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D illié tM  árak:
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Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. T. ée 
Ecketein B. hird. Íred. Béeabeat 
Schalek H., Dnkee M., Oppelik A., 
Daabe G. L. ée tárainál áe Herndl. 

Rrünben: 8 tern M.

N y U tté r  p e t i t s o r a  10  kr»

Az orsz. nemzeti szövetség.
Az Országos'^Nemzeti Szövetség, ez a 

legujahb országos egyesület, mely a társa
dalmi egység és rend megvédését tűzte ki 
czélul. s melynek törzsvagyona alapját ő 
telsége a király vetette meg, ez évi május 
26-án, vasárnap, délelőtt 11 órakor tartja 
meg alakuló ülését a Lipót-utczai város
háza nagytermében. A kezdeményezők tél 
évet meghaladó munkálkodásának sikerült 
az egyesület eszméinek a társadalom minden 
rétegében pártolókat szerezni, vallás, nem
zetiség, pártpolitikai állás és osztálykülönb 
ség nélkül. A szövetség törekvéséről rokon
szenvesen vezérczikkben emlékezett meg a 
Tribuna is a román szélsők lapja, a »Nem 
zeti demokrata munkáspárt pedig összes 
tagja val gyűlt kötelékébe lépett. A szövet
ség szervező bizottsága pár nap előtt tartotta 
záró ülését, melyen az ala. szabályokat mu 
tatiák be és szövegüket N y e r s  Lajos és 
Nagy  Sándor kúriai bírák Ragályi Lajos 
országgyül. képv.. Kas cs Réter min. tanácsos, 
dr Herczegh M., Bochkor Károly egyetemi 
tanárok, Molnár Viktor ministeri osztálylan . 
Barthos Andor min. titkár. Szatmári Mór, 
Déry Gyula hírlapírók Engel T a Munkás
párt elnöke és mások hozzájárulási, után 
véglegesen megállapították. A szövetségnek

Ájhnktí'Umiji.
Mesemondás nagy virágról.

Irta : O é c t s i  I m r e .

Gyönyörű tavaszi rtggelen a szép Erzsiké 
lement virágai köze kis kerijebe. Mosolygó sze
mével köszouió mindegyiket s úgy megtudta ér
téin a virágok lassú beszedet, mintha csakugyan 
volna a virágok nyelvének is gramatikaja. Négy 
virág társalgóit egymással edes enyelgésben : Li
liom, Ibolya, Rózsa ós -  Erzsiké.

A kert a mezőre u^uit ki ; a szabad mezők 
leánya Liliom, csak auuak széléről szólhatott at 
a kertbe.

Úgy szeretném tudni, hogy mellikötók szerel 
eugem a legjobbau 1 szóioit Erzsiké a szereiéinek 
lágy hangján s vizsgáivá a vuagokati tigyeli, 
ágbeli rea jok .

Én szeretlek nagyon, — zizzeui a mezőről 
a Liliom.sÜltess ai engem a te kis kertedbe, szi
ves örömest elhagyom etetted szabad mezőmet. 
Szegény virág ol^an igazan, oiyau szívből mondta 
ezt- —

— Én is szerellek, en is! sóhajtott szeré
nyen az ibolya ; tégy engem ablakodba ; elhagyom 
Éretted a szabad levegő áldásán, et a huiuiatot, 
a uapsugari, el megszokott magányom ides eny
hét. Mit is mondhatott a kik ibolya V

— Csak eu szeretlek teged szívből, igazan, 
rúgott szerelmesen a puuió Rozsa, Szakíts ie s 
hatva tűzz tói dobogó 8/ivedre. Azzal oda s -oda 
hajlongott hűségesen szépséges Erzsikéhez. Meg 
** nap m vidámabban sütött.

Erzsiké lehajolt es megcsókold a bohú virá
gút. Azóta legkedvesebb viraga ieU a rozsa.

eddigelé 1500 tagja, 9 mintegy 10 000 írtnyi 
bevétele van. Törekvéseinek ismertetéséül 
közöljük a következőket:

Az »Országos Nemzeti Szövetség« a 
társadalmi rend és egység ellenségeivel akar 
megküzdeni.

Nem legyőzni, de kibékíteni törekszik 
a tévelygőket és leíegyverezni mindazokat, 
kik őket félrevezették.

A társadalmakat az emberszeretet meg
váltó eszméje szülte mindenkor újjá, vala 
hányszor lejtőre jutott az emberiség. Az 
emberszeretet mérhetetlen hatalmú erejéhez 
folyamodik az Országos Nemzeti Szövetség 
is, hogy ennek erkölcseivel a sziveket és 
az elméket megtermékenyítvén, előkészítse 
sikerét a közel jövő politikájának, melynek 
tartalmát belső megerősödésünk föltéte'ei 
fogják megszabni.

Államiságunk megszilárdulása nagy
részben attól függ, hogy ki tudjuk e béki- 
teni valaha belső ellenségeinket ? visszaté 
hihetjük e a nemzetiséget^és a szocziálisták 
tévutakon járó táborát a hazaszeretet szent 
kötelességeihez ?

Az izgatók munkáját első sorban tár
sadalmi okok tették könnyűvé nálunk. -  
Sehol a művelt világon nem pusztul el oly 
tömege az emberéletnek, mint hazánkban, 
hol 160.000 rel több gyermek hal meg

évenkint, mint a külföld hasonló népességű 
művelt államaiban Nem kevésbé megdöb
bentők a sorozási statisztika adatai, melyek 
szerint már már a nemzeti védképesség fel
tételei is fenyegetve vannak, mert van vidék, 
hol 1000 hadköteles közül csak 21 vált be 
alkalmasnak a honvédelemre és országszerte 
évről-évre hanyatlik testi erejében az ifjú 
nemzedék.

És ily jelenségek után, melyek a gyári 
munkások és a földmives lakosság körében, 
különösen a nagy városokban és nemzeti
ségi vidékeken mutatkoznak, a hihetetlen 
arányú tömeg-nyomor hévmérőiének eme 
csalhatatlan jelzéseivel szemben még kér
dezhetek : miből meriti táplálékát a haza- 
flatlan nemzetiségi izgatás? miből erejét a 
hazátlan szocziálizmus ? miért hagyja el 
hazáját a kivándorlók fokozatosan növekedő 
tömege ?

A nemzeti becsület parancsolja, hogy 
állami életűnk e végzetes és megszégyenítő 
jelenségeivel rendszeresen foglalkozzunk. — 
Szervezni és mozgósítani^ kell ellenök azt 
az erőt, a mit egy életrevaló nemzeti tár
sadalom egységes akarata kifejthet, ha át 
van hatva a cselekvés szükségének érzetétől.

Általánossá kell tenni azt a meggyő
ződést, hogy e társadalmi és politikai jelen
ségek közt szoros összefüggés van, az ok

Rózsa igazat mondott.
De mondjatok i« meg nyájas olvasók, hogy 

lehet-e csak gondolni valami szebbet és nagyobbat 
az önieláldozó szeretetnél ?

Az mindég a lélek próbája.

Humor a halotti búcsúztatókban.
A ki soba sem ivott Castalia forrásából, a 

kit a Múzsa homlokon1 még álmában sem csó
kolt meg, az nem lehet sohasem poeta, csak rim 
kovács. És tényleg úgy van ! Seuki sem vétkezik 
többet és jobban a poezis ellen, mint a búcsúz
tató kántor, a kinek a régi sokáshoz hivan min- j 
den képtelen helyzetb&D meg kell találnia a maga 
kadencziáját. Íme néhány példa, elriasztó példa.

A talu tehénpásztorát így búcsúztatja el egy 
kántor;

Búcsúztatlak téged el az fütöl-fátol;
Embertársaidtól és a kis fiadtól,
Es az egész leány és az egész leánykádtól,
És vegre a nagyszarvu lalubikájától.
Vagy ;
Szentséges Ur Isten, ej no hát a kender-
Aziatóba tóba is belébal az ember,

•
* *A részeges emberről szóló rigmus meg ez :

Egész eleteken gyűlölte a vizet,
S im az ebadta ! most halállal fizet 1 

*e * . .
MiuŐ megható például ez a búcsúztatót in-

traolus:
Halál előtt olyan zár ninos,
Hogy meg ue nyilna a kilincs :
Nem keli neki gasdagság ós kincs.
Leront minden ékességet,
Nem tud semmi emberséget.
Oh, te mérges vad halál,
Minden embert lekaszál.

Ez rossz kezdetnek ;

- Zl~---- Tfisá---------------- - —=5
Íme itt iekszem meghalva,
Rám esett egy kötél szalma.

Részlet a költői hasonlatokból:
Mert olyan az ember mint az ürge madár, 
Alig jő világra s elkapja a halál.

A kántor ur furcsa zoológiái ismerete szerint 
ugyanis az ürge — ma d á r .

Az asszonyi bánat szól e remek verseseiből • 
Jaj istenem, istenem 1 
Már sütnöm is kéne;
Szapuluom is kéne ;
S ez a boldogtalan megbót,
Siratnom is kéne.

Majd a bánat fokozása közt így lautol: 
Mert baltái meg Zsigám,
Miért siettél Zsigám ;
A levesed az asztalon.
S te ott fekszel hátadon.

A reménységről igy példáz a fiók kántor. 
Reménység, reménység l de hamar meg- 

[csaltál.
Vadmacskával lestve, de hiába valál. 

Tán vasmacskával kicsike !
Ez igen szép szivrebató kántori rigmus : 

Tegnapelőtt este pálosával kezemben, 
Sétálni iudltam, hát látom azemben,
Hogy as emberek egy sirt ásuak-hánynak, 
Kérdem kinek ? tehát mondják : Nagy 

(Audrásoak.
Ez a szó engemet szinte dühbe hoaott,
8 egész utamban mindég malórozott, 
Kedves János bátya ki lakozott Tokön,
A ki nála voltál a múlt csütörtökön,
8  kedvés Julis buga, ki laksz Apoztagou 1 
Áldjon meg titeket az ur nagy vastagon, 
Még ezelőtt öt hat nappal szői, tont ez varrt 
Konyhájában drága ételeket habart.
Epén akkor lujt ra a mord halál szele. 
Mikor a konyhában tormáoskát reszelő. 

Tán elég ebből ennyi. j  ^



• és okozat törvényei szerint s ezért a ki 
megszüntetni segíti az okok egy részét, s 
igy közvetlenül a nemzeti becsület követel
ményének tesz eleget, közvetve hozzájárul 
a haza fennállásának és hatalmának meg
szilárdításához.

Számtalan forrása és i gyanannyi or
vossága lehet ezeknek a bajoknak. De bár
minő legyen^a segítség iránya és mértéke, 
bár csak jószándéku komoly törekvésről 
tegyen is bizonyságot a nemzeti társadalom, 
az erkölcsi eredmény nem maradhat el. A 
mai elhagyatottságukban könnyen félreve
zethető elemek meg fogják érezni, hogy 
vannak ezren és ezren a hazában, a kik 
sorsukkal törődnek, jogos panaszaikat meg 
hallgatják és jólétükért mindazt megtenni 
készek, mit a törvény megenged és mit a 
polgártárs! kötelesség rájuk mér.

Meg fogja ezt érteni a külföld is, az 
európai közvélemény, mely előtt mindeddig 
büntetlenül és megczáfolatlanul rágalmazták 
a magyar nemzetet.

S ha majd nem ezren vagy tízezren 
vesznek részt e munkában, de a haza min
den fia és leánya, a milliók megteszik kö
telességüket — izgatók és félrevezetettek 
még akadhatnak ugyan itt olt a hazában, 
de a tömegeket az egységes társadalom ve
zetőinek befolyása alól többé ki nem ragad
hatják.

A feladat szinte megdöbbentően nagy, 
de kitérni nem lehet előle.

Vagy megteremtjük még az uj évszázad 
elején az egységes nemzeti társadalmat, 
vagy a különvált társadalmak politikai al
kura fogják kényszeríteni az államot, — a 
békés megoldásnak más lehetősége nincsen.

A ki nem akarja a test vér harczok ráz- 
kódtatásait, a ki nem akarja a politikai al
kut az segítsen létrehozni az egyes társa
dalmat. Lépjen be az Országos Nemzeti 
Szövetségbe, vegyen részt hazafias és ember 
baráti czéljainak megvalósításában, váljon 
eszméink apostolává 1

Az Országos Nemzeti Szövetség vagyo
nának alapját ö  Felsége a király nagylelkű 
adománya vetette meg.

|A szövetségnek eddigelé másfélezer 
tagja van; 200 tagú szervező bizottságnak 
névsorában a közélet legfényesebb és leg
jobb hangzású nevei találhatók.

A szervező-bizottság az előmunkálato
kat befejezvén, f évi május 26. vasárnap 
délelőtti 11 órára hívta össze az alakuló 
gyűlést Budapest székesfőváros Lipót-utczai 
városházának nagytermében.

Megyei rendes közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsági 

májusi rendes közgyűlését Sva9tits Benó 
főispán Öméltóságának elnöklete alatt f. hó 
6*án tartotta.

Elnöklő főispán üdvözölvén a bizottsági 
tagokat, megnyitó beszédében megemlékezik 
a legutolsó törvényhatósági közgyüiés óta 
felmerült politikai eseményekről, a kinevezett 
uj kormányról; a közgyűlés általános he
lyeslése között örömmel emlité fel, hogy az 
uj kormány egyik tagjában, dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterben 
Zalavármegye nagytehetségü szülöttét üdvö
zölheti ; azon óhajának adott kifejezést hogy 
az uj kormányt működésében a haza jólé
tének előmozdítása, az ország felvirágozta
tása vezetendi.

A közhelyesléssel fogadott elnöki meg
nyitó után, az alispáni jelentés tudomásul 
vétetett, s ennek kapcsán Skublics Jenő bi-| 
zottsági tag felszólalásában felemlité azon 
örvendetes haladást, mely a jelentés szerint !

X

a tanügy terén, főkép az utolsó tiz év óta, 
örömmel észlelhető s indítványára a köz
gyűlés a hatóságoknak: Svastics Benó fő
ispánnak, Csertán Károly alispánnak s dr. 
Ruzsic8ka Kálmán kir. tanácsos és tanfel
ügyelőnek jegyzőkönyvileg fejezte ki az elért 
sikeres eredményért elismerését.

A negyedik aljegyzői állásra Malatin* 
szky Lajost a közgyűlés negyedaljegyzőnek 
megválasztott.

Csáktornya város képviselőtületének ké
relmére a közgyűlés elhatározta, hogy a vá
ros által építendő lovassági laktanya után 
megyei kártalanítás czimén évi 7.796 irtot 
fizet, még pedig félévi előleges részletekben.

A közigazgatási bizottságnak átirata 
egyes körjegyzőségek aránytalan területi 
beosztásának módosítása tárgyában felolvas
tatván, a közgyűlés annak érelmében a 
belügyminisztériumhoz felirat intézését el
határozta.

A hazai középitkezésnek az ezredéves 
országos kiállításon leendő méltó bemuta
tása érdekében érkezett miniszteri rendelet 
előterjesztésére a közgyűlés a vármegye 
néhány, nevezetesebb épületeinek bemutatási 
költségeire 300 irtot szavazott mag.

Mura Király község képviselőtestületé
nek községi kölcsön felvétele tárgyában. 
Kotor község képviselőtestületének a községi 
temető megnagyobbitása tárgyában hozott 
határozatát, Légrád város képviselőtestüle- 
letének az állatorvos fizetése felemelése tá r
gyában hozott határozatai a törvényható
ság részéről jóváhagyást nyertek.

Alsó Lendva nagyközség képviselőtes
tületének határozatát, hogy a községi pász
torház átellenében levő földek házépítési 
czélokra eladassanak, a benyújtott fölebbe- 
zés folytán a közgyűlés feloldotta

Hoffmann Mór és Halis István szer
kesztésében Nagy Kanizsán ,Zalamegye és 
városa® czimü millenáris munka költségei-\ 
nek fedezésére 500 írt segélyt szavazott 
meg a közgyűlés a törzsvagyonból egyúttal 
Nagy-Kanizsa és Zala-Egerszeg rend. tan 
városokat, Valamint a szolgabiróságok utján 
a vármegye nagyobb községeit ezen munka 
anyagi támogatására felhívta.

Huszár Adolf m niszterelnökségi iroda- 
igazgatónak 1884 ben adományozott ne
mességről kiállított nemesi levele a köz
gyűlésen kihirdettetek.

Kotor községnek, valamint Mura Ke- 
resztur és Kolátszeg községeknek kellőkép 
indokolt kérelmére a közgyűlés sürgős fel
terjesztést intéz a kereskedelemügyi minis 
terhez az iránt, hogy a nevezett községeket 
e l ö n t ő  á r v j i z  kikerüllntése végett a 
déli vasút igazgatóságát még az ősznél 
a rég elhagyott két Mura-medernek az át 
hidalására utasítsa ; mert a vasúti töltések 
— nem lévén a víznek kellő lefolyása — 
okozzák nevezett helyeken az áradásokat*

K ü l ö n f é l é k .

bemondás Deák József pénztáros, ki a 
várost e minőségben már 16 éve szolgálja 
s a város pénzeinek úgy pontos és tiszta 
kezelésével mint kötelesaégtudó működésével 
mindenkor a legteljesebb elismerést kiérde
melte, a városbirőhoz benyújtott levele sze
rint, k o r á r a  való tekintetből, e tiszről 
julius 1 - jé vei lemondott. A tanács a levéllel 
még nem foglalkozott, de valószínű, hogy 
kénytelen lesz meghajolni Deák ur nyomós 
argumentuma előtt, ki nagyon is előrehala
dott koránál fogva valóban rászolgált arra, 
hogy a jól megérdemelt nyugalomba vonul
jon. E szerint rövidesen gondoskodni kell 
majd arról, hogy e fontos állást választás 
utján alkalmas egyénnel nemsokára betöltsék

ginevezés. Nováczky József nagy-kani-
zsai kir. törvényszéki dijnokot, az igazság 
ügyi miniszter ur a Csáktornyái kir. járás
bírósághoz Írnokká nevezte ki.

^helyezés. Grészlo János nyitrai kir. 
taufelügyelőségi tollnokot a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister ur a pestmegyei kir. 
tanfelügyelőséghez helyezte át.

— Megjutalmazott tanítók. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minister ur H or
váth Gyula stridói, Gönczi Ferencz zrinyifalvi 
és Tóth Kálmánné hodosáni állami iskolai 
tanítók részére a magyar nyelv oktatásában 
tanúsított buzgalmuk elismeréséül egyenként 
ötven forint jutalomdijal engedélyezett.

<£ nagykanizsai KisdedaeNelő-EgyesU'et 
dr. W 1 a s s i t s Gyula minister urat nagy 
lelkesedéssel tiszteletbeli tagjául választotta.

£  mura-szombati iskolára a vendvidék 
derék közönsége 3310 forint készpénzt és 
5000 darab téglát gyűjtött össze.

g r .  <§öder helyben működő fog
orvos nagymérvű elfoglaltsága következté
ben, még e hét végéig fog városunkban 
időzni, mit is a fogbántalrmkban szenvedők 
figyelmébe ajánlunk.

g e i la k ió l  Írják, hogy ott a magyar kir. 
belügyminisztérium állami trachoma-kórház 
felállítását rendeletileg kimondotta, mely 
julius 1-én fog életbe lépni. A kórház évi 
pénzforgalma számításuk szerint 3 —4000 
forint közt váltakozik.

$  szomszédságból. Christoph I. E. a va* 
razsdi városi zenekar kitűnő karnagya, aki 
vidékünk közönsége előtt is ismeretes, e hó 
6-án elhunyt. Temetése utána következő 
napon ment véghez, amelyen a varazsdiak 
tiszteletűk é> szeretetöknek a legimpozánsabb 
módon adtak k fejezést Több mint 2000 
ember kisérte ki az örök nyugalom helyére 
s a testületek és egyesek koszoru-ösöne 

I borította az elhunyt koporsólát. — A himlő 
! Varazsdon is járványszerüen terjed, miért 
is a legmesszebbre menő intézkedések tétet
tek a baj orvoslására nézve. A lakosság a 
a beojtásra felhivatott, a vagyontalanok a 
városi kórházban ojtatnak be. — Az orszá
gos milleniumi kiállítás ügyében örvendetes 
tevékenységet fejtett ki Varazsd városa és 
polgársága. Varazsd ki fogja állítani a vá* 
ros egy régi és mostani képét, harmincz 
varazsdi iparos kézmüveket, egy zenész 
szerzeményeit, egy másik meg gitár-iskoláját 
állítja ki. Érdemeik elismerése mellett Írjuk 
ide azon varazsdi iparosok neveit, akik 
a milleniumi kiállításra iparczikkeket jelen
tettek be : Bubin takács. Czanyuga fazekas, 
Drakulics kovács, Drach asztalos. Ericbsen 
képmetsző, Goger Asztalos Gjekics sütő, 
Gjurasek mészáros, Husnjak kalapos, Her- 
Cezi pintér, Jurza fazekas, Kovacsics csiz
madia, Mosinger kereskedő, Merlics gomb 
kötő, Mayer kőfaragó, Petróczy harangöntő, 
Preglej szíjgyártó, Pepeonik szíjgyártó, Pej 
osics asztalos, Schwarz bútorkereskedő, 8tu 
bee aranyozó, Steni asztalos, Schur szíj * 
gyártó, 8imunkovics tanítói Szamobor szabó, 
Tomacsics fazekas, Trnovecz asztalos, az 1. 
borv. varazsdi villamvilágitó-társulat.

g z  Időjárás Az időjárás makacsságából 
a tavasz előrehaladott stádiumában sem akar 
engedui. A téli ruhát, melytől oly nehezen 
s alig váltunk meg, ismét előkerült ; mert 
a hőmérséklet a múlt héten beállott nagy
mérvű esőzések következtében annyira le
hűlt, hogy a hőmérő pl pénteken 3 6 fokot, 
délben 5 2 -e t mutatott, mig a minimális 
hőmérséklet 0 0 fokra szállott alá. Ezt a 
hőaülyedést. különben az aneroid már előre 
jelezte s a budapesti időjelző is megjövendölte 
volt A horvátországi hegyek fehér mezt 
öltöttek magukra s a Horvát- és Stájerország 
felől jött reggeli vonatok e napon egész



guEtnftráaak voltak, akár késő ő<issei. A' 
folytonos esőzés folytán a Témává patak 
annyira megragadt, hogy medréből pénteken 
délben sok helyen kilépett s a város ala
csonyabb helyeit el ia öntötte. Az árvíz 
veszély azonban sokkal komolyabb jelleget 
öltött Stájerország felé, a hol a pályatestet 
B rohanó vizár sokhelyt annyira elrontotta, 
hogy a vaHUh közlekedést Csáktornyától 
kezdve arra felé, f. hó 17-én bizonytalan 
időre be is szűntették.

— gtrtdöról írják: Fehér május Felső 
Muraközben. Áldást hozólag várták gazdáink 
az esőt száraz földjeikre. Legnagyobb örö
mükre f. hó 16*án hajnalban a csendes 
eső beköszöntött; ezen örömet azonban 
hamar szomorúság váltotta fel, részint a 
már 30 — 36 óráig tartó esőzés, részint ma 
hajnalban ( 17-én) beálló erős havazás foly
tán. A hó 5 -  6 cm. vastagságban takarta 
be a földeket, nyomta le a szép vetéseket 
és szaggatta meg a virágzó gyümölcsfákat. 
A havazást újból esőzés váltotta fel.

Cserebogár irtás {§omogyváimegyébsn A ne
vezett megye gazdawági egyesülete dicséretes 
és követésre méltó szorgalmat fejt ki a cse
rebogár irtása körül s nézve a leginkább 
sikerre vezetni Ígérkező és tényleg már jól 
be is vált intézkedést siet megtenni, t. i. 
igyekszik az ügynek a megye tanítói karát 
megnyerni. E czélból jutalomdijakat tűzött 
ki, hogy a tanítókat a cserebogaraknak az 
iskolás gyermekek által való szedetésére 
ösztönözze. A hét dij azok közt a néptanitók 
közt fog kiosztatni, a kik a legtöbb csere 
bogarat gyüjtetik össze. — A jutalomdijak 
a következők: 6 0 - 4 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0  
— 20 korona. — De másrészt magukat a 
bogárgyüjtő gyermekeket is jutalomban ré
szelteti az egyesület mi végből a megyének 
k ö z ü g y e k  iránt érdeklődő birtokosaihoz 
ordult és csakugyan vállalkoztak is többen, 
kik belátván az ügy fontosságát, egy hekto
liter cserebogarat 60 krajczárért hajlandók 
beváltani. — Bizony nem ártanaezt a helyes 
példát másutt is követni, a hol nagyobb 
tömegben fordul elő a cserebogár.

ffaláloids. Turmayer István a fogarasi 
áll. polgári iskola tanára, a Csáktornyái áll. 
tanitóképezdének volt növendéke e hó 8-án, 
életének 30-ik évében, Fogarason elhunyt. 
Béke poraira 1

i^z&z é v e s  h í r e k  a M. K. 1790-iki év
folyamából. — Béis — Februáris is csak olyan, 
mint vala Januárius. A’ múlt Vasárnap — az az 
előtt való Szombaton és Pénteken a’ fel-harangö- 
zott riáker lovnk mind szánba valának fogva — 
meg a múlt kedden délelőtt is — Szerdán pedig 
reggeltől lógva egész estig esett az eső, elvitte a 
Duna jegét és újra bokáig érő Sárban .gyalogol 
Béts. — Iit már két Esztendők alatt úgy esett 
tt' Rekruta szedés, hogy a magyar ifjakat még 
csak meg sem szóllitották — vagy ha meg sző-, 
litotlák is, elég volt ez a felelet : én Magyar 
v»gyok és mindig megelégedett vele. Most pedig, 
hogy a Rekruta szedes most leg-szorgalma^abb, i 
azt mondja egy aranyműves a Város Tanácséba 
hivaltatván, hogy az ő Legénye Magyar. E’ sem* 
tóit sem tesz, mondák a’ Tanácsban, hanem áll
jon bé. — Tudom mit keresnek Érd. Olvasóim 
a Kurírban, azt is jól tudom mit kellett vona ide 
iktatnom ; de az Ugorkán és Salátán kivűl majd 
tninden dolog érve jó — azért — inig örvendte- 
»ebb birrel kedveskedhetnénk az ö Felsege nya 
vallyás ál lapot járói csak azt Írhatjuk, — hogy 3 
napoktól fogva semmit sem tudnak még a maga 
testőrei felőle, miben van. Tegnap ugyan 8 tál 
étket vivőnek bé 6 Felségéhez ebédre, de itt má- 
8°k is vágynak akik esznek ; mert ő Felsége az 
egész nyavalyának idejében tsak 2 tál étellel táp- 
‘Altatla magát, azért reményijük, — hogy most 
Jobban lészen.

A  k é p v is se lő V í'i la s z t^ k  az 1896-ik évre 
810,0 névjegyzékének kiigazítására a megyei köz 
ponti választmány a kővetkezőket küldötte ki 
vidékünk választókerületeibe: — Az alsó-lendvai 
választó kerületben : 1. Lendva. Gyertyános, C*e- 
r*eDcn8ílCz» Korka Szt. Miklós, Dobronak, tíellatincz 
** ltunkéba : kőé  Ferencz, Kiss Pál, dr. Józsa 

ábián, Szanveber József, Baranyay Kálmán j 2.1

Rédioí. (L^nli, Páka, Szóad Sziget, Szemenye, 
Szent Adorján) : So nogyiElek. Karín may Vincze 
Horváth Győző, Török József, Hajgatő Lajoi. 3. 
Dekanovecz (Bellicza, Mura-Szent-Márton, Mura- 
Siklós, M.-Szerdahely, Bottornya): Hajós Mihály, 
Kollay Jeromos, Filipics Lajos, Ehrenreich Náu- 
dor, Tivadar Ferencz. A letenyei választó körü
liben : 1. Szepetnek (Sormás, Becsehely, Tót- 
Szeni-Márton, Letenye, M.-Keresztur): Laskovios 
Ferencz, dr. Csempész Kálmán, Tamás Gyula, 
Dénes Ferenoz, Szemző Gyula. 2. Puszta Ma
gyaród (B. Szt. György, Tárnok, Páka, Szent- 
Adorján): Keller Ferenoz, Nagy József, Hozbor 
János, Helling József, Fülftp József. 3. K o t o r  
(Alsó Domború, Légrád,'Mura Vid, Szent Mária, 
Draskovecz): Gadó Mátyás, Golub János, Elirsch- 
ler Miksa, Kele György, Kováos Gyula. A Csák
tornyái választókerületben: 1. Csáktornya (Dráva 
Vásárhely, Dráva Csány): Zakál Henrik, Wollák 
Rezső, Deák József. Szeivert Antal, Kornfeind 
Nándor. 2. Stridó (F. Mibálovecz, Vizi Szt. György) 
Tóth István, Gáspárlin Mihály, Keoskés Ferencz, 
Filipics Kálmán, Krauthakker József. 3. Drasko
vecz (Alsó Krajlevecz, Goricsán, Hódosán, Perlak, 
Szoboticza): Peczek György, tíanelly Sándor, 
Imrey Ferencz, Sípos Károly, Vizmathy Sándor.

TJj v e g y e s v o n a t o k  közlekedneke hó 
elejétől fogva Csáktornya, Kanizsa és Prágerhof 
között. Ugyanis Csáktornyára érkezik Kanizsáról 
délelőtt 11 óra 18 perczkor egy vegyesvonat, mely 
11 óra 54 perczkor megy tovább Prágerhofig, a 
hova i óra 53 perczkor érkezik. — Ez a vonat 
összeköttetésben van a Budapestről éjfél után 2 
óra 25 perczkorjnduló vegyesvonattal. Práger- 
hotból Csáktornyára délután 5 óra 37 pereskor 
érkezik egy uj vegyesvonat, mely 5 óra 52 percz
kor megy tovább egész Kanizsáig, ahová 7 óra 
36 pereskor érkezik. Eszerint Budapestig napon
kint 4 vonat közlekedik s Kanizsáig 5. — Buda
pestről Csáktornyáig naponként 4 vonat jön s 
Kanizsáról 5. — Az uj teljes menetrendet lapunk 
végére közöljük.

A  p le t y k a  e lle n . Követésre méltó pél
dát szolgáltat egy egyesület, a mely Insterburg 
poroszországi városban alakult és a melynek célja, 
hogy a pletykát onnan kiirtsa. Az egyesület tagjai 
esküvel fogadják, hogy bárhol és bárkitől valami 
pletykát' (ágaimat hallanak, tudomására juttatják 
annak, a kit érdekel, megmondva neki, hogy ki
től hallották, kik voltak tanuk és szükség esetén 
még pénzt is kölcsönöznek neki, hogy a rágalma
zót bepörölhesse. A pletykázók dolgát megnehezíti 
az, hogy nem tudják niacs e hallgatóik között a 
pletyka-ellenes egyesület egy tagja, mert a tagok 
arra is esküt lesznek, hogy az egyesülethez való 
tartozásukat szigorúan titokban tartják. Bizony- 
bizony nem ártana uálunk is egy ilyen egyesület 
ama nyelvek megfékezésére, melyek előtt sem a 
női, sem az anyai sem a férfiúi becsület, a hon- 
leányi és hazafiui erények nem szentek. Pletykázni 
annyi, mint rabolni; az egyik az anyagi, a másik 
az erkölcsi javak ellen tör. Ilyen egyesület főleg 
a kis városokban nagyon elkelne, mert eok vi
szálynak és keserűségnek venné elejét.

„H éta  a  m a g y a r  T e m p e  v ö lg y b e n .  
Úti vázlatok a Balaton vidékéről.- E czimen irt a 
ós a »Magyar Turista Egyesület* múlt évi irodalmi 
pályázatán első díjjal kitüntetett pályamüvemet 
önálló könyvalakban sajtó alá rendezvén, az e bó 
végén megjelenő munkára most előfizetést hirde
tek. Teszem ezt egyrészt azon véleményem alap 
ján — melyet pályanyertes munkám, kedvezően 
hangzó bírálata jogosít fel — hogy tán számottevő 
munkával sikerült gyarapítani hazai útleírásokban 
gazdagnak éppen nem mondható irodalmunkat, 
másrészt azon reményben, hogy azon tisztelt olvasó 
közönség, raelylyel alólirott mint a vidéki sajtó , 
ég ik szeréuy munkása immár két évtized óta! 
szellemi összeköttetésben állok, bizonyára nem 
vonja meg anyagi támogatását a hazánk kincsét, 
megyénk büszkeségét a kies Balatonvidéket turista 
szempontból (tehát nem száraz s elvont tudomá
nyossággá1, hánem könnyed, utaztató modorban)’ 
tárgyazó, ismertető s fellendülését, látogatottságát 
emelni, fokozni ezélzó könyvemtől. Ara 1 korona, j 
a mely összeget legczélszerübben postautalványon 
juuius hó 1-ig czimemre Zala-Koppányba kérem 
5 kros postabérrel együtt beküldeni, melynek el
lenében a munkát bérmentve küldöm meg, — 
Gyűjtőknek 5 példány után tiszteletpóldánynyal 
szolgálok. A munka csinos kiállításáról Fischel 
Fülöp nagykanizsai jónevü nyomdása kezeskedik. 
Zsla-Koppány, 1895. május 10. — Tisztelettel 
(posta: helyben.) B é k e f i  E l e k

népisk. igazg. tanító
A  M a g y a r -r o m á n  S z e m le  (Ungaria) 

áprilisi füsetónek tartalma : A vallás-unió kér
déséhez. (Vége.) Román saavak a magyarban. 
Magyar szavak  a románban. Sinkay György élete 
és munkái. Claesicus elemek a román népkölté

szetben (Vergiliu* alvilág*.) A rónán nép hitvi
lágából. (Folytatás.) Az élősdiek. Egy jeles román 
kritikus. As Avas és ávasi népszokások. Irodalmi 
szemle. Egy hamisítván/. Könyvésaet. Szerkesztői 
üzenetek. Ajánljuk az életrevaló vállalatot olva
sóink figyelmébe. Előfizetés egy évre 6 írt, fél 
évre 3 írt. A pónzküldemónyek K o l o z s v á r r a  
küldendők M o l d o v á n  Gergely egyetemi tanar. 
hoz, mint kiadótulajdonoshoz.

J é g b iz t o s í t á s .  A jégbiztositási idény kö
zeledésével a magyar jég- és viszontbiztosító 
részv. társaság Csáktornyái föügynökaéga Benedikt 
E. és Fia — ajánlja legolcsóbb díjtételeit a leg
előnyösebb feltételek mslletl a t. biztosító felek 
szives figyelmébe, úgyszintén a biatoitás minden 
ágában a legnagyobb készséggel szolgál felvilá
gosítással a fentnevezett Csáktornyái föügynőkség.

C S A R N O K .

A biró leánya.
— Irta: H r a b o v s z k y  L a jo s . —

Szörnyen szerelmes lett 
A biróék leánya,
Az Andris szolgába;
Pedig rajta kívül,
Száz más legény szive 
Kalatolt utána 
De a biró lánya,
Csak Andrist szerette,
Mikor rája nézett,
A pillantásával
Majd hogy meg nem ette.

»Édes apám, lelkem I«
»Mi kell szolgám, szentem ?« 
»Röstelkedik szólni,
De szerelmes lettem,
Érzem, hogy mióta 
E világra lettem,
Soha-soha m áskor:
Ez egyszer szerettem- 
Lehetek én százszor 
A bírónak lánya,
Ha nem ad kend hozzá, 
Meghalok u tánna!«

»Már hogy halnál szentem, 
Hiszen észre vettem 
Andris szolga legényt,
Te néked neveltem.
Adtam is már neki,
Czifra selyem mellényt,
Szűrt csűrt, aprómarhát,
Egy kis viskót mellé,
Tornyos puha ágyat,
Tele kamrát, pinezét;
Ráadásul téged,
Szerető szivemnek 
Káprázatos kincsét!«

Miért is hogy így van,
E nagy világ sorja,
Miért, hogy boldogségról,
Csak a mese szól ma ?
S te édes angyalom,
Ha már megszerettél,
Bolondos szivemmel 
Szerelmessé tetté l:
A biró lányának,
Én a szolgájának 
Mért nem születtél?
S véllem esküvőre,
Fél tizenkettőre 
Miért is nem mentél ?

Felelős szerkesztő:

HARGI TAI  J ÓZ S E F .
Laptulajdonos és kiadó;

FISCHEL FÜLŰP (STRAUSZ SÁNDOR)
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8  urednikom moči je avaki dan 
fo ro riti med 11 1 12 vurom. — 
8ve poüljke tiőuó# te  aadria ja  
Tinák, nnj aa poiiljaju na l a a  
l a r i U a l  J e l e i n  urednika n  

ÓakoTte.

M »toU*ro:
C ^U ata  Fiaebei Filipora kam aa 

yvedyiate i obanane poiiljaju.

P re d  p la tn a  c e u a  f a :
Na celo leto . . .  4 fart 
Na pol leta . . .  S Irt 
Na öetvert leta . . 1 fet

Pojedini broji koltaf« 10 t e

Obraane aa poleg pofodba ! t e
radnnaju.

un h o r v á t ik o r  i 1 m a g ] a ra k  ont je z ik u  iz la z e é i d ru ž tv e n i  z n a n s tv e n i 1 p o v u č ljiv l  lini z a  p ok*
| i g i a g i  T s ra Jd  Htl3a d .a u  Jad L an lzra t 1 t o :  Trta. BTrsOcia. nedLalJ-va..________________

Službeni glasnik : „Medjimurskega podpomagajučega činovničkoga družtva“C„Cakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. t t. d.

Z d r a v j e .

Posel-

Dőlati je potrebno i dužnost.
Délo obavlja so s gibanjem tála. Gibanj« 

té li unapredjuje obticanje krvi i u občo 
promčnu materije. Télu nam več topline 
podaje. Unapredjuje nam dihanje Pobudjuje 
apitet i podupira probavu. Povekdava u 
nami tölesnu i duševnu volja k poslu kao 
Sto délatnu snagu povióujt.

Gdo nerabi svoje meštrije, orudja, oni 
mu zahrdjave. Gdo si neveiba kotrige, po
kvari si télo, poi'idu duše. Gibmje téla 
ravno je tak potrőbito, kak i hrana. Telesna 
brezposlenoit bolesti prouzrokuje. Brezpos- 
leni ustroje svoju gibkast, te postanu ne
sposobni za napinjanje silah.

Nigdar se ne podajmo na brezposlenost, 
ar lénost je mnogim neprilikami zlu vrAlo.

Déca neka ae zaranapriuöaju na posel 
primőrén snagi njihovoj. ar posel osi- 
gurat če njim uzdržanje života.

Posel ima biti primőrén k dobi i jakosti 
télesnoj. Zena, dőte i stareo nője U stanju 
to izvršavati, kak odrasli čvrsti mužkareo.

Ali je i brez odmora posel ravno tak 
nutrainjački, kak i duga brezposlsnost, on 
utrudi, ovaj omehkufli. Zauzdržanje zdravja 
gibanje i odmor (počinek) izmenice su 
potrébni.

Počinak. San. (spavanje).

Poslő dnevnog posla odrsdjuje natura 
DOČni počinek. Dnevno spavanje nenado- 
mčščujos nočnim poslovanjemtpotrošene sile.

Dugo spavanje omlitavuje, jaka kratko 
neoftivljuje

Ljudem slaboga télesnoga ustroja i 
d* oi potrebno je viže vremena za 9panje 
nego,krčpkim 8 —10 urah dnevno prvašnjim 
7 — 8 urah potlažnjim je do voljno.

Svaki dan u redovito vreme legnimo 
se spat, ali poslő večerje 1 —2 ure potlje.

U  jako mrzloj sobi né je zdravo spati.
Na goloj zemlji )0žati prenočiti, né je 

uputno, ar lehko dobimo bolest.
Dobro se je k tomu priučiti, da u vrlo 

mekaooj postelji nespavamo, ar to raz 
maže télo.

Brezsneno u postelji se valjati nő jo 
zdravo, te ie i danguba

Rano leči, i rano ustati, mnogo je 
probitaénije za zdravje nego obratna navada.

Dugó bdénje (skoznuvanje) omlitavljuje 
te prebrzo iztio-i snagu.

Nedőljoi poóinek od posla. Poleg nočnoga 
naturalskoga počinke, obdržimo još i ne- 
deljni poslovni odmor, kojega je Bog 
odredil, tak atölesnoga, kak si sgledidta 
duievnoga potrebovan j a.

.N eživi Oovčk samo od kruha.*

Tőlovézbanja
Zvan odmora (počinek) i spavanja, koji

u svakidanjem poslu odmor praznik povla- 
iiju za sohom, u svakoj dobi oso bito pak 
i u dőtinjoj dobi, i tžlovžžbanju posvečujmo 
vreme Izmed tšlovčžbanja najobčinitijs 
upotrőbljavan» je šetanje-kretanje u čiitom 
zraku, i gdö je samo moguče, letanje u 
polju. Kretanje u prostoru slobodnom oso 
bito je zdravo za one, koji samo s rukami 
dőlaju, i koji jedan dől dana u zatvorenom 
prostoru probaviju.

Igranje trkanje fdračnje) skuhanje, 
borenjo i gomhanje svake vrsti včžbanje, 
jako je potrébito za mladež obojega spola. 
Silno si razvijaju na taj način télesne ustroje, 
te si otvrdjuju télo K ovim se pridružuje 
plivanje, koje ne samo da je izvrstna tőlo- 
včžba, nego slučajno more i svoje i bližnjega 
život odkupiti, oslboditi on, koj plivati zna.

S tčlovčžhanjem se živci télesni u rt 
dovito delovanje doved i, na taj se način 
dobro razviju.

Ali télovőibanja mora biti i škodljiva. 
Nesmő se télovéiba do prékorednoga utru- 
djena t rati, te je tréba nato paziti, da se 
razvruóeuo telo neprehladi.

Fantljivost odurjenoga.
Od onoga č*sa, kada se dogodilo, kaj 

sam uakanil pripovédati, preteklo je više mi- 
lijuoa litrov vode po Dravi pak kad god se 
Joška Dimian zmisli toga časa, krv mu oavri

Z A B A V A .

Tvrde lubanje.
Kaj je to, tvrda ljubaoja, to znam ja. 

jerbo sam sprobal na mojoj vlastitoj.
Kad sam jož na svečuilišta u ikolu ho 

dll te u lietnih miesecih pri nekojoj grofofskoj 
obitelji podučav&njem diece svoj svakdanji 
kruh služil, idei sam jednoč po ulici te hotel 
stanovitoj kuglani svoj posiet učiriti i zapi- 
tati Jeli je danas sa svimi devet kaj za včinit*.

Znal sem najme/^da je gospodin j agar 
svojom silnom bradom takaj oode i gospodin 
direktor normalskih fikolah i gospodin számtarto 
one grofofske kuče, gde sam ja diecu podu- 
čaval.

Ja  projdem po dvoru gostioue te uiti 
namislim, da na krovu jeden sedi, koj neva- 
Ijanoga črepa vkraj jemlje 1 vu okrogu ^ole 
hitče — i na jedan krat mi izbilja jedan 
skro oieli črep takovom šilom na glavu opadne, 
da sn mi se oči zakresile te ja o onom hipu 
uisam znal. jesam ili nisem.

To se je onda pokazalo, kaj sam gore 
tvrdil: Moja glava je ostala ciela ali črep 
se je na mnogo j mnogo komadab raznesel,

a žalostni ostanki njegovi su okolo mene le
žali te uisu znali jesu li ili nisu.

U novinah sam medjutim nedavno o 
čtel, kojega je lubanja tvrdeda od moje.

Bil je najme u Nmačkoj lov, te su 
gonični udirali batinami po drevju a furka- 
njem i vikanjem činili strašnu Jarmu tak, da 
bi se isti krščeui človek bil prestrašil a kamo 
li bez razuma siromaška srna.

Ovak je siromaška životinja bieiala od 
straha jagarom baš pred ciev. Samo jedan 
liepi srnjak, koj je u tol stvari vifle izkustva 
imal, znal jo dobro, da o n i  n i s u  p o g i 
be  1 j n i, k o j i  v e l i k u  l a r m u  d e l a j  u, 
n e g o  oni ,  k o j i  m i r n o  u g r m u  
č u č e  i se d r ž e ,  k a k  da  u e b i  z n a l i  
p e t  b r o j i t i.

Srnjak se anda u& jedau krat obroe/  
te se svum brziuom, kojom je samo bil mo
goči prič me bieftati proti gouičom i zabaši 
se u jeduoga, da mu se je i njemu zakresilo 
u očih.

Pak kaj se je pripetilo?
Gonič je svojum glavum, u koju se je 

srnjak z&bušil stal kak pečima, a srnjak je 
ležal mrtev, polag mogučnosti, ua zemlji, jer 
si je liju vtrgel.

Tu moram priznati: Stim goniónom se 
nebi hntel .trkanje “ igrati: Tu bi mi išlo

kak i siromaflkorau srnjaka te bi mojem vri- 
eduem čtevcem mnoga liepa pripovest zginula, 
koja mu sad ipak, ako Bog da, mnogi fertai 
ure unoduo prikrati.

Hvala Bogu, Ide!
Pri krčmaru Joški u Dobravi je sedel* 

uekoliko dietičov te su si kratili vrieme sa 
raznimi dalami hvaleč svoju okretnost i jakost 
tiele, pri čem su. kak je to ved navada i
prekomerno lagali.

Šuajder je rekel, da on more, bes da 
bi se zabeial, prek stola i oko sedeeih piv * 
cov skočiti tak, da se niti za las nijednoga 
nedotekue i to je i včmil poklamkam bi kel 
nerica iz oprozuosti prije bila obloke zaprla, 
za da ga vietar ueodnese.

Šuštar se je ponudil cielu jednu sto- 
godišnju ambrelu kakti duban u pipi spoiitii 
ako mu se ktomu potrebno vino plati a haus« 
kneht knmarov, koj je u svojoj zelenoj ka 
pici takaj poleg bil, zavzel se je dvadeset 
parov vtlrstlnov pod krov tiola svojega 
spraviti.

Ni jedno od ovib nije bilo primljeuo, 
jer nikomo se nije hotelo za svoje drage novce 
ovakova dva rešeta puuiti.

Šoštar je medjutim kakti za šalu, za da 
ipak nekaj pokaže, pričel iz tog ambrela 
jednu španjolsku trst»uu pušitl, ali je za krotki



tu glavo; n°Kft mu Prite8Qe dofttarski 
remeu, kladi?ec (hamer)žurneše pada na podplat 
2ubi mu zaškripljn, čudo da iz njih nefrcaju 
iskre; a črea stisnjena ae Tasta prešulja polu- 
giasua kletva.

Opipa si l*ca — ah, kak je nabrana 
kola; pogladi si glavo, — ah, koliko mo je 
lasih izpalo ; obrile odi — na nosu so mu 
velike očale, vid ga je ved zdavnja izdal.

Vse/ vse gine, jedioa ta stara bol vo 
srca neprestance se žar-, gdagda plavne, pak 
se čini, kak da se noprestance liri raste.. . .

Prilično je ved torno ljet, kad se je vu 
ganjku sudbene palače pred vrati br. 23 skup 
ziilo malo dražtvo. Bil je ta Peter Krup, 
rukaviöar sa Ženom Jalnom ; dr. Klofar, fii* 
kaljo! mo; Joška Dimian, po meštriji šoštar; 
pak jod nekolikih dingih osobah.

Od tih Ijadih bil je Peter Krop tužitelj, 
Joška Dimian tuženik; ostali — zvun fiška- 
ljuša Klofara — bili su svedoki.

Srditimi pogledi sprevadjal je Peter Krup 
vsaki kret Dimianov,

— Cekaj ja ti bum pokazal! mrmljal 
je vsaki pot, kad mu se približila tovaru&ioa, 
gospa Ja lta  Krup.

— A i, Peteri mirila ženčica, neprega- 
njaj ga toliko ! On hude siromak obnorel!

— Meni se dim, da ga još nisi izbila 
iz glave, zapiskutai je Krup.

— Glej ti njega! zdignula je ienčica 
zbantuvanu glavu. Kak se podufaš tak govo
riti — kak bi bila drugač vzela tebe?

Joška Diaman gledal je kakti razbojnik. 
Nije dodu e nijeduoga od nazočuih pogledal, 
du znal, ipak, da su tu i d* vu njem vse kipi,

B 1 je tu ou, ona — ob/ da bi mu bilo 
mogudtí s pogledom nje, prebosti, streliti, 
hititi je vn zrag, kaj bi mu srce odlehuulo ; 
Vsaki čas, vsaka minuta, kaj je boravil vu 
tom ganjku, neda eko tih ljudih, bila mu je 
večnost. Pod pod nogami tgal ga je ; zrak, 
kaj su ga i oni odišaii, dušil ga je, nu nije 
mogel vujti. Ved ie trikrat potrebuval da se 
prenese pravda na drugi krat, tri pot mu je 
bila dozvoljena, napokon su mu se zagrozili, 
da buda i prež njega sudili i da bude ou 
obsudjen. Ostal je. Da bi barem bilo vse 
več zvrtano! Nazadnje odprla su se vrata 
sobe broj 23«, na njimi se pokazal suhi pisar, 
i pozval je hrapavim glasom :

— Peter K rup! Joška Dimian! Ovdi ?

čas zniknol i nije ga vile natrag bilo*
Skoro sa tim se zdigne kovač tvrdeč, 

poklamkam bi desnora rukom po stola bil 
vudril, da to sve skop nije nikaj; ali on 
more tri najdugše i najdebleše podkovne davle 
pogutuuti, i to odmab, z tko želi uek se 
zn jim zavadla za pet litrih najboljšega.

Na ovo eu veseli dietiči pristali. Kelne- 
rica je morala donesti na čistom tanjiru tri 
debele i duge podkovne čavle, a šloser ih 
je pregledal i za dobre ggonatal, te se je 
kovač odmab pustil na dielo.

Kad je anda tu stal i jednoga čavla n 
ustah imal te znjim se gntil bez da bi ga bil 
mogel pogutnuti, a drugoga je u desnoj ruki 
drial, videl je zveseljem, da je u tanjiru samo 
još jedan letal, na ito je čisto spokojno re 
kel: „Uvala Bogu, ide I* -  A  ipak još uiti 
jednoga uije pogutnul te je moral vadlingu 
platiti.

Sad je dakako naetal silen araieh, te je 
od onda priredje po Medjimurjn i drugod; 
ako tko kakovo dielo poduzme i u svojoj lah- 
komišljenosti misli, da je ved ekoro gotov 
prije nego je prav zapodel : »Kak je kovač 
Cavlo gntal«. —

Meeto odgovora nahrapilo |o cél o ornžtvo 
vu sodnica. Dimian zadnje.

Za zelenim stolom sedel je sadeč, ljevo 
poleg njega pisar. Pred njimi na stola stalo 
je razpelo, a na vsaki strani po jedaa svéda. 
Vn toj sobi bilo je nevugodno, kak pred Vih
rom, a obtnženomn se Dimiann pričioil taj 
zrak spodobnim onomn vn vazi (rešto).

Fiškalijuš Klofar se predstavil kakti 
zastupnik Krapov, na to si je sel sodcu s 
desne strani. Sadeč je premeril oštrim pogle* 
dom ostale vsakoga pojedinoga, Dapokon se 
mu pogled zastavil na peršooi Dimianovoj, 
pak pokehdob da ga nije poznal, zapital g a :

— Jeli ste vi Joška Dimian?
— Na 8lušbu, slavni sod — odgovoril 

je plahim glasom Dimian.
— Šoštar?
— Je, šoštar, — povedal Je hitro ne- 

pitani Krop.
Sudec: Vas nišam pital, anda Čakajte, 

dok na vas red dojde. (K-Diroianu). Šoštar ?
Dimiau (hitil 'je bésni pogled nu’ Krupa): 

Je, slavni sad, majster šoštar»ki majster,
molim.

Krup (potiho teni, zagrizljivo); Takvih 
majstrov je tnliko, da bi tojimi i Drava za- 
gatil !

Dimian (od srditosti je komaj dihal i 
stiskaval laku, kak da bi držal soštarskoga 
noža).

Sudec: Anda na stvar gospon Dimian 
Vi znate, očem se déla, ar ste i onak dobili 
obtuioicu i prečteli jn. Gospon vas Krap 
toži, da ga ved tretje Ijeto preganjate, po 
trebujud navék sgodu, pak > izkajuč jn, samo 
da mu morete reči, da vam je dušen platiti 
jeden par cipelov. Jeli t a k ? . . .

Tuženik: Ja, slavni sud, molim ré , da 
nekaj razj&suim. . .  .

Sudec: Cekajte! Razjasnite nam prvlje, 
jeli tak, kak je pisano vu obtožuici ih nije ?

Tutenik (težkim srcem): Je, slavni sod, 
tak je nu prosim Ijepo, kak se on podufa 
podiguuti proti meni takvu tutbu ? Ja 
sam mu vu redu uadinil cipele, molim 1 Je, 
uapravil, pak još kakve ! Morti jih još i denes 
ima na nogah! Prosim, naj zdigne noga, da 
slavni sud vidi moj posel 1

Sudec : Nemlatite praznu slamo, to ne- 
spada na stvar.. . ,

Tuženik (hitro) : Molim, ako te cipele 
nespadaju ua stvar, zakaj sam onda tužen ?

Sodec; Vi dobro znate, zakaj ite tateni, 'J  ^  
pak se najte prisojati da ste bedak I . • .

Krap fzdignol je raka i hitro je rekel) t 
Molim, to on nečini, to jo ved tak.. . ,

Tutenik (vabija s pogledi Kropa, drh- 
čud od jada).

Sudec (proti Kropu, oltro): Jen pot sa 
navék : nevpadajte to reč 1 (Proti Dimiann): 
Dobro, vi priznajete, da ste mo načinili ci* 
pele; rečite nam onda zakaj ga sramotite 
predbaoajudi mu, da vam jih nije platil ?

Tutenik (hitro): A, Ijepo, Ijepo, slavni 
sod, Ijepo I Ja auda nesmem povedati, da mi 
ih nije platil ? On mi za istinn nije još niti 
prebitoga krajcara dali (Proti Krapu): Go* 
vorite, jeli ste mi i jeden krajcar dali za 
cipele ? Jeste li ih platil! ? Niste 1 A  vi me 
tožite ? Covék — za jstiou ste jako prevzeten 1

Sudec: Govorite proti méni, a né proti 
drugim.

Tutenik (fr'Ako nastavlja): Je, slavni 
sud, ja bum govoril, a vsaka je moja réó 
čista istina. Ja sam napravil cipele — on ih 
nosi — nikaj mi nije platil — a ja to nes
mem ovdi govoriti 1 Gde vu zakona stoji, da 
ja te nesmem redi ? O, ja zoam, da nema 
takvoga zakona, da je o la obtušba kriva, da 
sam ja nedotno preganjan, na vsaka sila za 
vremena, stopram Bog je veki veden 1 — Nn 
ja bum Diega tutil. . • .

Sudec: Neljutite se, gospon Dimian, i 
napletite sim stvari, kojim ovdi nije mesta.
Vi priznajete, da ate ze*ili cipele, priznajete 
i te, da térjate gospoua Krupa, da vam plati. 
Tomu nebi bilo prigovora; ved jedioo torna, 
zakaj térjate i kak térjate ?

Tuženik (srdito): Zakaj térjam ? Moj 
bože, ar nije platil 1 A kak térjam ? Moj 
dobri bote, sladko kakti med! Navaden sem 
reči: Gospon Krup budite tak dobri, zmis*
Ijite se, da imAte platiti te cipele, kaj ih 
uosite.

(Dragi pot konec.)

K A J  J E  N O V O G A  ?
Kralj vu Ljubljani.

Na putu vn Pulj, zadržal se je kralj 
Fereucz Jotef pune tri vure vu Ljubljaoi, da raz* 
gleda od potresa postradali varaš. Kvar, kojega 
je Ljubljana preterpela ceni se deues na tri

Mudri školski dečec.
Led nije nikakov prijatelj znanosti niti 

nauka, pak ako tak daleko svojim zavadjanjem 
dotiera, da dečki školu zamudjaju, niti su 
uajmaoje zato netalosti.

To je jedan selski gospodin navuditeli 
dobro znal, i baš zato nije nikada kaitigoval 
svoje dijake za ono, kaj bil led kriv, a ne 
oni, i niti se nije oglednnl, ako su kesno poslie 
vure na pol cmrtnjeni a škola došli.

Ali jedan krat je ipak jednoga polteno 
pred se vzel te mn je odéital nekoje punktumé, 
ali ne o osam blaienstvih. koje je naš dragi 
zveličitelj iz brega dole aavudal, jer tej isti 
je baš u školu dotal, kad su dragi, oni koji 
so u školi bili svoje knjige poklopili i baš 
pričeli moliti.

Ali on se toga Čitanja pon k tov od'stran« 
gospodina učitelja nije bai nikaj prestrašil, 
nego se j« zgovoril tim, da je danas led oso- 
bito jako škliz k i to tak jako, da dok je 
hotel iti o školu, g;a je svaki krat za dva 
koraka nasad posanjknulo, kad je Jedan korak 
naprvo napravil.

Na ovo se ipak gospodina ačitelfa cieli 
izgovor tak videl, kak da dečko gojilo vode 
na sajam nosi.

f  Ti mali lailivec* —  zakridi nz nlega

-  Ako si pri svakom koraka oapred se za 
dvt nazad posraekuul, kak bi onda u obče, u 
škola sim dojti mogel ?«

»Jerbo sam bil spametneü od leda* —  
odgovoril mali filoso*. — „Čim sem spazU, 
da idem sve bolje nazad, sam se obrani pak 
sam se odinil, kak da bi hotel domov iti. I 
izbilja, pii svakom koraku proti doma sam 
se za dva korak proti školi poskliznnl i na 
taj način sam malo po malo došel.*

Darežljiv.
Nieki filkališ, koj je po raznih pravdah 

si je liepi imetek priskrbel, kad j« umrl, bil 
je takov siromak, da niti toliko nije ostavil, 
cim bi ga bili mogli pokopati.

Anda hodi jedao sa velikim arkošom 
papira i prosi svakoga, da prikaže iliti daruje 
petdeset krajcari za pokop omrlog fiškaliia i 
onda da se na taj arknl zapil«.

Ovak okolo šahiraj udi dojde i k Jednomu 
gosponu, koj je bil na glasa kakti šparavec 
t« zaprosi rečenih petdeset krajcarov.

„Evot — veli iparavec — Tu imate 
petnajst forinti, pak dajte odmab trideset ftf* 
kališev pokopati. U  takovih sludajevih dovtej 
nesmie skopariti.*

Em. Kolltjfi



mil'june forinta, ar tréba prök 156 hitab je naputil na Jahtu ,Miramar‘ , na kojoj Osiflliranje proti tudi.
‘ * porušiti i s nova zezid&ti. Od 1560 hižah, stanuje.

kaj ih Ljubljana broji, komaj ih je 60 Ob 9. vurj započele su dohajati depu- Glavnog upravuiétvo Magjarskog osigu«
neskvarjeuih. 10.000 Stanovnikov oitavilo je taoije, koje su se kralju poklonile Vu rajučeg družtva proti tudi : E. Benedikt i sin 
Tarifta, 16 000 moralo se je preseliti kojekud deputacijah bile su zastupane vse istsrske njegov vu Čakovcu preporuča svakorau vezda, 
vu baraket datore i t. d., a 6000 moglo ib občine. Med gostj nahadja se i fiumanski vu protuletnim vremenu os gurauje proti tuč 
je ostati vn hižah. guverner grof Batthyány. i takaj osigurauje proti drugih kvarih. Navuka

Za doček kraljev nije se böia Ljubljaua koj se k upravničtvn obroer iz drage volje
mogla onak dostojno okititi, kak bi teljela. Oklopnjača „Monarch". daje E. Benedikt i sin ojegov vn Čakovcu
Komaj da so po vulicah mogli slotiti prelaz.
Na banhofn dotekalo Je kralja samo 300 Ob pol deseti vuri pred 'poldan obav-
Ijodih med njimi zemaljski prezeš, zemaljski ljeno je vu Pulju vu nazočnosti kralja Fe- J U o l r n i  s t n  I r r n  f ű  I r  f c n *
kapetan načelnik, biékup i zastopnik vsih rencz Jožefa, kotrigov cesarskoga doma i (J lw )B K u j Z u  K l U l B K  l* U 3 .
oblastih. Ostalo občinstvo stajalo je na cesti visokih dostojanstvemkah svetéano spnftcanje
za banhofom. Od Strane soldačtva bili su odklopnjače „Monarch* vu morje. Ova ladja, Nesrečen početek. 
nazočui sborui komandant Fzm. baron Rain- koja ima da služi vu obranu obale, g rad jena Hermina, mlada frajlica, dofila je vsa
lllnder, divizionar Hegedűi, i ratni minister je vu vojnom arsenalu vu Pulju pod upra- nemima dimo. Pri skrovnom zestanku sa
Krieghammer. vom brodogradjevnog nadinžinira Sigfrieda njezinim brstičem Pi*tom, dobila je poljubac

Kralj se odmah po prvih pozdravah pob« Poppera, doc im su mašine iz trščanskog (bratit ju je kušnul). Prvo, kaj je napravila, 
valno izjavil o delovanja oblastih ter je vu „Stabilimento tecuico* po planumi nadinži »Sla je k zeroalu, da vidi, jeli nije na licu 
tom praven razgovarjal se barunom Heinom, sira Gustava Lendecka. poznati i opaziti, kaj bi ju izdati moglo,
biškupom Misijom, zemaljskim kapetanom De Ladja ,Monarchtf gradjena ie od Sie- Sa velik m strahom dodala je, da su se 
telom načelnikom Grasseliem i vnogimi ostalimi mens Martinove oceli ter je na 70°/, dužine ober njezinih vustnicah otiskali ; mustačeki 
ličnostmi. providjena dvojvratnim podora i razdeljena bratičevi, koji ih je črnim biksom sbiksal.

Kad se je kralj pokazal na izlazu s ban vu celice. Céla je ladja providjena 2 1 metar Ona brizne vu plač i zamrmlja: #Oh, ja 
hofa občinstvo je počelno burno klicati živio ! visokim oklopom od nikel oceli ter su sam éula, da su vsi mužkarci zločesti — 
pak je kočft komaj mogel obiadati nemirne pojedine ploče 270 milimelrah debele. Oklop ali da ču več kod prvog poljubca namazana 
konje. Kralj je najprvlje pohodil Spitala i site vu vodu 12 metru, a nad vodom pokrit biti, — to je p ieveč/ 
baraku za tim innzej, civilna jadiloica, cirkvu je 40 milimeterov jakim pokrovcem. —
urmlinkab, kasino, dvor, vladiuu palaču i Još Vu samoj oitadeli smještena su 4 glavni Dva kritičara.
ueke druge te/ko skvarjene objekte. Kralj gtuki od 24 centm. i 40 kalibra. A : „Gledaj, tamu ide doktor Čižmarovič,
je vsigdi izjavil, da nije ni s daleka mislil, Dužina broda iznosi 93.30 m., najvekSa taj, veliju, da je pravo svetlo nauke?«
da je katastrofa bila tak velika, pak je obečal girina 17 m.y ronjenje 6 36 m., areal kon B i »S'étlo nauka? hm! Koliko ja
izdažnu pomoč i varaáu i okolici. Izr&znjaCi strukoione linije nad vodom 1184 60 m , znam i vidim, svéti se pri njem samo nos
svoje priznanje vsim, koji su sodelovali pri deplacement 5550 tonah. Obedva stroja a nikaj drugo/
oslobadjanju. Kralj se ob 7 vuri oprostil sa imadu do 6000 konjskih silah, koje se dadu —
zastupniki oblastih na bauhofu ter krennl povisiti i na 8500 Usljed toga more oklop- Mladi navučitelj*
put Pulja, sprevadjan odnševljenim klicanjem njaöa »Monarch« da za vuru prevali 16 Nekoj selski mladi navučitelj 'rekel je
pučanitva. pomorskih miljah (29 6 kilometrab), obnosno mudro svojim dijakom: w Vidite dčca,

Krali VU Puhu 17ll| p0m’ milie kilometra) božaneku mudrost morete razabrati i odovud,
* Zvun 4 velike Kruppove kanone koji kaj je dragi Bog odredil, da čovek nevmerje

Njegovo Veličanstvo ostavilo je na “  daiu obraiati “ . w  ®trani Provid)ena Vu Poietku’ a niti vn sredini, nego na koncu

. . . .  20 minut in  julro. C M . j. d.omkl A6 J " “ *b “ b'« '° i" » i i d «  "«'*'!<"■ M  >*'i* *«"• pndul.iP.
ouk krenul vu Puli, kam je dospel ob 7 b!’ak,..kanon more da vu mmuU b,t' 8 Muž : »Nor B08P°" BOtarJ“*» n»Jdar ral
vuri vu iutro *  cil|amh Susov. povéju, jeli je treba Ženu poslušati ?#

V e č  od ranoga jutra mrv.lo je Tnotina „ Na Cél““  bIod“ "redje“a i# elekt/ “  Not.rjuS: . Né treba U
ljudstva pred veliku arenu, gdejavn parku 8vet'°®‘ *  38°. ?arilah * 4 luCne 9vetll'ke . ,Muž: »Moja ena rek a m. je, kaj b.
Marije Valerije dočekan vladar vu posebnom P° ^  svečah. njim gospon notarju^ poslal jednoga puraua/
paviljonu- Od mesta gda je ong stal, pak N,lU/ Í u l : »Tak 9Pa,netuu «“ ■ trébl j0
do paviljona, stajale su devojčice vu belini Vu Budimpešti, 9 maju*a. Pos užali/ ^
vu žpaliru ter su sipale pred kralja cvélje.
Postraoce stajah su pitomci raznihjzavodah Orsačka blagajna (kasa) izkazuje za I. Q|£d Ferencz.
glasbe i občinstvo. fertalj Ijeta 1895 skupni prihod od 104388194

Pred zamira paviljonom čekalj su nad- f0Fv akupni izdatek od 130 619.618 for. -------  - ------------------------------------
vojvoda Karlo Štefan s viže kneževskih Prema tomu menjfii su prihodi za 1 817 930 f HIPOMA Buda, II-ga májuSa 1895.
ličnostih, namestnik Rinaldini, komandant for., a vékái izdatki za 4,256 816 for. na IrfUiUlUJA 2 «  ‘I I  71 4 1
mornarice admiral barun Sterneck, lučki prema I. fertalju pre^estnoga Ijeta. Céla
admiral barun Pitner i sastupniki oblastih, bilanca I. fertalia 1895- nepovoljne a je na
ter kler# na éelu mu biškup Flapp* prema j fertaja i 894 za 6,074.746 for. g j n gš „ tšiM C  i m  n  ' H h n

Punktum ob 7 vuri oglasili su 38 duši F ; U n b o n a  a H  — V i e n a  . H i t u .
iz kanonov dolazek dvorskog cuga, a na to | _  1 m-.mázsa. 1 m.-cent. j| frt kr.
su počeli odgovarjati brodovi (damdifi) vu Stroški za milenijsku izložbu ” Buza Pšenica g.yQ_
luči, koji su se zaodeli galom. Uz grmlje- 2ab Zob 6_____
nj. kanonov (itukov) i klicanje občinstva p „ obltno gu biii preraCunami s troski Rozs Hrž 5 .5 0 -
cug je stal pred parkom. ia  milenijsku iiloibu vu Budimpešti na Kukoricza ó Kuruza stara

Sa Nj. Veličanstvom at'g liíu  nadvoj- 2 800 000 for., pak je bil uvrSten vu pro- .  ui „ nova 7 15 —voda Franc Salvator obedva glavna adju- rgCun toljkj d 0(] jz)o4be VezdH Arpa JeCmen 5 9 0 _
tanta, grof Paar i Bolfras, ratni minister me(jjutjm javljaju, da se budu ti stroški Fehér bab uj Grah beli 8.—
Krieghammer, chef glavnoga Stopa baruo povÍHÍ|, na 4 i880.000 for. pak su pozvana Sárga > .  .  žuli 7,—
Beck, sborm komandant barun Keinmnder. ĝa mini0tarsivH# da podnesu détailne pred Vegyes » n * zmčšan 6 .—
i vnožina višjih oficirah.  ̂ loge, koji se budu podnesli Nj. Veličanstvu Lenmag Len 10 . —

Doiduci s vagona, kralj se je najprvlje Bükköny Graborka 6 . -----
pozdravil s nadbercegom Karlom Stefanom,
zatim s admiralom Sterneckom i ostalimi Viher i t u č a . ________________________________________
odličnici, Nakon pozorava odpeljal Be je __
kralj na ve balilte gde je stajala céla po- Vu noči od 7. na 8. majuša navlekli odoovokni u b EDzuk
sada (300 soldatov) pod komandom kontre- su »e zahodno od Beča na obzorju érni M A K C 1 1 T A I  J O Z 8  E  L' 
admirala Hinkea. Primivši počasti, kralj Je oblaki sa jakom bliskavicom. Proti jutru
pošel vu pomorsku farnu cirkvu, koja se je viher zagrabil i Beč, ter je ob pol, avnl 8Ure 01
stopram z.dje, za tim je pohodil festUDgu peti vuri pala gusta tufa, koja je duže G L Á D  F E l i E N C Z .
Verudallu i lučko zapovjiduiCtvo, odkud se vremena pc traja la. ____



Nyilttér. ,
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem 

irtaira! tekintetben nem vállal felelősséget a
Szerk*

N y e r s s e ly e m  B a s t r u h & k r a  való 
kelmét 8 frt 65 krtél 42 írt 76 krig egy 
teljes öltönyre — Tussors- és Shantungs 
Pongees valamint fekete, fehér és színes Hen- 
neberg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méter
enként sima, csíkos, koczkázott, mintázott 
daroasztot stb. — (mintegy 240 külöm- 
bözö minőség- ős 2000 szín és mintázatban 
stb.) póstabór és vámmentesen a házhoz szál
lítva és mintákat küld póstafordultával: 
H e n n e b e r g  Gr. (cs. kir, udvari szállító) 
se ly em g y & ra  Z ü r ic h b e n .  Svájczba
czim/elt levelekre 10 kros, levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 

____________________  3

VASÜTI MENETREND
CSÁKTOKNYÁ.V.

3 Gyors -
In d u l  Napszaka 2 «3 pósta- és

__ ^  vegyesvonnt
Kanizsa felé Reggel 4 j 39 gyorsv

* Délelőtt i 1 39 postav.
* Délután & j  52 vegyesv.
» Éjjel 10 í 07 postav.'
* Reggel 6 52 vegyesv

Pragerhof felé Reggel ö 06 postav.
» Délelőtt 11 30 vegyesv

| * Délután 4 15 postav.
» Éjjel , \ 17 gyorsv.

Zágráb felé Reggel 4 49 vegyesv.
Novimarofig Reggel ® 15 •
Zágráb felé Délután 4 20 n
Varazsdig Este 17 *

a Éjjel 30
. Délelőtt 11 44

Bobára Reggel °  05 •
Egerszegre Délután 4 28 *

! é rl4 OBIB4
Kanizsa felől Reggel 6 51 postav.

„ Délelőtt l i 30 vegyesv.
„ Délután 4 01 1 postav.
„ Éjjel 1 14 gyorsv.
„ Este 9 32 vegyesv.

Pragerhof felől Reggel 4 36 gyorsv.
» Délelőtt U  29 postav.
» Délután 5 37 vegyesv.
» Éjjel 9 55 postav.

Varazsdról Reggel 4 22 vegyesv.
n | Reggel 5 43
B Délután 3 50 >
» Éjjel J2 43 n

Zágrábból : Délelőtt 41 13
B ! Este 9 30 tt

Égerszögről Délelőtt 8 62 ,
Doháról Este 9 42 B

C áktornyai gőz- kad- és 
zuhanyfQrdő

elektromos fűtés es világítássá!.

FArdö á ra k  :
Göz-fürdö — — 60 kr.
Kádfürdő — — 35 »
Zuhany-fürdő — 25 »

llé rle t 12 jegyre :
Gőz-fürdő — 6 frt
Kád fürdő — 3 * 60 kr. 
Zuhauy fürdő 2 » 40

Bérleti jegyek a fürdő-szolgánál vált 
hatók.

'Csáktornyái gőzfürdő 
74i i-3 vállalat.

Asványfürdő D t t r i l l ’ttl* Slavoniában
a déli vasút társ. állomása

vastartalmú hévviz 42*50° <§■
Porczelán-, márvány-, kő-, tükör- és iszap fürdők, Hires gyógyhatás minden női beteg-

Í Bégeknél. Terméketlenség, fehér folyás, sápkór, továbbá csüz, csonttörés és idegbajok
nál stb. stb.

; Újonnan berendezett

„ h i d e g v i z g y ó g y i n t é z e t “
valamint f

kijp Sé M i V1ZGYÖGYINTEZET
mely főt. Kneipp Seb. pleb. ur utasításai folytán tökéletesen a W orishofeni" ,vizgyógy- 
intézetu mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishofenben 
tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által 
ajánlott s tanult — íürdőmestert alkalmazott Worishofenből.

A fürdöigazgatóság prospectus- és főlvilágositássarpostafordultával ingyen szolgál.

(ĵ ájas 1 tői janlas 15-ig, valamint szeptember 1-tól október 15-ig 30 százalék 
engedmény szobák• šs fürdőkben.

721 5— 10

Ház eladás.
Csáktornyán a perlaki-uloza 197. 
szám alatt levő 3 szoba, konyha, 
élés-kamra, istálló, kert stb.-böl 
álló

I a  k  li á  i.
szabad kézből eladó, esetleg

1434 tk. 95.
Árverési hirdményi kivonat

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Simon Gábor ügyvéd 
n.-kanizsai lakosnak Kercsmár István m.-csány' 
lakos elleni \égrehajtási ügyében 158 frt 8 
kr. tóke, ennek J 893 márczius 18-ától járó 
6* */# kamatai, 26 fit 35 kr. per és végrebaitás 
kérelmi, 10 fit 65 kr. korábbi árverés ké
relmi és 5 frt 50 kr. fentebb mag&lUpi'ott 
költség behajtása czélj&ból a ui.-csáuyi 246. 
sz t kvbeu A 1 947 hisz a Kercsmár látván

(női Godenec Máriával) tulajdonául felvett 
ingatlan 7 fit; ugyanazon tjkvben A 14108. 

|hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett ingatlau 
31 frt; ugyanazon tjkvben A I 1367 hrix. 
a. ugyannak tulajdonául felvett ingatlan 30 
frt; ugyanazon t|kvbeu A I 2100 brsz. a 
ugyanannak tulajdonául felvett iug&tlan 85 
fit; ugyanazon tjkvben A 1 2143 brsz. a. 
ugyanannak tulajdonául felvett iugatlan 55 
frt ; ugyanazon tjkvben A 1 2384 brsz. a. 
ugyanannak tulaldonául felvett ingatlan 108 
fit; ugyauazou tjkvben felvett aránylagos 
erdő és legelő illetmény 5 frt kikiáltási árban 
Mura Csáuy községházánál

1Q95. c n  június hó 6. napján d ililő tt 10 árakor

Simon Gábor felperesi Ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen 
elí'igDik adatni.

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 20 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 40 nap alatt a harmadikat ugyan
attól 60 nap alatt, minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6 *0 kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni Ezen
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg a meg
állapított árverési feltételek, a perlaki kir. 
járásb róság tkvi. osztályáuál és Mura-Csáuy 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekiuthetók.

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság*
Perlakon, 1895. április 4. 740,

5 9 9 7 -1 8 9 4 . tk.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint telek- 

könyvi hatóság által közhírré tétetik, hogy 
Dekáuovecz községnek, Koczián Lénáid, Ko- 
cziáu Miklós domásineczi, Koczián Mária férj. 
Zorcsecz Jakabnó és Koczián István nováko- 
veczi lakósok elleni végrehajtási ügyében 144 
frt 37*/io kr.töke ennekl869 évi január 1 töl 
járó 6*/# kamatai, 30 frt 70 kr. és 11 írt 
10 kr. eadig 7 fit 65 krban jelenleg meg-

8 0



állapított költség behajtása cséljából, a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék, (perlaki kír. járásbíró
ság) területén levő, a dekánoveczi 35 sz. tjkv- 
ben A l 471 hrsa. a. felvett ingatlannak Ko
cáiéi! Lénán!, Koczián Miklós, Koczián Mária 
férj Zorcpecz Jakabné és Koczián Istvánt 
illető Vi. része 200 fr» a dekánoveczi 562 
sz. tjkvben A f  735 hrsz. a. Koczián Bálint 
illetve Dr. Tuboly Gyula, Koczián Miklós, 
Koczián Mária férj. Zorcsecx Jakabné, Hor
váth ‘Mihály (nős Makszán Reginával) és 
Novák Károly tnlajdonául?felvett ingatlan az 
1881. évi LX. t. ez. 156. §-a alapján egészben 
105 fit, kikiáltási árban
Í8 9 5  éti m ájus hó 26 . napján délilőtt ÍO óiüMcr

Dekánovecz köaaég házáuál G r é s z  Alajos 
félj érési Ügyvéd vagy helyettese közbenjötté. 
vei megtartandó nyilvános árverésen elfogna, 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsán
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10* #-át készpénzben vagy óvadékkópes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles 
a vételái t bárom egyenlő részletben még — 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé- 
tői számítandó 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 45 nap alatt, minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6 *0 kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
htlyeu és módozatok sz^riut lefizetni Ezeu 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg a meg
állapított árverési feltételek, a perlaki kir. 
járásbíróság tkvi. osztályánál éa Dekánovecz 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1895. márczius 7* 738.

(Keil Olajos-féle

P a d l ó z a t - f é n y  m á z
(tiViASUR)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára, 1 nagy palaczk éra 1 írt 35 kr. — 1 kis
palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresstő szer képkeretek stb. bearanyozására. — 1 kis 
kemény padló számára, 1 köcsög ára 60 kr. palaczk ára 20 kr.

Mindenkor kapható:

,«» Heinrich Miksánál Csáktornyán.

R Ö D E R  M .
( •  T  A  H  O K  L  Ó O R V O S ,  F O G - 8 P E C Z 1 A L  ■ » T  A

B U D A P E S T K Ó L ,

Van szerencsém a t. közönség b. tudomására hozni, hogy fogorvosi működésemet 
még e hót végéig fogom itten teljesíteni

f o ^ o p e r á lá M  é *  p l o m l d r o x a s s a l
melyet a mai kor kívánalmai szerint a legjobb kivitelben eszközlöm.

Műfogakat természethűen készítek
Különösen figyelmébe ajánlom nagyérdemű közönségnek az általam feltalált és 

B ö d e r  név alatt szereplő foghuzó műszert, mely minden fájdalom [nélkül a legki- 
febb foggyökeret is eltávolítja.

Rakásom : »£attyu* szálloda 9. szám. Z Z
R E N D E L E K :

d é l e l ő t t  9 - 12, d e l H t á n  2 —9 i« .

Csodálatos hatású! Úgy öl, mint semmi más szer
mindennemű rovarokat és azért az egész világban mint a maga nemében egyetlen szer

I l i m é v é « *  és h e r e s e i l .
S  iM nertelé J e le l: I. A lepecsételt (Iveg. 2. A név: » Z A d lIlH Ii., 5

V aló d i k a h a tó :
Csáktornya : Alsó Lendva : Perlak : Polstrau :

özv. Göncz L. gyógysz.
Gráner Teslvérek Fuss Nándor gyógysz. Kramarits Viktor Habič Miksa
Heinrich Miksa Freyer Ffllöp. Sosterics Pál.
Slrahia Testvérek.

Nyomatott F isibe! JüJÖp (Straubz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán-
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