz aláírásával 
vezért és családját A szövegbe nyom ott; deklamálta a megb.vőt m.nt S .ac.vay as nyílttéri kösleméuy jelent meg, m ezb en  
kápek .sánta ezúttal tisonnyolcs, -  egytől Ecaégará) darabját. Odáig zökkent, hogy H ']dek j áol magkere.kedő, a ki rövid 
egyig vagy egykorú rajzok vagy t.rméa.ot ssemélyjegy egy formt, osaládjegy 2 forint. időve| ezelőtt a budapesti kir. Törvényszék 
után készült ábrázatok, vagy pod'g egyez'Dongái fölsziszszeut. Sérelem akar törlénni fenyitő osztályának nyilvános tárgyaikéi ter-
nsgyhirü festméuyek reprodukciói. -  íg y  a hentesek elite böjti mulatságán. mében vádlottként a vádlottak padján ült,
mindjárt a füzet elején találjuk S .ék .ly  Donga, tölállott. Kordován, zsíros uya- aaj4t k^nye|metlen situatiójának leplezése 
Bertalan híre* frelkéját, László király álkel kán megimbolyogott hatalmas f«|e Homlokán végett a l ai|ene m é g  mindig folyamatban 
a Dráván, utána következik: Sváb Rudolf az erek kidagadtak mint térképen a folyók, leTŐ bűnügyre vonatkozólag a vidéki kö- 
német király, (a merseburgi székesegyház- lábaival toporzékol, mintha nemis rendelő- 2ön^ g íel egyetmást elhitetni igyekszik, 
ben levő airfödelóről, Szt. Láailó fej-ereklye* bizottsági ülésen lenne, hanem odahaza Ezen tendentiósus híreszteléssel szemben, 
tartó szobra. Salamon állítólagos tornya taposná a káposztát. (Jö annak előrebocsátása mellett, hogy egy
Visigrádon. Kun Lovas. Szent L&siló pe- H ogy tetszett mondani ? A vigalom bírói határozatnak jogerőre emelkedése előtt
ciétje. S z t László karcionti ereklye tartója, beli meghívóval egy kis hiba esett. Az én senki ember fi4?alj kü|önÖ8en a még jog- 
Szt. László és neje Szt. László ezüst pénze gusztusomnak éppen nem tetszik ez a ki- orb're nem emelkedett bírói határozat által 
Kálmán király pecsétje Keresztes vitéz a i tétel : személyenként lessék csak a kife- érdekelt féllel polémiába nem bocsátkozom, 
első keresztes háború idejéből. Keresztes jezést úgy venni, a hogy a nép ajakán ól. 8SáraZ0I1 csupán anuak konstatálására szó- 
vitézek as első keresztes háború idejéből. Hiszen kérem alásun, a hol személyekről ritkozom, hogy a budapesti kir. törvény- 
Normann gyalogos vitéz a XL. századból, van szó, ott a tisztességes magyar asszony sz4k m jnt büntető bíróság előtt szabály.
Zára. V. Henrik pecsétje. Dömös. Ismátslvz elpirul* En személyeket a hentesek vlgal- 8Ser(ien lefolyt bünvizsgálat alapján a buda* 
figyelmébe ajánljuk e kitűnő munkát min- mára nem engedhetek. Styláris módosítást pe8ti kir UgyéSZHeg — mint vádhatóság 
den magyar olvasónak. Ára füzetenként 30 ajánlok, hogy személyenként igantódjók ki hivatt lból Haldek Ignácz magkereskedő 
kr go—62 füzetben a mű teljes lezz páronként. A hentesek többsége helyeselte ej|en vádinditványt tett és a fömóltóságu

V a s z a r y  K o lo s  é le tra jz a . A „Kor- az indítványt, de Pléh József fitymálva kir ( juria 7 3 9 7 /3 . 894 sz a. kelt határo-
rajzok* czimtt uj folyóirat egyszerre négyes füzet- 8aójt közb e ; Micsoda ózdiság -  as előre zatáva| éppen a vizsgálat adatai alapján
ben .dia ki a törí mora> dühbe gurítotté Pléh urat. Haldek IgPn4cz „„^kereskedőt a lopás büu-
kis k"íeleíPmaga a szerkesztő Dr. Kőröey Ltuiló ~  I«enl" “í 6** ‘‘»éré való felbujtáe miatt vád alá helyezni
irta. Vaszary Kolos az egyházpolitikai küzdelmek a vásáron is páronként ? A birkákat. Kö- remlelíe#
egyik legkiválóbb történeti alakja. Békés szellem«, vesse meg Dongái ur, mi nem vagyunk Az ezen vádhatározat folytán megtűr*
fenkolt idealizmusza, tündöklő hazaflsága és fényes birkák. tott végtárgyaláson a közvádló kir. ügyész
szónoki tehetsége becsültté tette a a Hogy túlságosan ne s.aporitsam a szót, ezen t4r yal4g fejleményeihez képest a vá
Adagokban*gazdag, leldoíjiz.sb.n gondo.; több ki.alentem .eien bizony kam ényenöm ehaj- dat fenntartotta éí Haldek Ignácz magke- 
érdekes aktá)a most jelenik meg először a nyíl- tott a trendeiőbizottság.  ̂ A lapok efféle regke(jQt a l0p48 bűntettére való felhajtás 
vánosság előtt, őszintén ajánlhatjuk olvasóinknak, részleteket közöltek belőle, nagy botrány hivatalból üldözendő bűncselekményének eb 
Az ünnepelt egyházfejedelem rokonszenves han* a hentesek gyűlésén, S ssékl ába mint argó- követ4g0 miatt indítványozta megbüntettetni. 
gulaltal megirt életrajzának ára 1 irt SW kr.; mantum, a viaskodó bálrendezők, a sebe- Az ej8Ő fokban elj4rt bíróság vádlott
d lik é^ V o Íra jV o k - Jö'adöhuá.aUban (Buda- »Hiteket nagy gonddal, résiben » kórházban Haldek Ign4czot felmentette ugyan, de a 
pasi, AndrAasy-ut 26.) Kapható minden nagyobb ápoliik. A tudósítások aizal ek. hogy bűncselekmények megtorlásának szorgalma-
könyvkereskedésben is. _________az ellentábor két hőse ^  , e e’ zására hivatott vádhatóság nyomban nyil-

Midőn a nagyközönség^M ® l«nái^8^^ »eredett pört folytatnak a bíróság e fltt vánoa t4rgya]4gon a felmentő Ítélet ellen 
László cieglédi hírneves gyümölcsfa iskolájának Szóval most is igazolva le , hogy a fe]|ebexósét jelentette be. 
mai számunkban közzétett hirdetésére felhívnánk, kj szelet vet, Vihart arat. Haldek Ignácz felmentése tehát még
különösen kiemeljük, hogy nevezettnél a százé*- Dongó ügyvédje Csontos Márton volt, nem j0ger5 g 43 fe|„ő bíróságaink vannak 
rekre menő mindenféle nemes csemetén felül még a kj ftZOn mi8Ztikus kijelentést tette, hogy a hivatva Haldek Ignácz eljárása felett Ítéletet
mintegy I.6 0 OOOCidarab, 1 - 2 - 3 ^ e" ^ “md rte pör bizonyoa, bár kisaé fortélyoa. mondani; ö maga saját ügyében biró nem
vadoncz van eladásra készen, mégpedig, aorio, j B,iHo<rott hnszut iheirve r* . , * ; . 6, . 1 . , . . . , .alma, birs, douo.in, paradieaom, ezilva, prunua- Semmi azl auaogott DO ut lineg e J.het és nyiltén közleményekkel bíróságain-
myrobolana, eaint Julién, beezterczei szilva, Dongó. — En boszut akarok A költséget |̂ at praeoccupálni nem fogja.
eper, sej-meggy, sarga baraczk, mandula és nem aajnáloin I Ennyit tartoztam az igazság érdekében
kökényből.______________ ____________ __ - Még kétszáz forintot se ? kijelenteni, de polémiába Haldek Ignáczczal

/ -  p  a n  \ t a  I /  ^ em ^n/  annyit *•? nem bocsátkozom, csak azt kívánom mégL  S  A  K  IN U  K - -  Hát j ó ! Kétszáz forintért a maga megjegyezui| hogy merö valótlanság az a
részére libbentem az igazságot. mi  ̂ »nyilatkozat* -ában még eddig

Böjti történet- — Szívesen megfizetem, de egy is j0geröre nera ja emelkedett felmentésének
rési'etei fölszámitást kérek. okául felhoz.

— Irta: H a & rsy  K á lm á n . Csontos egyenként bediktálta az össze- A kit a Curia jogérvényesen lopás bűn-
Hogy a farsang minden körülmények geket: tény vállat, pana»*l*vél, alakért tettére va|d f elbúj tás miatt vád alá helyeíett 

között itjvid as igen élénken fog már nem napi és munkadijak, informácaió, fe « - 4a a kj ejjen a vádhatóságot képviselő kir.
ia sokára mutatkozni Ugyanis a sajtó és beié«, előre nem láthatókra, az *Weí ‘ ®® ügyész ezen bűntett miatt a vádat nyilvá- 
parlament holmi meiögazdMági vál.ágról a Dondó feleiámitáaa aser.nt 190 form o Q03 véglárgya|4son hivatalból fenntartotta 
be««él,innen-onnan január/laejétől a mostani tettek ki. méB n.kem  é* a j1', ellen végre a k.r ügyész lellebbe-
hamvazó eierdáig bőven hét hétig tartott Mosolyogva sióit. No, lám, még nekem lése  <0|ylíin a bűnvádi eljárás még ma is
karneval uralma gé a m é g  aem volt e'óg A van 10 forint rebaohom Mert ait hiszem, fo|yamatban Va n : az ugyancsak hiába fe-
«iita és kefekölök Haicxi bátor«ág nevet most már minden föl van aiémitva ? nyegetödzik hamis vádaskodás miatt való
«  “ «k~; <»» -  örd«í«l, ..n 1 k a m u . ieljelemé̂ .11 u .  H *

Ü S S  -  r n  . .  -  m « .  U -  Felelős
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IIL tečaj Vu Čakovcu, 1895. 3 marcziusu Broj 9.

8 uradnikom moti j« ivaki dan 
fOTorit i med 11 i 18 vurom. — 
8va poiiljka tiéné« a« aadriaja no* 
vinah, naj m  poliljajn na ima 
■ a r g i l a i  J a i a f a  urednika va 

Čakovec.

lila ta lj itv o :
K ^U ara Fiaohel Filipova kam m  

predplata i obanane poliljajn.

p la t n a  c e n a  |e  t
Na celo leto . . . 4 tzt
Na pol leta . . . S frt
Na čet vert leta . . 1 fit

Pojedini broji koitajn 10 ftv.

Obanane ee poleg pogodbo i (ki
raflnnajn.

u »  h o r v á t ik o r  i I m ag  J ara  k o m  J e z ik u  Iz la z e é i d r u ž b e n i  z iia iifttv en i i p o v u o lj iv l Ilocf za  p u k . 
t X z la ,z l  •TraO d^tliadLan J o d e u lc r s it  i  t o :  ttu s -v a lcu . ned-olj-u.

Služben' glasnik : „Me^jimurakoga podpomagajučega činovničkoga družtva“f  „Čakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d

K a v a .
i.

Jutro je. Sance so pokafluje tu naflu 
sobica i budi nas. Stanemo •• vmivamo 
se i opravljamo Pak kada smo 1 te muke 
preterpeli, sednemo ta  stol, da popijemo 
naiu kavu. E |, al nam ide vtek. Ono su 
mornoiti, skojom smo 8 postelje zdigli, ne- 
•taje/ krv kakti da lehkeie vu žilah teče 
a uoge kak da bi hotele same od ssbe 
poleteti. A stopram po obedu » rnaa kava!

E  pak kad vam je prijatelji, tak po 
voljna kava, budem vam pripovédal o n oj 
koje kaj. — —

Domovina kave je okolica Caffa 1 
Auareja vu haleflkoj visočini Ovdi raste 
kava kakti divje žikarje po kamenitih tlih 
Drugač je kavino steblo 6 do 10 metrov 
visoko. Drévo je vitko, komaj 9 cm debelo 
Krošnja je pravilna, listje temno i gladko 
Övét je droben i béli. Plod (sad) spodoben 
je na oj črčfluji, a kak hoče doareliti, tak 
preménja i svoju farbu: najprvlje je zelen/ 
onda potuti a na zadnje je čerlen i fioličen.

Ako odpremo čreAnju, našli budemo 
vu mesu kolčicu a vu njoj söme. Takov 
vam je i kavin plod. Vu mesnatoj ljudski 
legiju dva sömena omotana s tenkom ali 
jakom kožicom. To semenje dobadja vu 
tergovinu. Gdo da ga nepotna ?

J Kava cvete za malo né cölo ljeto a 
plodili onda, kada je več 40 do 45 ljet 
stara' Vu Arabiji, gdo najbolje kava raste, 
puflčaju da steblo do svoje navadne višine 
poraste; dolnja grane (svržje) kleitriju, 
odsekavaju a najgornju držiju za najboliu. 
Prvi put ovete mladica komaj vu drugom 
Ijetu. Pokehdob plodovi (sad) nejednako 
dozrévaju, treba ih na godinu vi^e put 
obirati.

Na suhih méstih jesu trna menjša, ali 
imaju vuogi vugodueli miriš (duhu), kaj se 
pri ostalih felih stim postigava, da s« po
brana zrna ostave, da dozréliju. Arabska 
dozréva za 3 Ijeta, ali i najbujda dobi za 
10 ljet isti miriš (duhu).

Kak plodovi (sad) dozréliju, treba ib 
pobrati. Na to ih treba očistiti, t. j. meso 
i onu tenku kožicu kaj zrna ovija, odstra
niti. Pobrani se plodovi preistreju ili na- 
kupčaju i poléju vodom. Meso počne vreti 
a ia  dva do tri tjedna jesu zrna suha. 
Onda ih deneju vu maline, vu kojih ae ona 
drobna kožica od trna samvga odi pi.

Po gdekoje steblo daje 8 do 10 ki
lograma suhih plodova, ali ta su več rödka 
Na Javi dobivaju od jednoga stebla stop
ram 0 26 do 0*5 kilograma čiste kave ; vu 
Brasiliji 2 do 2.5 klg., a vu Arabiji dapače 

ji tri. Vzamemo 11, da je uajednom hektaru 
zemljišča poiadjeno do 2560 ateblah, to

budu ova stebla dala na jedno ljeto '278 
kilogramov čiste kave.

Vu drugih se krajevih ostavlja meso, 
da se na sunou oeuli i od zrnca odljepi. 
Kavu, kak to od trgovca dobivamo treba 
pržiti (peči), — Stim prijemlje ona ponaj- 
prvlje svétlu, a potlji zevsema temnu 
smedju farbu. Pečena kava nesme dugo 
vremena ležati, ar bi drugač zgubila svoj 
1 j epi miriš (duhu), od koga vse zavisi. Po 
kehdob i pečena kava vu trgovinu dohadja, 
gledali su da joj miriš (duhu) občuva u, 
pak su vsako jo če  toplo zrno stučenim 
cukorom posipali, koji se je okolo toploga 
zrna vu tenku kožu pretvoril. — Za fran 
cezku vojsku sru- čaju stučenu kavu s ou- 
korom pak od te méflovine délaju male 
tablice, koje treba samo premclomiti i vu 
toplu vodu hititi, pak eto gotove kave. — 
Pečena zrna treba, da se samelju Turčin 
8tU('e samo (uliko zrnja kuliko mu je za 
jednu porciju kave treba, pak ih polije 
vručom vodom Pri nas ostaviju da se 
prekuhana i preoedjena kava vsedne. Vu 
prvaflnje doba delali su od kave vaake fele 
hiane i pitviue, vetda ju pijemo samo s 
mljekom i cukorom ili <istu črnu Vu Iz
hodnih zemljah a po gotovo vu Mesopotámiji 
namč eju vu kavu vsake fele dihalje. Vu 
Egiptu žgeju pod kavom i poleg nje kakvo 
dlfleču »molu, da dobi Ijepfli miriš, duhu. 
Arapin nosi navék sobom célú sprave za

Z A B A V A .

Najdjeno povruuti.
Gospon Ikolnik iz N. si ipsk nije nikada 

mislil, da bu radi Jedne klobasice, koju su 
mu prije nekoliko godinah okrali i radi jed- 
nog starog kilo brana (arabrela), koj j d pri 
njem na kvartiru ostal jo* kajkakovib nepri- 
likab i nepovoljuost’h imal.

Ali je ipak do toga doilo.
Jer, kad bi jeduoč poive mirno u svojoj 

sobi bil sedel te po thekah svojih dijakov 
raznovrstne črleue poteze i kvake i krite bil 
delal a k tomu svoju pipu pulil, pokuói na 
vratih i nutar u sobu stopi jedan sumnjivac, 
kojemu j« na prvi pogled bilo na licu videti, 
da si je počastno gradjanitvo u Lepoglavi 
ili Munkacsu priskrbel, u onoj najmo velikoj 
kuči su mnogimi obloki i med osobito izabra- 
nim družtvom.

Taj obraz kakp jelova koža, svetlim de
belim zgamčuim nosom, bil je u svojem zah 
tieviju, kak su več takovi uviek navadno, 
kratek, jer on je samo med posmiebavaDjem 
i kiseči se dal zoamenje, da je eamo doiel 
po svoju zaboravljenu ambrelu, koju si sad 
hoče űzeti, jer je vaui bal sad grdo vrieme, 
da ue kak svila oa tanko, nego prst debelo 
deldj pada. j

, Je zoaju* — veli sumnjivec, p ik  arn
ikam bi do prestralenog Ikoluika bil bliže 
; stopil te ga i  desnem laktom, iz kojega je 
voda na liepo zmeteui pod kapaia, prijateljski 
drukne : — „Ja sam Hanzek Lumpč, koj je 
lani pri njih komoru razbil. Jeli se mogu sad 
na me zmisliti ? Ja  bar mislim, da je. To 
je i onak bila najvekša bedastoča k jednomu 
kkolniku iti razbijat i krast, a i nisiin nikaj 
drago nalel, kak jsdnu posulenu hektlkaftku 
klobasica u komori, a u kiitioi stola nekoliko 
cedulic, koje se *kolskoj dieci davaju, ca da 
imaju doma kaj pokazati ako su marljiva 
bila. te iz kojih niti nebi moči bilo krirog* 
paguia skup ikeliti. Na zadnje me nisu pak 
jofl ktomu na malom prestralili, kad su iz 
tvoje spaluice s pištolom n ruki van dof.il. A 
kad je Djihova stara pričela kričati, sem čez 
obiok van smaknul i po žlebu se na zimlju 
spustil te sam u toj meti mojo ambrelu u 
komori zaboravil. Ja  več p<> niega nišam mo. 
gol dejti, jer su me íöDdari jofl ou isti dan 
vlovili te k japici u Egerizeg poslali. No, 
barem sem bil obdcrbljen ce  ih dvanajst mi 
eeec h Em je i to bila za me sreča pri tom 
eku pom vriemenu. Sad ali sam svoje odsedel, 
psk bi prosil za moju ambrelu."

Da je gospon Ikoluik na te galženjakove 
rieči kakti kačec srdit postal, nebude mu 
nitko za zlo vzel.

Nu poiabljeui kišobran se je dakako od

mah zmislil, em ga js sam jol za petdeset 
krajcarov lleiferu prodal jer mu je bil samo 
na zadevi, a to pak mu uiti u senji nebi 
bilo na pamet dofllo, da ga bu tolvaj lkad 
uazad treb&I.

I tak si je svojoj srditoati dal podpuuo 
oduflka, kad je tolvaju vrata pokazal.

Ali tko se nije dal prestrafliti, to je bil 
prevejani razbojnik. On reče :

n Ako gospon Ikolnik hočeju iz toga to- 
uu-a govoriti morem i ja druge i:ce napeti* 
Gospon nek nemisle/ da se mi honcvuti u 
paragrafe uerazmemo. Za ono bedasto razbi
janje, kaj i onak nije nikaj nosilo, sam ja 
poiteuo bil kažjeo a i endbeue stroike sem 
platil mojim dielom oude. Ja  sam se dosta 
zmraaval, kad sam cieli dao moral po zimi 
rubje prati a i druga diela obavljati, ali js 
zato ambrela jofl uviek moja, pak ako ju je 
gospon flkolnik nalel, tak ju mora ouomu. 
čiji je, natrag vrstit/ to je pravo i pravica 
Ako mi goepou flkolnik za ambrelu dade je 
dan forint, tad sem zadovoljen • ako pak ne 
tak odmab idem k sadu ja bi ipak rad videl, jeli 
nakou moraju i pošteni ljudi Itovati, ili je 
simo za uas ovde".

Kaj si je hotel dobri gospou flkolnik ? 
Kaj bu tak daleko dal dojti, da ga budu pred 
sud zvali, ili bu bolje ako epumetnefli popusti ? 
Na zadnje makar je stvar u svojoj glavi ob-



kuhaje kaTe: malu zeljeanu tablicu, nakojoj 
prži, P®̂®* 1 ma** l°D(i®k» vu ko)em ju kuha. 
F I b mesnate ljuske kavina ploda déla 
pored toga Arapin nakakvo vino, koje ima 
TBa ona evojstva koja i kava.. Na otoku 
Javi i Sumatri délaju iz kavinoga listja 
uekakov čaj (teh), koj nimalo nazaoataje za 
kinezkim. l f  ,
t Naiboljfla kava je Moka Zrna su mala 
i zelenkasta Ta kava dohadja rédko vu 
vekloj méri vu Europu, ar ju ponajviše 
piju bogati Turki i Pernjanoi. Mimo ove 
f«!e imamo ih vnožinu drugih, koje raeteju 
po indijekom otočju i vu Ameriki*

Kava zavzimlje vu tergovini jed no od 
prvih möfltah ; pored cukora, riže (rizkafla) 
i nekojih drugih prirodnina mislim, da 
nejma stranog proiivoda, koji bi se vu to- 
likoj méri vu Europu donalal.

(Drugi put dalje.

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

Pravi put k blaženosti.
Né je pravi Magjar, koga nezaboii srce, 

kad je oue ialostue glase čital koje su uovine 
donesle iz dolnje Magjarske Alföld zvine. 
Bolno je pomisliti, da je to ual če titi, vrö- 
deo, marljivi narod, kojega i inostranski ivét 
t&K pozna, da je za život sposoben narod, 
da se da od jednog para kolompaie zanoriti, 
te se n hiljadah združi u tóm uvérenju, da 
bude se usrččil, ako se upre zakonu i redu, 
onOmn zakona i redu na kojem se čitavi 
orsag temelji. Povadja se za vodji, med ko- 
jirni su ooi, koji su zmed zemaljskog peka 
vodji postali, za stalno inisle, da dobro 6<- 
ulju, te neopažaju, da nje upotröbljuje par 
ljuditi koji iztoga iive, da nezadovoljstvo si je; 
te ili svoje kolo tim vodi, ili pak zraven za 
svoju svrhu rabi oue peneze, koje je mnogi 
siromak sa znojem svog truda pribavil i skup 
spravil. Ali ouda, kada dojde nevolja za kruh, 
jako čuva svoju kofcu, te samo drage kusti 
proti sabljam i puškam.

Svaki zna, da je onde u istinu težkoča

račal kak je hotel jedno malo je stvar svi- 
kak smrdela.

On je anda popustil i platil ambrelu sa 
tvrdim srebemim forintakom, na Sto se tati
na liepo zahvali i u prvu krčme oddruče.

Jeli pak je gosponn uavučitelju n egova 
zažgana pipa i nadalje v tek illa, nemrem 
povedati. —

No, komaj!
laak Štern dojde s dvemi ridjani k 

ztmelskomu gospodiuu N. , pouudja mu je, 
da je kupi i hvali je nad zviezde. Zemelski 
gospodin pregleda ikonje, koji su pod jedra 
kolca po<lpreleni i kakti viestak odmak vidi 
da konji nikaj nevaljaju i da imaju raznovrstne 
falinge. On medjutim Sternu neče odkriti, da 
le falinge pri konjih našel samo zgovori, 
da je nemre kupiti jer Je jedan ridjau bolje 
svetle dlake nego drugi, anda, da nisu posvt 
lite farbe, a tikova on nemore trebati.

Ali Štern se s ti m neda odmah odputiti, 
Dego zamoli goapedina, da bi sloboduo pred 
°jina konje m&lo poteral, za da bu videl kakvi 
■o to fini konji.

Na ovo gospodin privoli s tam pogodbum, 
da najprije mora poave lagauo tierati, jer 
gospodin je videl, da se ga drugič nebu mo* 
gel riešiti a i bas je on dan bil malo boljle 
volj* te ie je malo hotel šale vliti-

Samo, da pravomisleči éovék i to znaf da 
toj nepriliki né je to vračtvo, da pobune puk 
te ga uvöravaja, da ako par hiljadž ljudih 
se gene, da oni od dna preokreneja c *li or
sag te ga porazdéle med sebe.

Proti nasilju nasuprot sasilom i drlava, 
koja je zbog toga, da obrani imetek svojih 
purgarab, ar niti ovaj imetek né je nkradjeno 
blago, nego pri najviáejljndih ili po njih sa
mih ili pak po roditelji njim istrudom pris
krbljene blago.

Pak ravno zbog toga, ar večina drlav- 
Ijanah nője skolna pristati na to, da na 
razdélenje postita priskrbu, uvék bude državua 
oblast jakla, pak i onda, ako ne samo u'jed- 
noj/ nego i n stotinah u itofi ut h okolicah 
se združe te postavi proti njoj /oni, kcji bi 
bi na ov način rado do imetka dolli na 
lvhki način.

Zahmac se anda nadjejn, koji misli, da 
je dovoljuo samo se zjediniti, sknpa driati, 
da bndu najzad ipak oni jakši. Ta vidimo 
n inozemstva, gdč vre par dcietak Ijetah 
uzuemiru,u i podižu se poeleniki (težaki), 
koji su takaj dobro spremi jeni i koji vo istinu 
više zroka imaju na tužbu, dočim viseput 
doista neima zalogaj kruha, gdé u Magjarskoj 
ravniui Alföldu, nigdo joi od glada né je 
umrlo, koji delati boče, t t  euda nije
nigdar dosta težakah zmoči; na hiljade do- 
kadja Ijetomice ouamo s Gornje Magjarske 
siromašnih llovakah, koji više nepotrebujuói, 
niti s dalka né je tak vrsten težak» kak 
bolje iivuči alföidskiJte^.ak, koje anda sauuo 
samo zbog sile ondé opotrébljujn.

Vidimo anda u inozemstvu, da dok ovi 
te/.aki šilom nastojiju izvojuvati si nekaj |z t 
toga prltiiak samo dčlamičea njim nasaprot 
zakonskimi sredstvi time, da a orsačka spra- 
vilče postavijo svoje ljudi, gdé javno progo- 
varaju, pokalaju na istim te nepravde si,
mnogo su takvih zakonih izposlavali, koji c 
istinn na dobrobit bivajo težaku.

Moči je od toga mnogo fslih goro iti, ali 
ftivotni primer skušanja živo poleg toga glasi, 
da bi naši alföldiki te/.aki, da bi ona sila, 
k<>ju tun dobi vaja, da se ua bi Jade zdruijio 
u občen i tu svrhu, nebi na to obračali, da cine 
nasilje, nego latina nato, da bi mirnim potem 
nastojali pomoči svojoj audbiui, neodviiini bi

Štern pusti konje sa svim po malo ko> 
racati te kad su u okrngu iduč dolli do 
gospodina veli o v : »Jako dobro, samo da 
nije ov jedan ridjan svietliji od drugoga*.

Zatim si pusti konje a čvrstom koraku 
mimo sebe defllirati. I opet isto : .Jako dobro, 
samo da ov jedan nije svietliji od dregoga.«

I opet vali Sternu neka sada tiera konje 
u kasu, zatim opet u jarem kasu, ali svaki 
krat je konac is ti: „Sve je dobro, samo da 
ov jedan nije svetliji od drugoga.a.

Štern sada sva svoju mudrost i govor- 
mčtvo kak najvučeneli ablegat skup pobere 
te prlčme svu mognču i uemogu n dobroto 
svojih koujah hvaliti.

„No, anda* — veli gospodin — „Neka 
jedan krat u gallopu (zagrabce) okolo potiraju*.

Štern to nčini, ali opet mora od gospo- 
dina ču ti: „Jako dobro, samo da jedan nije 
svietliji od drugoga*.

Štern pričme opet konje hvaliti i prepo
rodi vati.

„No tak nek je jedan krat u karrieri 
(veliki zagrabce) okolo daju preleteti.*

Sad je ipak več Šternu bilo odviáe toga, 
te kak da je u se došel veli : „No za Boga 
miloga, to ipak nije nikakov Geéeft! ’Poslie 
kamere bi ipak jedan ridjan, kak i do sad, 
svietliji ostal.*

Obrne svoja kolca i odpelji se domov. —
Em. Kollay.

postali od svih onih, koji njim bnd s poslom 
budi s peuezi libvarijo, koji bi je istinati, 
pritiskati hoteli, Ar dočim nasilje čine, krv 
l peneze izmčnjuči, sebi i dragim kvar pro- 
azročuiuči, za ljeta i desetih Ijetah nikamo 
nabada zašli, mirnim pako potem za kratko 
bi vreme mnogo doprinesli svojoj sudbini.

Moč u jako dobrom móstu ilču a zaje- 
diustvo. Ali da zatim jako zlo upotrébljuju 
ta sila ili moč, to vrlo dobro morejo videti 
a t lastovitih peldah. Iza Ijetah uznemirjaju i 
hunija vre, pak kaj sa postigli dósad ? Malo, 
skoro ni s vile od ničesa. Nasuprot neka 
glediju kakve posledice se torna, da bi ove a 
se iidrlavijači moč na to upotröbüi, da bi 
se n raznorike svrbe sdrnžili i osuovali.

(Drugi put konec).

K A J  J E  N O V O G A  ?

Vu Budimpešti, 19. februara.

Zaetupnička bila dovillla je nakon ččtir- 
méseéna trajanja proračuneku raipravu. Mi
nister podnesel Lukács je namah finencijalni 
Jzako« za godinu 1895 Bilancija izkazuje : re- 
do v iti iadatki 421,072 668 for.# investicija 
20,762666 for., iivanredni izdatki 20 095195 
for., preláiai izdatki 6,697 602 febr., ukupni 
izdatki 468,628.061 forinti. Ukupni prihodi 
468,550.267 for„ vilak 22 196 for.

Vu Budimpeiti, 22. februara.

; Vu včera^njoj konferenoiji narodne atran. 
ke iejavil je grof Apponyi da je na véstima 
o fuziji samo toliko iatine. da ga je mi- 
aietir-prezel baian Bánffy* pozval, neka 
capodene pregovore. No pokebdob je barun 
BáníTy odmab na početku izjavil, da ne 
more vu vojničkom pr'etati na nikakova 
narodne zahteve, to «U 8e pregovori razbili| 
Grof Apponyi pozval je na to atranku, da 
ostane na avom stanoviltu, kaj je ona i 
jednoglasno zaključila.

Dugovi razkralja Milana.

Način ž vljenja razkralja Milana dosta 
I« poznat; on je svojom razkalaše .ostjum 
ua samo sebe upropastil, več je 'i Srbiju 
dopeljal vu velike financijalne neprillke, ni 
negovoreči o tom, koliko joj je moralno 
naškodil. Vezda javlja „Kel. E rt *. da je 
malo ufanja, da bi se Milan kaj prvlje po- 
vrnul vu Srbiju, ar ga čekaju jako nevu- 
godne stvari. Ruski oar Nikola poručil je 
najrare mladomu srbskom kralja Aleksandru 
pouidanim putem, da bude, čim ae njegov 
oteč povrne vu Srbiju, agrarna banka 
„Volga K sm a“ tužbom utjerala od njega 
ona dva milijuna frauakab, kaj mu ih je 
po zagovoru čara Alekiaudra ponudila, ter 
se intabulirala na njegov privatni imetek. 
Milan je onda aadal poltonu rčč, da se vile 
neče vratiti vu Srbiju, a ina ee, kak je 
svoju r6č obdržal. Zvun toga duguje Milan 
grofu Brajn bivflem prajskom poslaniku,
600.0000 franakab.

Grof Brey bil je vrlo intiman ■ Mi
lanom, a ov je vpotióbil tu intimnost, pak 
ga je „stavil na pipu«, eadavii mu poltenu 
rlč, da bude dug za jedno 1 joto izplatil. 
Medtemtoga su prešla tri ljeta, a Milan je 
kavalirski zaboravil Na to je minule jeseni 
grof Bray dolel vu Belgrad, da imieli Mi
lana na dug. Milan ga je odpeli&l na va- 
dasiju, obrekal je, da bude sa tri mesece 
vse vredil, — a za tim Je odputoval vu 
Paria. Grof Bray kani tralbinu zatužiti.



Pobegel blagajnik.
Blagajnik (kasapreceptor) pučke banke 

▼u Cassinu, vu pokrajini Caserta tu Italiji, 
Giussepde Caravaggio, pobegel je sa 146.000 
lirah kaj se nežna kam.

Kradja vu Budimpeitl.
Pred jednim tjednom provalil je ne* 

poznat tat vu etan grofice Károlyi vu Bu 
dimpeflti ter vkral oringline od gjungja i 
dragog kamenja vu vrednosti od 3000 
forinii, drugi dan po poldan vlovljen je tat 
pomoču zlatar«, pri kojem je hotel oring 
line prodati. Medtimtoga mu je pofllo rukom 
da od redarstva pobégne, ar ga stražar 
nije4dobro čuval. Stražara au onda takaj 
▼lovili. Zločinec se je dapače odpelal vu 
fijakeru, koji je stal pred vuličnimi vrati 
orsačkoga nadovetničtva.

Za par danov vlovda ga ipak policija 
vu Stolnom Biogradu (Székesfehárváru) zove 
ae Jurkoviča 22 Ijetistar i dijak je akademije.

Pronevjerenje vu Budimpešti.
Bndimpeštanski Špekulant Ernyei, keji 

je ondi imel menjačniou, stavil se pred par 
duevi pred sud s prijavom, da je pronevjeril 
(catepel) velike peneze, kojt bu mn povjerili 
njegovi 'klienti. Moral je, kak veli, platiti 
znatne bursovne diferencije, pak je vzel 
tndje peneze. Ernyei ee hotel skonöati, ali au 
ga vu tóm zaprééili rodjakl — Vsa prontv* 
jerena svota iznosi 160.000 for.

Kralj lutrijai.

Farkad Melko, koji se odsedel 4 i p< 
Ijeta vu reitu segedinskom zaradi poznat 
prevare, puAčen je 18 februara na ilobodi 
Dočeksl ga je brat, s kojim se |e vu ] kolih 
odpeljal na banhof, a odnud je iiel vu Arad

Strelil iz nepazljivosti lastovito déte.
s

Devet jjet stara cčenica Aua Bedekovič 
vu Abonyu, dobila je od navučitelja Rum« 
polta nalog, da ponese s vomn otcu, koji je 
strojar, revolvera, neka ga popravi. Dévoj* 
Čiča je srečno douesla revolvera dimo i 
predala ga oten, a kak se je obrnnla k vra 
tam, začul se dus i ona je opala tetko ranjena 
na pod i malo za tim vumrla, Oteč nije opa 
zil, da je revolver nabit, pak je s nepazlji* 
vostf sprožil i vsmrtil svoje déte.

Samoubojstvo vu mrtvečkoj opravi.

Vn petek va jutro naili su vu bečkoj 
ubošaici 76 ljet staru vdovica trgovca Eliza 
Amon mrtva na njezinoj postelji. Na večer 
bila se je oblékla vn mrtvečku oprava, zatim 
legla vn posteljo, izpila gifta i vzela križa 
vn ruke, sk'opila ih na prsih ter tak čakala 
smrt. 1 doista je za kratko vréme Stariča 
preminula. Njezine sustanarke (žene, koje su 
bileiojom na kvartiro) mislile su, da Je zaspala.

Imétek Rotšildah.

Parižke novine „S/gnai* pideju, .da 
imétek RoiAilda iznosi vezda 10 milijarda 
fianaka ; írancezka lóza ima od toga jednu 
milijardu. Ljeta 1877. imali su Rotáildi ko* 
maj polovicu od te svote, anda vu 18 ljet 
se je podvostrui Ha. Preračunalo se je, da 
bnde taj kapital Ijeta 1966. narasel na 300 
milijarda« 8a mtorelom ove dume penez moglo 
bi se zderžavati 37 milijuuov Ijndib, ands 
vse ljudstvo célé Francezke. — Ljeta 1800. 
nije imel ded Rotšildov uikaj. atopram pri 
bitki (taboru) pii Waterlo — počel bo je 
idigati.

Črv vu oku.

Vu pokrajini Saskoj vu varalu Hett- 
stedtu znaflla je neku osemnajst ljet staru 
devojku strašna nesreča. Devojka jo več pol 
Ijeta čutila veliko bol, kakti nekakvu vrtanje 
vn jednom oku, dok joj uazadnje nije započel 
popuAčati vid (videnje), koji je i vu zadnje 
vréme čisto zgubila. Pred kratko vréme na 
navuk doktorov vtiála je devojka na kliniko 
za oči vu Halle. Fo pazljivem viziternvanjem 
i iziskavanjem doktori su znašli, da devojka 
ima črv vu oku, koji je zadnje déle, strani 
očne Supljine zevsema izgrizel. Pokehdob jo 
oko izgubilo viaku viduu šilu, morali su oko 
izvaditi. Po tom jednom operacijom jzvadili 
iu velikoga „pesjega črva*, koji je devojki 
- •  koja ae je vu detiustvu vnogo zjeduim 
psstom igrali — érez nos do:el vu oko Da 
toj beteftnici niau oko izkopali i črva izvAdili, 
ona bi najduže pol Ijeta jo* živela, ar bi 
ojoj črv došel i vu moždjane. — Zapamet'te 
si roditelji to, ter čuvajte decu ed psov I

Malo statistike*

Ljeta 1893. izvlečeno iz Seiae 27.807 
mrtvih télah, a to iz vode, koju pijeju Pa* 
rižljani. Iz te vode izvlečeno je 5.662 psi, 
3.307 mačkov, 9 108 itakorov i midov, 1720 
kokolib, 2.942 vtiče, 4.203 domačih zajcov, 
789 svinjah, 7 teličov, 4 ježov, 33 konje, 
16 bikanov, 2 žrebeta, 13 jopicah i •  kačah.

Kina ima 200 miljah željeznioe. Japan 
1.912 miljah. Vu zjedinjenih deriavah vu 
Ameriki ima 2.300 ženskih doktorov. Ve 
dobrotvornom zavoda va Parizu, koji atoji 
pod gradikom upravom, potroši se na Ijeto 
jeden i pol milijona jajec, a kupljena su za 
220.000 franakah.

Kratke novosti.

— Nadherceg Jožef, koji vsako Ijeto 
dnže vremena boravi vu Wörishofenu na vra* 
čeuju pri plebanožu Kneippn, podpisal je za 
gradnja željeznice od Türkheima do iWöris* 
hofena 20.000 marakah.

— Va fíodimpeőti izgradilo ee bude vn 
razdobju 1895. do 1897. sedem uovih vojarnab 
(kasarnah), koje budu nosile imeua austrijan 
skib feldmaršalab, nadbercega Karla, Albrech
ta, grofa Nádasdy, grofa Ivana Pálííy, baruua 
Laadona, grofa Hadika i Radeckoga.

— Iz Italije javljajo, da ondi još na- 
▼ök traje strahovita zima, za — 14 do 18°. 
Spitali su prepunjeni, pomor podvostručen.

— Zima vn Dalmaciji. Na potu izmed 
Drnüa i Knina našli su 17. februara zmrž- 
njene četiri maže i jeduoga žandara. I vu 
Sinja so nastradali težaki, koji su delali na 
cesti. Vn Dubrovniku, gde tak rekuč niti ne- 
poznajo snega, opalo ga je tuliko, da več 
tri dni leži po vulicab. Ovakove zime niti 
uajstareši ljudi se nezmišljavaju, A da je ta 
zima sa — 7* R. vu Dalmaciji puuo osjet- 
Ijivija, nego li pn nas, razuroőva se po sebi, 
ar n. pr. vn célom dalmatinskem primorja 
uéga nigdi pečih niti dvoji obloki*

— Vu Haulburgo, 21. februara. Dneva 
20. juniuša odprl se bu le severo—izhodni 
morski kanal. Pri tom budu se po vsoj pri
liki sestali car i kralj Ferencz Jožef, car 
raški Nikola i talijaimi kralj Umberto.

(Nekaj za kratek čas.

Kaj je najbolfle na svétu.
Turskic esar (svojemu vezirn) . „Kaži 

mi vezire, kai je najboljše na svétu ?•
Vezir: „Svötli cesti J da ti iatina ka

lem : Tri stvari sa najvekle dobro na svötn. 
Prvo: ieDa, — arugo: smrt, a tretje* ne- 
volja.-

Tarski cesar: „Kak to ? - To nije mo- 
guče? Ves svét drži prav te tri stvari za 
najvekše zlo na svötu !B

Vezir: »A Ti slulaj 1 Da nije žene, nebi 
bilo ni Tebe ni mene, — da nije smrtij nit 
bi Ti bil car, ni ja vezir, — a da nije ne- 
volje niti bi Ti trebal meue, niti ja Tebe.44

Dober posel*
Direktor željeznice: „Kak ide V al 

posel ?-
Restaurátor: „Hvala gospou direktor] 

najbolje idu fiibice*.

Nevngodna zamjana:
A : „Ah4 servus, stari osel!-
B : „Ja vas nepoznana.-
A : „Oprostite, moj prijatelj, koji je 

osel, on je čisto vam spodoben.

Ulje vlóvati vu ogenj.
M ati: „Emica, zakaj si ti knšnala go,- 

pone Tomeka?
Emica; »Ah mamika, on mi je pripo* 

védal, da mu je vmrla teca, pak mi se to 
tak na žalost dalo, da sam ga morala kuinuti*.

M ati: „To da mi više nebuš včinila, 
ar bi drugač gospou Tomek na jeukrat zgu
bil vsu svoju rodbiuu. — *

Nehotična rdč*
Mladi gospončte (koj je došel vu selo 

na pohode) : „Jeli Nj b smém zapitati, gos- 
pica, jeli su kada na me pomislili ? *

Gospa: „O gusto krat, a osobito kad 
sam gdé zgledala tele.44

Priredil:
Ö la d  F e r s n o i .

Zablodil je.
Jašec: Dragi prijatelj, jeli ov put vodi 

u selo ?*
Seljak: »Ab ne moj gospone. Oni bi 

bili morali jod oude gore na lievo uuter 
obrnuti44. —

JaSec: »Tak sad moram jedan komid 
uazad jahati?

Seljak : „O ne 1 — Samo nek obrnu 
konja pak onda nek naprvo jsŠu kak do 
sad.* —

Em Kollay.

Gyura Jurinec Soštar ia Senkovrc. Pr o. 
daje svoju M a ž i n u za leder volkati. Hi ni 
broj 3

»The Grescham« osiguraju e družtvo 
vu Londonu. Ravuateljstvo za Magjarska : 
Budapest, Ferencz József trg. 5 —6 namera 
va svojoj palači.

Za one, koji si hočeja život osigurati, 
daje navuk i prospekte Qrántr, Ugort c vu,
Čukove^ naproti velike oštarije. Ovo osign- 
rajuóe družtvo ima vide kak 130 milijunab kru* 
nab vréiuoati. — A jeduo letni dohodek bil je 
lani 23 milijun kronah. Za osiguranje izplaitlo 
ja ovo družtvo od 1848-ga leta više kak 
280 milijon kronah.

O D G O V O R N I  U R E D N I K  

M A R Ö I T A I  J Ó Z S E F  

Glavni surednik
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Ny i Ittér.
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, iám 

tartalmi tekintetben nem v&llal felelősséget a
Sitrk.

I Ham isított fekete selyem Égessünk el 
egy kis mintát a venni szándékolt selyemből 
és a hamisítás rögtön kiderűi : Mert míg a 
valódi s jól festett selyem az elégetésnél 
nyomban összepödörüdik és csakhamar ki
alszik, maga után csekély barna hamut 
hagyván, addig a hamisított selyem (mely 
zsíros azinü szallonás lesz s könnyen törik) 
lassan tovább ég (minthogy rostszállal a 
festékanyagtól telittetten tovább izzanak) és 
sötét barna hamut hagy maga után, mely 
valódi selyem módjára soha össze nem pö- 
törödik, csak meggörbűl. Ha valódi selyem 
hamuját összenyomjuk, elporzik, a hamisít
ványé nem. — I l e n n e b e r #  Gr. (cs. kir. 
udvari szállító) s s e ly e m ^ y á ra  Z ü r i c h 
b e n , házhoz szállítva, postabór és vámmen
tesen szívesen küld bárkinek is mintákat, 
akár egyes öltönyökre való akár egész vé
gekben levő valódi selyem szöveteiből, Svájc
ba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéz-' 
tétnek.

] m m Graz 23-ga febmara 1895.
■V iánkra M 7 0  15  3 3  3

i b a b o n a  A r a k .  — C e n a  z iik a
1 m-.mázsa. 1 m.-cent. írt kr.

*^Buza Pšenica 5.85-------
Zab Zob 5 .7 5 -  —
Roae Hri 5 -------- —
Kukoricza ó Kuruza stari

w ujl „ novi 6 5 0 -----
Árpa Ječmen 5  2 5 -
Fehér bib uj Grah beli 7.50
Sárga » »  » žuti 6 50
Vegyes •  9 \ » zméáan 5.50
Lenmag j Len 10. -
Bükköny j Grahorka 6 . -----

4141 fp. 94.

Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék mint 

úrbéri biróság közhírré teszi, hogy Pokrivács 
Iván oskolahegyi lakos a Zalamegye csák 
tornyai járás V- hegykerülethe* tartozó 
Oskolahtgy (Vucsetin ez) hegyi községben 
volt úrbéreseknek közösen kiadott és az V. 
hegykerületi 191 sz» tjkvhen 361 hr«z alatt 
felvett, állítólag 10 kát. hold 850 f~~| öl ki
terjedésű közös legeld fölosztása iránt az 
eljárás megindítását kérelmezvén, a fölosztás 
megengedhetősége tárgyában a nyomozás 
teljesitése és szükség esetén az érdekeltek 
megszavaztatása, esetleg az eljárás folytatása 
végett Vízi-Szent György községbe mint a 
körjegyzői székhelyre

1895. évi május hó 7-ik napjának 
d. e. 9 órája

» Jegyzői lakáshoz kitüzetett; mely helyre 
és határidőre mindazok, kik a közös legelő 
höz jogosultak ▼ agy igényt tartanak, a tör
vényes következmények terhe alatt azon 
hozzáadással idéztetnek, hogy az eljárás 
további folyamán személyes idézés vagy 
értesitós elvárása nélkül érdekeik képvise 
letérői állandóan gondoskodjanak.

Kir. törvényszék, mint úrbéri bíróság.
Nagy-Kanizsán, 1895. február 21 én.

T ó th ,  elnök* U O IIlbáS, jegyző.
688

240. 1895. tk

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a 123 tk. 95. szám alatt kibocgájtott árve
rési hirdetmény ellen végrehajtást szenvedő 
özvegy Steiuauer Andráané szül. Lonsárics 
Mária által benyújtott folyamodvány alapján 
eszközölt módosítás folytán, hogy gr. Festetics 
Jenő végrehajtatónakf özv. Steiuauer And- 
rásné szül. Loncaárics Mária mint Steiuaoer 
András örököse és hagyatéka képviselője vég 
reliajtást szeuvedett elleni 84 írt 75 kr. tőke- 
követelés és járulekai iránti végrehajtási ügyé 
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróság) területén lévő a mura- 
szent mártoni 219 tk. 80/6 és 81/6 hrsz. a. 
belsőség kert és épületek együttesen 484 fit 
kikiáltási árban, VI. hegykertileti 990 tkv. 
1280/a és 1281/a hrsz. a. ingatlan szinte 
együttesen 160 fit kikikiáltási árban az árve 
rést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogya fentebb megjelölt ingat
lanok az

1895- ért márex. hó 19-ik napján d o 3 órakor

a VI. hegykerületi közéégbiró házánál éa 
ugyanezen nap délelőtt 10 órakor a mura- 
szent-mártoni községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárnak 10 *|#-át készpénzben
vagyis az 1881 L X . t. ez; 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és a/. 1881. 
évi nov. hó 1-én 3333 sz. a. kelt
igazságügymini8teri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 
§*a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál

elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság. 685 1—1

Csáktornyán, 1895. január 21-én.
613. szám v. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t-cz. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbiró- 
aág 1894. évi 5079p94 számú végzése kö
vetkeztében Csesznák József perlaki ügyvéd 
által képviselt Mlinárec/. Bálint és Francziska 
ottoki lakós javára Iliásics Auna férj* Kolá- 
sics Balázsué orehovicsai lakos ellen 42 frt 
50 kr. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 532 frt 50 krra 
becsült szobabútor, J tehóu, 1 drb. levágott 
tölgyfa, 1 sertésól, 2 sertés, 1 kokoriczakas, 
és 1 hajós malomból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
52041 p 1894. számú végzése folytán 42 frt 
50 kr tőkekövetelés, ennek 1891. évi szept. 
hó 28. napjától járó 6*/0 kamatai és pedig 
összesen 103 írtban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Orehoviciáu a helyszínén 
leendő eszközlésére
1895. évi márczius hó 8. napjá

nak délután 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatunk meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107, és 108 §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is elfoguak adatni.

Kelt Perlakon, 1895. évi február hó 
22-ik napjáD. Stern Frigyes,
687 1—1 kir. jbirósági végrehajtó.
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poharanként kimérés

Szeiverth Antal ur vendéglőjében
C s á k t o r n y á n .
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A Vinadoi jegy, úgyszintén a bejegyzett bélyegző-jegy pontos 
figye'embe ajánltatik, mert valódiságáért csakis akkor vállalíatik teljes jótállás.

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 t é t  len  könyveknek legdúsabban fölszerelt ataszok,

képekkel ékített . . .  '  íoldabroszok, tervrajzok,
M U N K Á K .  fö ld  és é g g ö m b ö t

—O  Bármely szerző által Írott, bárhol megjelent és hirdetett Ima- és ájtatossági
Kő-,- aczél s réznyomatu könyveknek leggyorsabb és áríöleraelés nélküli megszer- U a i w h

-------------------------- T T T i------ j — i -------------------- egyszerűen és legékesebben
l h „ u .  nénwt, t r a b  ‘ " J * * * *, * tékban.

es angol Az iroc|a|mi termékeket illetőleg a legszívesebb készséggel Mintakönyvek s rajzok
REMEKÍRÓK MŰVEI. nyujtatik fölvilágitás. N Ó 1 M U N K Á K H O Z

* ---------------------- *

A „MURAKÖZ*1 társadalmi hetilap kiadóhivatala

FISCHEL FÜLÖP ( S T R A U S Z  S Á N D O R )
KÖNYV-, MŰ-, ZENEMŰKERESKEDÉSE

KÖNYVKIADÓHÍVATALA, PAPÍR-, ÍRÓ- és RAJZESZKÖZÖK RAKTÁRA, KÖNYVNYOMDÁJA és KÖNYVKÖTESZETK
C sá k to r n y á n .

Alapittatott 1850. évben. ■■ •=

— ........................................................................................................................“ ....... .............. .........
S z ó tá ra i. A z  <5<,SZeH iro d a lo m  le rm é k e i a k ö n y v k e re s k e d é s  r a k -  S Z A K Á C S K Ö N Y V E K ,

IFJISÁOI IHATOK KÉPKSKÖXYVRK — -----------  , , , — ■
minden kor é» nem »zsíréra, taraban megtekintés végett készen allanak s kivá- Előfizetés ellogadtatik :

mmden nyeWen^a bgdüsabb vá- na tra , gondosabb megvizsgálás végett legnagyobb kész- minden b e l  és k ü l f ö l d i

ISKOLAI KS 0 K T \T  LS| séggel kűldetnok mind helybe, mind vidékre. fo lyó iratok , nap i
könyvek ős

m in d e n  n y e lv e n . V id é k r ö 1  érkt>zö megbízások kellő készséggel és gyor- D I V A T L A P O K R A

Népies naptárak, sasággal teljesittetnek. a szállítás mind helyben,

A ^  í e w ü i t v e f  ̂  Ir°da'mÍ kazl0nyflk ^  J»l^tósek inuyen szolgálta! nak " ''"Ib ln^szközö lt l é k ^
ki a könyvkereskedés által. ^

M t  M v q y r n k  t a n i n  f á z r  I r t  h m  h a * z o  á t n n i t o  t o n h ö n y r r h  f o l f / t o n  » ' a k t á i  099 v a n n a k .  ^Wtt§

Nyomatott Fiachel Fülöp (Straubz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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