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Kiállítás a hó alatt.

Csendben, zajtalanul, de a múltak iránti 
kegyelet és a jövőbe vetett hit ünnepies 
hangulatával léptük át Magyarország millen- 
néns esztendejének küszöbét Jégkéreg borítja 
a természetet, de a hó telelt. Petőfi szavai 
szerint, « piros rózsa koszoruzza a felett*. 
Piros rózsája a kegyeletnek, a reménynek, a 
nemzeti öntudatnak és ezer év viszontagsá
gai után a békés fejlődés és hatalmas len
dület áhítatának.

Ünnepies hangulat szádja meg a töme
gek szivét és mindenki érzi, hogy a niosl 
ránk köszöntött uj esztendő a történelem 
ritka évfordulói közé tartozik. Ezer év nagy 
idő egy nemzet életében és ritka az a nép, 
mely állami fennállását ily hosszú időre ki
terjeszteni képes lett volna. Az ókor kultur- 
népei között Judaea, Persia, Phöniczia, Hellas, 
Kóma, egy sem érte meg fennállásának ez
redik évét és az újkori nemzetek között 
sincsen Európában egy sem, mely ugyanazon 
iöldnijzi határok keretében, ugyanazon állami 
szervezet mellett ősi alkotmányának eredetét, 
az uralkodó faj változatlan suprematiája mel
lett, ezer évre kiszámíthatná.

Xagy népek és nagy birodalmak pusz
tullak el, mialatt a magyar válságos, nehéz 
viszonyok között, tatártól, töröktől, gyakran 
önkezétől is vérezve, hősi bátorsággal meg 
tudta védelmezni nemzeti önállóságának csak
nem szakadatlanul ostromolt védő sánczait. 
A mostan élő leghatalmasabb nemzetek is 
ezer év előtt még alig léteztek; az orosz meg 
adót íizetett a tatárnak, lengyelnek, Anglia 
még meg sem kezdte nemzeti alakulásának 
physiologiai proczesszusát; a franczia még 
nem állapította meg állami határait, a német 
szét volt tagolva és az olasz nép századokon 
át a pápa világhatalma alá tartozott. Azok a 
népek pedig, melyek a magyarokkal együtt 
ezer év előtt léteztek, életviszonyaikban any- 
nyira elváltoztak, hogy rajok ismerni se lehet.

A lengyel fel van osztva, a bolgárt el
nyelte a szlávság, a bajor és szász más lóid
ra jzi és jogi határok között él, mint azelőtt. 
Velencze hatalma teljesen aláhanyatlol! és 
Dalmáczia melléktartománynyá sülyedt Csak 
a magyar faj tartotta magát és nem hódolt 
meg senkinek, aminthogy ö sem iparkodott 
soha magába olvasztani vagy leigázni más 
népet. A hódolt népek, mint azt Munkácsy 
Mihály honfoglalási képe is mulatja, szaba
don és önérzetes megadással járultak a hó
ditó Árpád elé, hogy felajánlják neki löldjii- 
ket, mert a hóditó hadvezér nem kívánt 
maga előtt látni rabszolgákat, csak alattvaló
kat. Talán jobb lett volna, ha századok be
olvasztó politikája által Magyarországon is 
úgy mint Francziaországhan, Angliában és 
‘Németországban történt, az összes nemzeli- 
ségek egy egységes, egynyelvű nemzetté

alakultak volna át. de a magyar nép többre, 
becsülte a szabadság független érzését, sem
hogy attól bárkit is megfosztani iparkodott 
volna.

Így él ez a nép. csaknem minden faj
rokonság nélkül, magára hagyatva immár 
ezer esztendő óta itt Európában és állam- 
fentartó tulajdonságainál fogva még s >k száz 
év történelméből ki fogja venni a maga ré
szét a jövőben is. Az isteni gondviselés kü
lönös kegyelme segítette eddig és tizedik 
szekulumában megiljuhodoll újra. Azért ifjú 
vértől |)ezsgő lelkülettel méltó, hogy meg
ünnepelje évezredének dicső emlékét és kettős 
arczczal. mint Jauus, messze időkre vissza
pillantván, büszke önérzettel és rendíthe
tetlen bizodalommal előre is szegezze tekin
tetét. mely a múltak emlékeiből a remény 
szálait szóbeli tovább, a jelenkor fejlődésé
nek ragyogó sugaraival.

Tizszázados kultúránk hazai fejlődését 
és nemzetünk életképességét az emberi te
vékenység minden terén, az országos ünne- 

i pélyek központját képező inil|ennáris kiállítás 
lesz hivatva minden irányban kellő módon 
méltóan feltüntetni. A modern Magyarország 

! életerős produktív képességének bemutatása 
mellett, retrospektiv kiállításunk a történelem 
rég letűnt korszakait is fel fogja eleveníteni. 
A régi ereklyék gyűjteménye, régi épületek, 
műemlékek, szobrok, képek, műkincsek, legy- 
verek. okmányok és mindenféle régi magyar 
emlékek összeállítása különös speezialitását 
fogják képezni ennek a sző szoros értelmé
ben igazi nemzeti kiállításnak, mely törté
nelmi részének különös vonzereje által fö
lülmúlja az eddigi összes kiállításokul, me
lyek eddig csaknem kizárólag az ipari hala
dás és nemzetgazdasági termelés versenyké
pességének igazolására szorítkozik. A magyar 

nemzet örökös harczaiban és léi lentartásáért 
vívott küzdelmeiben sok becses emlék el
pusztult, de annál becsesebbek és értékeseb
bek lesznek előliünk azok, melyek a haza
fias kegyelet által az ország különféle vidé
kéin számunkra eddig megőriztettek.

A mi Magyarországon és hazánkra vo
natkozólag külföldön régiség csak található, 
az mind ö>sze van gyűjtve ás vagy eredeti- 
bcn. vagy hű másolatban művészi utánzattal 
lesz látható a május 2-án kezdődő és való
színűleg a késő őszi hónapokba nyúló kiál
lításon. melyet előrelát hatókig a külföldről 
is tömegesen lógnak látogatni. \apról-naj>ra 
érkeznek már az érdekesnél érdekesebb 
történelmi reliquiák és az ipari czikkek szál
lítása is már a jövő hóban megkezdődik, 
Az összes csoportok befejezték előkészítő és 
előjegyzési munkálataikat. Eddig lö.OOO ki
állítónál több jelentkezett, mely az eddigi 
összes országos kiállítások jelentkezőinek 
számát messze túlhaladja. Körülbelül kétszáz 
nagyobi »szabású és kisebb, de remekül ki

állítóit épület készen áll és ezek közt a tör-w 
ténelmi főcsoport: Vajda-Hunyad vára, az 
ősrégi jáki templom és Mária Terézia kora
beli reiiaissance-épülettel, az ország faluja a 
magyar és nemzetiségi utczával, hol a ma
gyarországi vidékek népélete lesz bemutatva, 
az óriási iparcsarnok, mezőgazdasági, gyár
ipari. tengerészeti, hadügyi, pénzügyi, közle
kedési. közoktatásügyi, bányászati stb. mo
numentális nagy épületek, a közegészségi, 
meteorologiai, borászati, halászati, ezukor- 
gyári, tejgazdasági, malomipari s száz más 
pavillon a hóval födött fehér lepel alatt egy 
mesebeli város kiemelkedő pontjait képezik.
A nagykörúton épült kiállítási város nem
sokára be fog népesedni a kiállítandó tár
gyak sokaságával, ünneplő közönség és kül
földi látogatók seregeivel. A világ minden 
tájairól, m essze országokból, Amerikából, 
Indiából. Egyiptomból, Olaszországból, Ang
liából. Franczia-. Német-, Törökországból és 
a szomszédos keleti tartományokból egyre- 
másra jönnek a jelentések, konzulátusoktól, 
társulatoktól, hatóságoktól, melyek tömeges 
s csoportos látogatásokat jelentenek.

Az érdeklődés a folytonos előkészülő- 
désekkel együtt halad és mire a hó elolvad 
és a tavaszi enyhe szellő meglebben, Magyar- 
ország kiállítása a népek testvéries érintke
zésének gyülhelyévé fog válni.

Magyarország ezeréves története sok 
ellenséggel való küzdelmünkkel van tele; az 
ezer év végén sok Imráto* fog szerezni ne
künk az az ünnepi alkalom, hogy a külföld 
hazánk kulturális életképességéről a kiállításon 
saját széniéivé llóg meggyőződést szerezhetni 
De magunk is fogunk belőle tanulni és azért 
bízvást elvárjuk, hogy a kiállítás nemcsak 
dicsőségünket fogja emelni a külföld előtt, 
de hasznos iskolája lesz mindazon törekvő 
elemeknek, melyek Magyarország jövőjét a 
komoly munka és nemzeti haladás biztos 
sikerétől várják és reményük.

Fekete  József.

A  város bíró halála.
Molnár József városbirónak f. bő 18-án 

történt elhunyta mély és általános részvétet 
keltett városunkban. Alig. hogy a gyászeset 
Ilire kiszivárgott, a városházán a gyászlobo
gó I kitűzték s már szombat délután össze
gyűlt a tanács, hogy Cvetkovič« Vincze he
lyettes városbiro elnöklete alatt az elhalálozás 
folytán szükségessé vált teendőket megbe
széljek. A tanács kijelenti, hogy mély gyá
szának jeléül Molnárt a város halottjának 
tekinti s a mennyiben özvegye azt elfogadja 
s a képviselőtestület ahhoz hozzájárul, a vá
ros költségén temetted el, különben a tanács 
tagjai részarányosán födözik a kiadásokat 
A később összehívandó képviselő-testületi



gyűlésnek utólagos hozzájárulása reményé
ben a szükséges intézkedéseket, a temetés 
hivatalos módozatait megállapították, az öz
vegyhez részvétiratot intéztek, a koszorút 
megrendelték s a gyászt a következei jelen
téssel hozták tudomására a város közön
ségének:

«Csáktornya város közönsége mély rész
véttel tudatja szeretett városbirájának, Pétér
fal vi Molnár József urnák, f. hó 18-án déli 
12 órakor, életének 63-ik évében, történt 
gyászos elhunytál A megboldogult hült tete
mei hétfőn, január 20-án, d. u. 3 órakor fog
nak a Csáktornya« sirkertben örök nyugalomra 
tétetni; az engesztelő szent miseáldozat pedig 
január 21-én d. e. 10 órakor fog a helybeli 
r. k. templomban bernutattatni. Csáktornya, 
1890. január hó 18-án. —  Áldás és béke 
poraira!»

A temetés hétfőn délután, 3 órakor, folyt 
le. Hég nem láttunk oly impozáns temetést, 
melyen a közönség oly nagyszámmal vett 
volna részt, mint ez alkalommal. Őszinte 
részvétét fejezte ki ezzel a város közönsége 
a város érdemes polgára iránt, igaz tisztele
tét a város első tisztviselőjével szemben. — 
Ott volt a város polgársága osztály- és vallás
különbség nélkül. Megjelent a képviselőtestü
let és a tanács testületileg; képviselve volt a 
járás- és szolgabiróság, posta- és adóhivatal; j 
testületileg vonult föl az elemi- és polgári 
iskola s a képezde tantestülete, mely utóbbi 
a képző-intézet növendékeivel együtt vett 
részt, gyászzászlóval élén. Ott láttuk az uro- 
dalmat, a különböző egyesületeket, az ipar- 
testületet s a nagy gyászoló közönséget, mely 
a halottas-ház előtt jó  messze elnyúló Újvári 
utczát és a tágas Gabona-tért fekete töme
gével sűrű zárt sorokban egészen kitöltötte.

A beszentelés után, melyet Weber Vincze 
házfőnök személyesen végzett. 744 órakor 
indult meg a gyászmenet. —  Az áldozatot a 
gyászkocsi előtt Cvetkovics Vincze helyettes 
városbiró vitte, jobbról oldalán Grész László 
jegyzővel, balról Frász Tamás pénztárossal. 
A koporsó mellett, melyet a különféle ko
szorúk teljesen elborítottak, mindkét oldalról 
hat városi tanácsos haladt gyászfátyollal de
rekán. égő fáklyával kezében. Körülbelül 
négy órára ért ki a kiséret hosszú sora a 
temetőbe, a hol a Morandini-féle kriptában 
helyezték el ideiglenesen a boldogult város
idról inig végleges sírhelye elkészülvén, örök i 
nyugalomra elhelyezhető nem lesz. A 
gyász-istenitiszteletet a hivatalos és nem hi
vatalos közönség jelenlétében kedden d. e. 
10 órakor tartották meg a plebánia-templorn- 
ban. melyen szintén a házfőnök celebrált.

A képviselőtestület 22-én tartott gyűlé
sén tárgyalta a tanács előterjesztését. Cvet- 
kovics Vincze helyettes-bírónak részvét nyilat
kozata után fölolvastatván a tanács jegyző
könyve. Wollák Kezsö képviselőtestületi tag
nak indítványára a közgyűlés szintén kifejezi 
részvétét a városbiró elhalálozása alkalmából. 
Majd Wolláknak pártoló s Petrics Ignácznak 
ellenző fölszóllalására Ziegler Kálmán kijelenti, 
hogy hozzájárul a tanács propozicióihoz any- 
nyival is inkább, mert néhai városbiró a vá
ros szolgálatában szerezte baját, de kimon
datni kívánja. hogy a tanács máskor ne hozza 
efféle határozataival a képviselő-testületet ily 
esetben kényszerhelyzetbe, hanem hívja ösz- 
sz<* a közgyűlést, mely majd azután függet
lenül megállapodik azokban az intézkedések
ben. melyeket az ügyből kifolyólag szüksége
seknek lát. A képviselő-testület egyhangúlag 
járul hozzá az indítványhoz s határozatát 
ily értelemben hozza.

A  közigazgatási bizottság ülése.
A megyei közigazgatási bizottság január 

havi ülését Svasttis Benő főispán Öméltósá
gának elnöklete alatt f. hó 14-én tartotta.

Az alispáni jelentés tudomásul vétele 
után dr. Gyömörey Vincze bizottsági tag in
dítványára a közigazgatási bizottság megbízta 
a vármegye alispánját és főjegyzőjét a bizott
ság ügyrendének kiegészítése végett javaslat- 
tétellel s annak tüzetes lárgyalás ezéljából a 
teljes ülésben való előterjesztésével

Az egyes bizottságok alakíttattak meg, 
illetve egészittettek ki az 189b. évre követ
kező eredménynyel:

A gyámi felebbvileli küldöttség tagjai: 
Csertán Károly alispán. Árvay Lajos főjegyző, 
Cseszuák Sándor árvaszéki elnök. Thassy 
Kristóf tiszti ügyész hivatalból. Kperjessy 
Sándor, Skublics Jenő, Ziegler Kálmán a 
közigazgatási bizottság által választva. Skub
lics Gyula, dr. Gyömörey Vincze. Bogyay 
Máté, dr. Buzsicska Kálmán, Lányi Kálmán.

A fegyelmi választmány tagjai: Skublics 
Gyula, Kperjessy Sándor, lláczky Kálmán, 
Gernya László, dr. Buzsicska Kálmán. Lányi 
Kálmán.

Az erdei-kihágási másodfokú bíróság 
tagjai: Kperjessy Sándor, Skublics Jenő, 
lláczky Kálmán, Farkas József. Keller István, 
dr. Gyömörey Vincze. Bogyay Máté, dr. Viz- 
lendvav József.

Az erdészeti albizottság tagjai: Csertán 
Károly alispán elnöklete alat lláczky Kálmán. 
Skublics Jenő.

A börtön vizsgáló bizottság részéről a per
laki és Csáktornyái járásbíróságok fogházait 
vizsgálja Ziegler Kálmán.

A kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
magyar földhitelintézet részéről a gyümölcsé- 
szet és fatenyésztés terén szerzett érdemek 
elismerésére 1895. évre adományozott juta
lomdijakból a földmivelésügyi miniszter Sza- 
lav Ferencz nemes-apátii községi és Gosz- 
tonyi József csálordi r. k. tanítónak 100 100
Irtot adományozott. A zala-egerszegi összes 
községi elemi iskolák s az alsó-domborui r. 
k. fiúiskola államosításának fid vétel* iránt 
a miniszter külön rendeletben intézkedett. 
A Dunántúli Közművelődési Egyesület ál
tál Perlakon felállított ovoda részére Perlak 
község által épített ovoda épületének mű

ki átadása megtörtént és ünnepélyes lél- 
ttása tavaszkor lesz.

K Ü L Ö N F É  L É  K .

Kérelem. Az uj év elején abban a 
ményben nyitunk uj előfizetést a Mura

köz I89(i-ik évi folyamára, hogy a nagy
közönség méltányolni fogja a kiadóhivatal 
azon áldozatát, melylyel lapunk külső alakját 
csinossá, tetszetősbé és olvashatóbbá tette, 

i Ugyanis lapunkat uj-év óta teljesen uj be
tűkkel nyomtatjuk úgy, hogy kiállításra bár
mely nyomdának becsületére válnék. Azzal 
a kéréssel járulunk tehát lapunk régi bará
taihoz. vidékünk és városunk közönségéhez, 
miszerint szíveskedjenek lapunkat ismerőseik 
között ajánlani, arra előfizetni s elüh/ctüket 
gyűjteni. Úgy a szerkesztőség, mint a kiadó
hivatal arra fog törekedni, hogy lapunk min
den lekiuielben megérdemelje a közönség 
pártfogását. Lapunk előfizetési Via marad a 
régi: Égj évre 4 írt. Félévre 2 ír t . 
Negyedévre 1 írt. Amidőn még a tar
tozások s az uj előfizetések beküldéséi kér
nek., maradunk kiváló tiszteletiéi:

A kiadóhivatal.

Anyakönyvi statisztika. A hodosáni 
anyakön vvezetői hivatal följegyzése szerint 
a lefolyt első negyedév folyamán 37 születési, 
28 halálozási s 13 házasságköt si esetet je
gyeztek be az inlézménvnek éh*;beléptetése óta.

Kritikus nap. F a l b  Budolf bécsi 
meteurologus jo.data szerint, jövő csütörtö
kön kritikus napra van kilátásunk.

Meghívó. A Muraközi Tiszti-Önsegélyző 
Szövetkezel, a már hirdetett tárgysorozattal, 
ma d. u. 2 lírakor, az elemi iskoto épületé

iben, évi rendes közgyűlését tartja, melyre a 
tagok az elnökség által ismételve meghivatnak.

Az állandó-menedékházak vezetésére 
alkalmas dajkák képzésére a minisztérium 

I részéről hathavi dajkatanfolyam engedélyez
tetett, mely a helybeli Kisdedóvó-Egyesület 
által főn tartott s mintaszerűen vezetett kis- 

! dedövó-intézettel kapcsolatosan az elnökség 
felügyelete alatt, Decker! Józsefné óvónő veze
tése alatt még januárban megnyittatott volna. 
A pályázati hirdetés január 5-ki záros határ
idővel a megye összes lapjaiban megjelent, 
de mind ez ideig arra csak egy pályázó je
lentkezett. Miután a miniszteri utasítások ér
telmében csak akkor rendezhető a tanfolyam, 
ha legalább is hat jelentkező van, az egye
sület ennek alapján a tanfolyam rendezésé
től ez alkalommal elállóit s igy Csáktornyán 
az idén menedék házi-vezetőket képesíteni nem 
fognak.

Alsó-Lendván f. évi február hó 8-án 
az Arany Korona* szálló dísztermében jó- 
tékonvczélu tánczestélyt rendeznek. Rendező
ség: Gnyer Lajos, dr. Hajós Kálmán, Hirseh- 
inaiiii Nándor, Horváth Mihály, Hutás Józsi*!’, 
Jsoó Viktor, Varga Lajos. Személyjegy 2 frt, 
családjegy 5 frt.

Városi közgyűlés. A Molnár József 
városbirónak elhalálozása folytán üresedésbe 
jött varosbirói tisztnek betöltésére vonatko
zólag Kolbenschlag Béla főszolgabíró elnök
lete alatt gyűlést tartott f. hó 22-én Csáktornya 
városának képviselő-testű lete. A főszolgabíró 
bejelentette a közgyűlésnek, hogy a biróválasz- 
lás megejlésére február 1-jének 9-ik óráját 
tűzi ki s fölhívja e közgyűlésből kifolyólag 
a város elöljáróságát, hogy a választásra a 
szükséges előmunkálatokat megtegye. A maga 
részéről azért tartja szükségesnek a gyors 
intézkedést, mert a városnak lakbér osztályo
zása lekinteteben a jövő hl) 3-án összeülendő 
puhatoló) bizottságnak eljárásában szükség 
lesz a városbiró közreműködésére. Wollák 
Kezsö figyelmezteti a főszolgabírót, hogy egy 
tanácsosi hely is üresedésben van, kéri, tű
zesse ki ezt is a biróválaszlással kapcsolat
ban napirendre. A főszolgabírónak privatim 
tudomása van ugyan róla, de azért kéri a 
közgyűlést, utasítsa az elöljáróságot, hogy 
vele ezt hivatalosan közöljék, ez esetben a 
biróválasztás napjára a tanácsos választását 
is ki fogja tűzni. Miután a közgyűlés ily ér
telemben határoz, s a választás megejtéséig 
a bírói liszt helyettesítésével Cvetkoviča Vin
cze helyettes-birót bízza meg, Ziegler Kálmán 
indítványára köszönetét mond a főszolga
bírónak. hogy i'y gyorsan intézkedett s a vá
lasztásra nézve ily rövid határidőt kitűzött.

A jógyomru váltóhamisitó. Herczeg 
Ferencz Három testőr* ez. vigjátékában Ko- 
sins/ky lengyel lovag, hogy « Uollacsek nejét 
komp. om;tláló leveli I megsemmi itse, a Kiadó 
szí rkesztöjéiiek íróasztalán lévő levelet hir- 
lelenéhen lenyeli, mely elhatározásán termé
szetesen mit sem változtat az a körülmény, 
hogy a levél helyett az újságnak kéziratban ott 
heverő vezérezikkét emészti el. Egy kis kelle
metlen érzés, hascsikarás ... de a v i l lá m  terhes 
lelhö a gavallér ténye folytán, a kényes helyzet-



ben lévő szerkesztő feje felől elvonul: a korpusz I 
delikti eltűnt s a becsület meg volt mentve. 
Körülbelül hasonlót produkált Dudies Ferenc: 
polgártársunk is Novákoveczről, a mikor az 
őt kompromittáló váltó-blankettát, melyet ha
misítani talált s mely egyéni szabadságát 
ezért természetesen nagyon is komolyan fe
nyegette, pure et szimple lenyelte. Az eset 
genezise a következő: Január 15-én nyílik 
meg az uj Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár. 
Bemutatásra kerül egy csomó váltó, melye
ket jórészben kifizetnek. Föltűnik azonban a 
revizorok előtt az egyik 300 koronásnak az 
aláírása, melyet véletlenül ismertek s mely
nél azonnal konstatálták, hogy az a rende-j 
sen használt aláírással semmiképen sem 
azonos. A váltó hamis volt. Letartóztatják az 
ismeretlen paraszt-atyafit, ki azonban inkog- 
nitóját a világért sem árulná el s csak annyit 
ismer be a csendőrök előtt, hogy dekanoveczi 
lakos. Hogy kilétét megállapítsák, mondott 
helyre hajtat a társaság, a paraszt és ;i két 
csendőr, a hol azonban senki sem ismeri. 
Hosszas faggatás után végre is bevallja, hogy 
nem dekanoveczi. hanem novakoveczi illető
ségű, a hol személyazonosságát a biró laká
sán megállapítván, végre kitűnik, hogy Du- 
dics Ferencz a neve. —  S most következik 
a dolog komikuma. A hamis váltó oll fek
szik a szoba egyik asztalán s kapacitálja a 
két csendőr az atyafit, vallja be. hogv a vál
tót hamisította. Az egyik csendőr eltávozik, 
hogy dolgában eljárjon, a másik meg az idő
közben odaérkező Hudicsnét tuszkolja ki a 
szobából, hogy a vizsgálatot ne veszélyeztesse. 
Mire azonban ez a csendőr folytai ni akarja 
niegin' az inkvizíciót, csak hült helyét ta
lálja a váltónak, mert Dudies azalatt, míg a 
csendőr az asszonynyal elfoglalva volt. mintha 
csak a lengyeltől tanulta volna, lenyelte a 
blankettát. —  Dudies otl ül a kanizsai tör
vényszék börtönében s kíváncsian várja, hogy 
merészen s ügyesen végrehajtott éhségcsiiia- 
pitó aktusáért a földi igazság minő jutalóm
ban fogja részesíteni? Itt csak annyit jegy
zőnk még meg. hogy Dudies nem rég hagyta 
el a törvényszék börtönét, hol váltóhamisí
tásért 6 hónapot már ült egy Ízben.

Hány választó lesz megyénkben 1896- 
bán? A megyei központi választmány leg
utóbbi ülésén egybeállitotta az 1896-ik évi 
országgyűlési képviselőt válaszlók névjegy
zékét a vármegye mind a kilencz kerületért* 
nézve. E kimutatás szerint a tapolezai vá
lasztó kerületben a választók száma 2.o39, 
a keszthelyiben 2.894, a zala-szent-gróthiban 
2.627. a nagy-kanizsaiban 3.717, a zala
egerszegiben 3.649, az alsó-lendvaiban 2.793, 
a baksaiban 3.636, a lelenyeiben 2.657, a 
Csáktornyáiban 2.556. összesen 27.068. akik 
közül 192 a régi jog. 22.349 földbirtok, 467 
házbirtok, 2.651 jövedelem czimén vétetett 
fel a választók névjegyzékébe, 1.409 pedig 
értelmiség alapján.

Villamos vasút. Herczcg Mihály egyetemi
tanár Budapestről-Veszpívm-Balaton-Füml-Kcszt-
hely-Csák tornyai villamos vasutját egy külföldi 
pénzcsoport financeirozta s azt a tavaszszál ki is 
ópitik. Ez bizonyára fellendíti a Balatonpartok fejlő 
kultuszát is.

—  Egy plébános lemondása. Mint Stridúról 
lapunkat értesítik, az ottani fára plébánosa. Mato- 
szovics István, állásáról lemondott. Helyét re
mélhetőleg hamar töltik be. mert úgy a szentszék
nek, mint a grófi patronátusnak, valamint a nép
nek is érdekében áll. hogy, a plébánia sokáig 
delieeneiában ne maradjon. Óhajtandó volna, ha 
az állás betöltésénél tekintettel volnának a lelkészi 
hivatalnak nagyfontosságára nemzetiségi szempont
hói is s a kinevezésnél világi részről ligyelembe 
'ennék első sorban azt, hogv az uj lelkész érzel
meinél fogva képes lesz-e az állameszmének szol
gálatokat tenni ezen a nemzetiségi területen; fog-e

tudni s akarni vezetője lenni a gondjaira bízott 
népnek hazalias tekintetben is? Hízunk az uradalmi
tisztikar magyar érzelmeiben, hogy befolyását ez
1 eiemben a pátronus gróf urnát érvényesíteni fogja 

ki bizonuyára oly plébánost fog beleültetni a stri- 
dói fáraházba, ki a mellett, hogy jó pap. őre lesz 
a magyarság féltett érdekeinek is!

— A városi házber-ado megállapítása tár
gyában puhatolú-bizottság fog jövő hó :>-án össze
ülni Csáktornyán, mely elé annál is nagyobb vá
rakozással tekintünk, mert ez alkalommal fogják 
megállapítani azt is. hogy a katonai lakbér tekin
tetében Csáktornyát melyik osztályba sorozzák V 
Csáktornya ez idő szerint a 7-ik osztályba tarto
zik. vagyis az utolsóba; pedig, a ki viszonyainkat 
ismeri, jól tudja, hogy itt a városban minden tiszt
viselő ráfizet a lakásbérére, mert Csáktornyán sok
kal drágábbak a lakások, mint a mekkora lakás- 
bér a hivatalnokoknak ;iz alacsony osztályozás
nál fogva kijár s mely anomália még kirívóbb 
lesz. a mint a katonaság bevonulásával a lakásbér 
még a mostaninál is magasabbra föl fog szökni. 
Hiszszük, hogy a bizottság nemesük a háztulajdono
sok. de a hivatalnokok érdekeire is lesz figyelemmel 
s szigorúan fog eljárni az adóalap meghatározásában.

A Csáktornyái tüzolto-bál. mely e hó 18-án 
tartatott, ebben az évben is minden tekintetben 

[sikerült. A .Hattyú vendéglő dísztermében a nngy- 
i számú közönség egy részének Sárközy zenekara 
húzta a talp alá valót. A mellékhelyiségeket is 
megtöltötte a vigadó közönség. A mulatság a reg- 
geli órákig tartott. Szép volt ;i kanizsai és a bot- 

! tornyai tűzoltóktól, hogy képviseltették ipagukat a 
lánezvigalmon. A bál bevétele 1 is. kiadása99*01 fi t. 
liszlii jövedelme í8\>«> írt. Kz alkalommal a követ- 
kezőkvoltak szívesek fölülfizetni: Morandini B. 10; 
Murai Hóhért iBelieza), Salon Péter 5 f>: Hirseh- 
inaiin Nándor. Ilirsehmaim Samu. Xuzsy Mátyás 
A í: Zakál Henrik. Xiegler Kálmán Ö 3: Kraso- 
vecz Ignácz dr., Kollaries Mihály. Kollay Lajos és 
nej«* (Bottornya). Sehivuk testvérek. Scliullegg Já
nos. Szeiwert Antal. Weber Mihály. Y.'ollák Uezsö
2 2: hajós Férem z dr.. Kornfeind Nándor, (L)ráva- 
Vásárhei ). Kollaries Hedvig Pőo l \>« : B(*ncsák 
Stana. Bcnesák Lmma, Bosnyákovies Amália, Baum- 
hak Frigyes. Fárnek László dr., Frász Tamás, 
Beim Adolfné. Ilirsehmaim Leó. Hackl Károly. 
Knortzer Cyörgy (XagyvKanizsa), Kolin Hermann. 
I.öld Mór, Molnár Klek. Morandini Komán (Nagy
kanizsa). kopjál- Sándor. Maver Hermann. Maver 
károly. Xuzsy Teréz. Neumann Samu. Neumann 
Hernát. Felhő Jenő. Kosenberg Kezsö. Kosenberg 
Lajos. Slolezer József. Weisz Miksa. W olf Béla dr., 
Xiiii\i Cyözö. Kupo Lajos. Probszt Feivnez I I 
Irtot: W’endl Antal 5U kit. Fogadják a szives fö- 
lülfiztdök a tűzoltóság és elnök halas köszönetét.

! Csáktornya, 1806. jan. 22-*'*n. Xuzsy Mátyás, elnök.
— A második magyar osztaiysorsjátek iránt 

az érdeklődé- általános és ezért ajánlatos min
denkinek. a ki az annyi kedvező esélyt nyújtó 

[sorsjátékon részt kivan venni, ha megrendelését
mielőbb beküldi Schrötier Köb. Tli. banküzleté
nek (Budapest, károly-körut. karoly-kaszárnya 28.) 
Kzl a ezéget mindenütt előnyösen ismerik, mert 
pontosan teljesít minden megbízást és rendesen az 
ö megbízói nyerik a legtöbb főnyereményt. A ezég 

I 25 évi fennállása óta sok millió forint nyereményt 
lizetetI már ki. A Se brúder Köb. t/i. ezéget 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.

A Vasasztal mulatsága. A Vasasztal-tár- 
saság folyó hó 23-án tartotta meg kedélyes társas 
összejövetelét, melyen mintegy hetvenen vettek 
részt. A mulatság minden tekintetben kitünően si
került. Elismerés illeti ezért a fáradhatatlan és 
tevékeny rendező-elnököt, Bernyák Károlyt, vala
mint segédkező két derék bajnokát, dr. Bárdió Fe- 
renezet és dr. Farunk l.á>zlót. No. meg a derék 
házigazdát, Peesornik Ignáezot is. ki nemcsak jó 
és olcsó italok s ételekről gondoskodott, hanem 
lakását is valóságos paradicsommá alakította át. 
A kert virágai valamik: Benesák Slana. Baumhaek 
Frigvesné. Bernyák Károly né. Frász Tamásné. Crész 
Alajos né és leánya Malvin (Perlak), Felméri Al- 
bertné. dr. Krasoveez Jgnáezné. Krasoveez Etelka. 
Xuzsy Mátvásné és két leánya Anna és Teréz, 
Hargitai József né és két leánya Ilonka és Eugénia. 
Peesornik Frigvesné. Pillitz Béláné, Pálya Mibályné 
Kollár Mariska*leányával, Probszt Fercnezné Zeeli- 
mt*iszter Fáni és ( iizella testvéreivel (Náprádfa), 
Stefaies Miksám'* Paula leányával, Szabolics Me- 
l,;ni. Szilágvi (Iyörgyné. Tóth Lajosué. Vranesies 
Károlvné írén leányával. Zakál Henrikné Tera és 
és Margit leányaival, Ziegler Kálmánné. Éjfél táj- 
han Ziegler Kálmán kir. közjegyző, az asztaltársaság 
törzsvendég«*, a Budapestről ezen alkalomra lerán- 
dult Huszár Adolf kir. tanácsost, miniszterelnöki

iroda-igazgatót köszöntötte fel emelkedett hangú 
ékes beszéddel, annak az óhajnak adván egyúttal 
kifejezést, hogy a szép egyetértés és összetartás, 
mely a múltban annyi sok s z é p  és n e m e s  
eszmét diadalra juttatott, a Vasasztal-társaság ke
ljeiében továbbra is megmaradjon, hogy a jövőben 
is hasonlóképen cselekedhessél A társaság csak a 
virradattal oszlott szét egy kedélyes estély kelle
mes behatása alatt, mely bizonyára kitörölhetetlen 
nyomot fog hagyni a résztvett«*k emlékezetében.Az osztálysorsjáték sikere.

A legridegebb pessimismus is megszűnik, ha 
látja, hogv a szerencsejáték terén még mindig le
hel sikereket elérni. Az alig néhány hónap előtt 
lefolyt « Magyar Osztály sorsjáték» megérttette min
denkivel rendkívüli előnyeit, minélfogva az igye
kezet. hogy abban részt vegyenek, oly általános, 
mondhatni oly önkéntelen vágyat ktípez, minő 
semminemű más sorsjáték papírjainál nem észlel
hető. Lehetséges, hogy ezen fenomenális jelenség
hez az 1-ső sorsjáték eredményei is nagyban hoz
zájárultak. hogy t. i. a nyerők rendkívül nagy 
száma eme sorsjegyek jó hírét elterjesztették; va
lószínűbb azonban az, hogy a 11. Magyar Osztály
sorsjáték játékterve, mely hasonlíthatatlanul ked
vezőbb, mint az I-ső. indítja a sokaságot, hogy 
ezen sorsjegyek birtokába jutva, szerencsét pró
báljon. És itt mindjárt fel is emlitjük, hogy ezút
tal a nvereményesélvek oly kedvezőek, mint egy
általán Vsak gondolható: 120.000 kibocsátott sors- 
jegv közül 45,007 darab nyereményekkel huzatik, 
köztük oly magas összogiiekkcl, melyek még egy 
.lábobot is kielégíthetnének.

A II. Magyar Osztály sorsjáték három osztályba 
osztatott; egy-egy osztályra érvényes sorsjegyek 

[ára 20 írt: azonban teljes (mindhárom osztályra 
érvény nyel bíró) sorsjegyek is kaphatók. Ha vala
mely teljes sorsjegynek a száma már az első osz- 
iálvn 'l nyei-. úgy birtokosának a nyereményössze
gei! felül az értéktelenné vált sorsjegyek második 

lés harmadik osztályra l»»»fizetett összege is vissza
fizettetik. Ugyanaz áll akkor is, ha a teljes sors
jegy ;i második osztály húzásánál nyereménynyel 
huzatik, mert akkor a harmadik osztályra való 
érvényességéért befizetett összeg adatik vissza a 
nyereményen felül.

Hogv olv egyéneknek is hozzáférhetővé tétes
sék a ‘ Magyar Osztálysorsjáték*, kik egész sors
jegyért 2o forintot vagy nem áldozhatnak, vagy 
áldozni nem akarnak, kiadatnak huszad 1 forint, 
tized 2 fii «'*s félsorsjegyek 10 frt árért.

Az I. osztály húzása már f. é. február 5 —8-ig 
tarlalik meg mindazon személyiségek jelenlétében 
és felügyelete alatt, kiket a magas magyar királyi 
kormány a törvény rendelkezéséhez képest kiren
del. Előreláthatólag a húzás előtti közvetlen na
pokban a sorsjegyek iránti vételkedv rendkívüli 
tolongásban fog nyilvánulni, miért is mindazoknak, 
kik csekély koczkázat mellett oly rengeteg nyere
ményesélyeket nyújtó játékban résztvenni óhajta
nuk. heest*s ügyeiméin* ajánljuk, hogy igyekezzenek 
mielőbb a .Magvar Osztálysorsjáték* sorsjegyeinek 
birtokába jutni. Minden körülmények között a za z  
egy bizonyos, hogy a M agyar Osztálysorsjáték* 
már is legszebb diadalát üli. —  Az osztály sorsjá
ték főelárusitója: a világhírű Heintze Károly ezég 
Budapesten.

Köszönetnyilvánítás.
Fájdalomtelt szívvel hálás köszönetét 

mondok mindazon általam mélyen tisztelt és 
nagyrabeosült testületeknek, egyleteknek, egyes 
családoknak és barátoknak, k'k felejthetetlen 
férjem prio riu lvi Molnár Józsefnek korán 
b(*kövctkezett gyászos halála alkalmával mély 
és igaz részvét«*! nyilvánítottak és fájdalmai
mat minden módon és alakban enyhíteni 
kegy esketitek.

Csáktornya, 1896. január 28.

Özv. Molnár iózsefné.



Vu Čakovcu, 1896. 26-ga januara. Croj 4.X III. tečaj.

Sve pošiljke tičuč se zadržaja 

novinah, naj se pošiljaju na 

ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

I z d a te l js t v o : MED1IMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  f,.j 

Na pol lela . . . .  2 fi t 
Na fviwrt leta . . .  1 frt.

I ojedini broji kostajé Ki k,.
Knjižara F i se he 1 Filipova,
kam se predplate i obznane na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeči družtv8ni znanstvom i povučljivi list za puk Ohznane so |>oleg pogodi^

pošiljaju. , , 1 fal ra ču najú.
Izlazi svak i tijed en  jed en k ra t i to : vu s va k e  nedelju .

Službeni glasnik: «Čakovečke Šparkasse*, «Medjimurske Šparkasse*, «Šparkasse Okolice Čakovca» i. 1. d.

Naredba
0 u vlačenju srebernog drobnog peneza po 10

i  po 5 kr. a. vr.

1.

Na temelju ovlasti, dobivene vu § vu 
21. z. čl. XVII: 1892., glasečega ob ustanov- 
Ijenju krunske vrčdnosti, ter poleg sporazumk i. 
utanačenoga sa gosp. ces. kr. austrijskim 
ministrom financija, odredjujem uvučenje 
srebernog drobnog peneza po 10 i 5 kr. a. 
vr. uz sledeče modalitete:

1. Sreberni drobni penez po 10 i f> kr. aust. 
vr. stavlja se dánom 1. januara 1897. izvan 
zakonitoga prometa. Usljed toga imaju se 
ovi pmezi vu privatnom prometu samo još 
do uključivv 81. decembra 1890. primati 
mjesto plateža, i to vu nominalnoj vrčdnosti, 
odnosno vu platežnoj vrčdnosti, ustanovljenoj 
vu članku XIII. zak. čl XVIII: 1892., s ob
zirom na odredbu sadržanu vu punktumu b) 
zadnje alineje §. 21. zak. čl. XVII.: 1892.

2. Počemši od dana. kojega ova naredba 
stupa vu krčpost nemogu kr, magjarske 
blagajni i uredi više izdavati tamo nalazeči 
se i unilazeči sreberni drobni penez po 10
1 5 kr. a. vr. Nu kr. magj. državne blagajne 
i uredi dužni su ove peneze primati vu

njihovoj nominalnoj vrčdnosti uključivo do 
81. decembra 1898.. odnosno vu platežnoj 
vrčdnosti ustanovljenoj vu članku XIII. zak. 
čl. XVIII.: 1892.. pod platež do 5 for.. a 
zaradi odkupa blagajne za mčnjanje ne- 
ograničeno.

Kakti blagajne za mčnjanje posluju 
kralj, m igjarska državna blagajna, kr. državne 
blagajne vu Budapesti i Zagrebu, kr. porozni 
uredi vu Debrecinu, Osčku. vu Fiuini. vu 
Gjuru, Kožicah, Kološvaru, Velikom Sibinju, 
Požunu, Segedinu i Temešvaru.

Zvun toga ovlaščena je vsaka blagajna, 
da more s obzirom na postoječu zaliliu i 
na vlastitu potrebu izvršiti mčnjanja.

Po dnevu 81. decembra 1898. nemogu 
državne blagajne i uredi ove peneze više 
primati niti vu nominalnoj vrčdnosti njihovoj. 
niti uz naknadu vrčdnosti materijala. ter 
dánom 81. decembra 1898. ljeta prestaja 
vsaka dužnost orsaga glede odkupa ovili 
penez.

8. Ova naredba stupa vu krčpost dánom 
1. januara 1898. ljeta.

Kralj. magj. ministarstvo finaneijah
Vu Budimpešti. 20. decembra,ljeta 1895. 

Za ministra: Graenzenstein v. r. državni 
tajnik.

Statistika vjeroizpovjesti. 
n.

Na temelju najnoveših i najsavjetneših sastavljenih podatkov izračunal je nezdavnja 

A. H. Keane statistiku vjeroizpovjesti ovak:

Stanje maršečkih betegov. 
m.

Vu Mugjnrskoj, btajerskoj i Bosni-Hercegovini.

Vu Magjarskoj vladala počast (beteg 
rogate marhe) glasom poljodelstvenog vjest- 
nika, izdana po kr. magjarskom ministerstvu 
poljodelstva vu Budimpešti ob 5. januar« 
1890. ljeta. br. I.. vu pograničnih varmegji- 
gjijah: bacs-bodrožkoj vu lő  mčstah; vu 
baranjskoj vu t 1 mčstah; vu šomogvskoj 
vu 0 mčstah: vu torontalskoj vu 28 mčstah; 
vu Zala varmegjiji vu 9 mčstah (občinah).

Zvun toga vlada pošast slinavke i šapa 
jošče vu području sljedečih varmegjijah: 
Abauj-Torna, Arad. Árva. Bars, Békés, Be- 
reg. Bihar Borsod. Csanad, Fejér, Fogaras, 
Gömör Kishont. Gjör. Hajdú. Heves, Hont, 
Hunyad, Jász-Nagy-Kun-Szolnok. Komáran, 
Krassó-Szörény. Liptó, Marmaros, Moson, 
Nógrád, Nyitra. Pest-P.,-Solt-Kiskun, Pozun, 
áoprun, Szabolcs, Szatmár, Szepes, Szilágy, 
Temeš, Tolna. Trencsin. Llgocsa, Ung, Vaš, 
Veszprém, Zemplén, ter varaši Baja. Budim
pešta. Kolos vár. Marosvásárhely, Veliki-Va- 
radin. Soprun, Szabadka i Novisad.

Svinjski beteg vladal je vu pograničnih 
varmegjijah: bácsilodrožkoj vu 10 občinah; 
vu baranvskoj vu 70 občinah; vu somogy- 
skoj vu 180 občinah! vu torontalskoj vu 
22 občine; vu zala varmegjiji vu 48občinah.

Dalje vladala je ista kuga jošče vu 
području varmegjijah: Bars, Békés, Csongrád, 
Ostrogon, Fejér Gömör Kis-Hout, Gjör, He
ves, Hont. Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Komárom, 
Krassó-Szörény. Mosony, Nógrád, Nyitra. 
Pest-Pilis-Solt-Kiškun, Požun, Sopron. Sza
bolcs, Szatmár, Szilágy. Temes, Tolna, Vas, 
Veszprém, Zólyom, ter vu varaših: Baja, 
Kečkernčt, Pančova, Pečuh, Szabadka, Sza
badka. Szegedin, Sopron. Stolni-Biograd, Te- 
mišvar, Novisad, Vršeč i Sombor.

Vu Štajerskoj vladalo je poleg izkaza 
čars. kr. nanijestničtva vu Gracu od 5. ja
nuara svinjska kuga vu občini Alflenc. kotar 
Bruck n M.

Vu Bosni i Hercegovini vladala je poleg 
izkaze zemaljske vlade vu Sarajevu od 7. 
decembra 1895. svinjska kuga vu inčstih: 
Svilaj dolnji, Svilaj goanji i IJubica dolnja 
i Novigrad kotara drventskog i vu mjestu 
Ulice kotara brčkog.

Vu ostalih zemljah, koje graniče sa 
Horvatskom i Slavonijom niti je vladala sli
ni, vka i šap niti svinjska kuga.

K A J  J E  X 0 V 0 G A ?
Vesti S dvora.

Njegovo Veličanstvo dalo je  na znanje



je još podnesel grof Andrássy. Kralj bude 
osobno položil temeljni kamen 2. juniuša 
ovoga Ijeta.

-  čut Njeg. Veličanstva na rt sv. Mar
tina. Kak se čuje. išel bude Nj. Veličanstvo 
sredinom meseca februara vu pohode kraljici 
na rt sv. Martina. Lani je Njeg. Veličanstvo 
prigodom smrti nadvojvode Albrechta moralo 
prikratiti svoj borává k na Rivieri. ali mu 
je tak ondi godilo, da bude ovoga Ijeta 
ostal tri do četiri tjedna na rtu svétoga 
Martina. Vsikak se bude Njegovo Veličanstvo 
sredinom marciuša meseca po v nulo vu Beč. 
Kraljica ostala bude na Rivieri, gele joj 
podneblje izvrstno godi, do konca marciuša, 
a satim če krenuti napút po sredozemnom 
morju, pohoditi neke otoke i Krf. Koncem 
aprila povrniilo se bude Njezino Veličanstvo 
dimo i nazočno bude otvorenju milenijska 
izložbe vu Budimpešti.

—  Nadvojvoda Karlo Ljudevit poči če 
sa tovarušicom i kčerima 21. janimra na 
tromjesečno potovanje na izhod.

—  Nadvojvodkinja Marija Immaculata 
odputovala je 9. janimra vu pohode svomu 
najmlajšemu sinu. nadvojvodi Albrechtu 
Salvatoru vu švicarsko klimatičko Iječilišle 
Davos. —- Najstareši sin nadvojvodkinje. 
nadvojvoda Leopold Salvator odpotoval ji* 
več 3. janimra sa tovarušicom nad voj v od- 
kinjom Blancom, vu Davos. Za nadvoj
vodu Albrechta Salvatora. komu ji* sada 26 
godinah, čuje se. da je betežen. On več 
duže vremena boravi vu Davosu.

Rimski oteč papa —  ruski akademik
Novine »Novoje Vremja« javljajo, da 

je carska ruska akademija znanosti vu Petro
gradu zamolila papu Leona XIII. za dozvolu. 
da ga smije izabrati svojim počastnim čla
nom. Papa je udovoljil ovoj.

Cirkvene vesti.
Prečastnu gg. kanonike Ferenca Budie- 

koga i Ladislava pl. Barabaša presvetli je 
gospodin nadbiskup na njihovo molbu od
rešil od službe prisjednika izvjestitelja, a pris- 
jednicima izvjestiteljima imenoval je prčč. 
gg. kaiionike: Ivana Bošnjaka, Ivana llangia 
i Pavla Lebera. Pokehdob je prečastni g. 
kanonik i opat Ferenc Budicki na v lastit ti 
molbu odrčšen od službe predsjedničtva nad- 
biskupskoga ženitbenoga suda, presvetli je 
gospodin nadbiškup prezešom ženitbenoga 
suda imenoval preč. gosp. kanonika i arhi- 
djakona dra. Ferencza Ivekoviča. llsljed loga 
imenovanja je mjesto preč. gosp. Ivekoviča 
braniteljem ženitbenoga veza i religiozne 
profesije imenovan g. sveučilištni profesor 
dr. Férdinand Belaj. oslajuč i na dalje lakaj 
večnikom nadbisk. ženitbenog suda. Novim 
vččnicinm ženitbenoga suda imenovani sil pre- 
častna gospoda kanoniki dr. Gustav Baron i 
Ivan Hangi.

Prirod Italije.
Talijanska statistika o prirodu lanjskih 

sétvah i vina izkazuje sljedeče podatke: 
Urodilo je: Pšenice 37*41 milijuna luktolit- 
trov (za 5*43 mil. hktl. menje od Ijeta 
1894); zobi 5*55 mil. hktl.. (za O to  mil. 
hktl, menje od Ijeta 1894.); ječmena 2*o4 
mil., h., 'za 039 mil. h., menje); kuruze 
21*1(5 mil. h., (za 015 mil, h. više): riže 
5 96 mil. h., (za 022 mil. h. m enje ); vina 
21 ‘34 mil. hktl. menje). Vina je vu obče 
obrodilo Ijeta 1891. 34,900.000. Ijeta 1892. 
33,971,695, Ijeta 1893.: 29,974.493. Ijeta 
1894.: 25,816.588, a Ijeta 1895 : 21,333,400 
hektolitra. Glavni zrok nazadovanju priroda 
je perenospora.

Fabrikacija umjetnih (délanih) vina vu Fiumi.
Več ad duže vremena raznašaj u se 

glasi, da se vu Fiumi fabriciraju črna vina, 
koja odnud dohadjaju na prodaj u kakti ta
lijanska i dalmatinska vina vu Magjarsku. 
Ilorvatsku i Austriju. Akoprem je vpeljan 
vu život vu Magjarskoj i vu Fiumi zakon 
o zabrani fabrikacije delanih vina, ipak se 
vseobče čuju tožbe’ da iz Fiume dohadja 
jako malo naravskoga vina na prodaju. Tak 
kemičar g. Benisek vu jedilom izvešču, pri- 
občenom vu bečkih novmali Zeilschrift fiir 
Naliruugsmittel-Untersuchung, Higiene und 
Waarenkunde« konštatuje, da su vse ove 
opravdane. Kemičar Benisek je najmre pre- 
našel, da od 56 uzoraka (formah) črnog 
vina, kaj ih je on analizoval, samo su se 
dva uzorka pokazala kakti vina zevsema 
naravska i čista, dočim vsi drugi uzorci 
(mušlre) bili su zevsema umjetni ili velikim 
djčlom folšani (patvoreni).

Kod 27 vina je farba vinu dana zmč- 
šavinom soka od ploda sambucus uigra, 
malvah. fuksina i drugih derivata smole; 
kod 14 vina bil je primešan alkohol i gli 
cerin. Osem le lih uzoranah (muštrah) bilo 
je fabrikovano (delano) zevsema umjetno. 
Kod pjenušastih vlnah bila ji* premešana 
znatna kolikoča saharina. C.čna vina bila je 
16 do 30 krajcarov po litri.

Potres vu Perziji.
Kent. off« vu Londonu javlja, da je 

2. i 5. januara bil vu severnoj pokrajini 
perziskoj Asrrbeidjan strahovito jaki potres, 
naročilo vu Khalkhalu. severno od Mianca. 
Prvi potres razoril je podpuno 2 j muara 
veliko selo Gandjabad. a nekoja druga 
nesla na dele. Pri lom je 300 ljudih izgu- 

bilo život. Drugi potres od 5. januara 
opažen je na daljini ód 100 milja. Grad 
Choi sa 1000 hižah i 30.000 stanovnikah 
podpuno je razoren. vnoga sela jako su 
skvarjena. Vu Ghoiu zaglavilo je 800 osoha. 
Vnogo blaga i ovcah pöubijano.

Folišne sreberne forintače.
Na raznih mestih Magjarske tak vu 

Somhoru.Samoš-l jvaru i Nagy-Károlvu. slav
ljeno je vu promet vnogo egzemplarov fo- 
lišnih forintačah. Ima ib kovanih austrijskog 
izdanja Ijeta 1891. i magjarskog izdanja 
Ijeta 188*2. i 1881. Prve su od tako zvanog 
Britanija srebra, a druge od argenlunske 
mješavine. Ove potonje vnogo su lehkeše i 
žuteše od srebernih forintača. Patvoriteljem 
nemre se ilojti vu Irag.

Vlovljeni patrovitelji banknota.
Iz Osčka javljaju: Vu Indjiji vlovljena 

je družba od 10 patvarača banknota. Na 
celil družbe bil ji* tamošnji bogati krčmar 
Sehlatt. Pri njem je muljena preša s plo- 
čama za štampanje petdesetačah. Vlovljenici 
predani su sodb. stolu uv Mitroviči.

Kratke novosti.
Sultan le podelil nunciju Agliardiu 

vu Beču veliki kordon Medžidije reda.
—  Vu Rimu je vumrl 8. januara na 

večer kardinal Giuseppe Maria Graniello. 
koga su smatrali jednimod prvih krščanskih 
filozofa. Bil je rodjen vu Napolju 8. februara 
183 4. a od 12. juniuša 1893. kardinal.

- Zastupnik Otto Herman izstupil je 
iz Kossutuove stranke.

—  Najnoveša statistička publikacija 
gradskog statističkog uroda vu Beču sraču- 
tiava občinstvo grada Beča sa l. januárom 
Ijeta 1896. na 1,503.972 duše j. j. za 30.859

23 i
dušah više, nego li sredinom ijeta 1395.
Pribroječsoldačtvo sa 22,651 dušom sačinjava 
pučanstvo 1,526.625 duše.

- Vu Parizu se je 10. januara strelil 
bankir Jakob Maver, koji je bil zapleten 
vu panamsku affairu, a vezda kompromito- 
van i vu alTairi Lebaudyevoj. Zaista ljepa 
druživa ti Mayeri, Reinachi, Dreyfusi Rosen- 
t hal i (St. Cere)!

Vru varašu Varaždinu rodilo se je 
Ijeta 1895.: 3*26 déce (157 mužkih, 169 
ženskih). Vumrlo je 330 osoba (174 muž., 
156 žen.). Vjenčalo se je 80 parov.

Još nepovoljneše je razmerje vu 
Osčku, gde se je lani rodilo 697 déce (578 
rimokatoličke, 83 vlahov, 13 protestantov i 
46 židovov); —  a od toga je bilo 358 
mužkih i ženskih. —  Vumrlo je pako 713 
osobah ter je manjak iznosil 16 duša. Vien- 
čalo se je 193 parov.

- Uvoz petroleja vu fiumansku luku. 
Tečajem prošle godine 1895. vozilo je petró
leum vu fiumansku luku 20. brodova, t. j. 
18 damšifov i 2 jedrenjaka. Petróleuma 
slrovoga uvezeno je 59 milijuna 342.394 
1 ilogramov. a rafinovana 1,864.234 kilogra.

- Vu Beču, 12, janura. Admiralska 
zapoved od 7. januara odredjuje, da sp ladja 
Njegova VVeličanstva »Car Franjo Josip« 
ima opremit.

Dobre žepno i  stčnc 'rure za fal céne 
moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru 
vu Čakovcu (Pijač, Sparkassa). Pri njem se 
uzii n ]  r j  u v uro ta kaj sa popravek za
fal cenu.

Kad su me ná yosti pozvali.
Kad se to pripetilo zmenom, več sem 

medikuš bil. Pušiti smo smeli, samo cigarijah 
smo malo imali. I podbrival bi se bil, da 
bi imel kuj. Najbolši moj pajdaš Janči, taj 
vrli dečko, vice-medikuš. ali kak mi velimo, 
brijač je bil i lak sem mu né moral nikaj 
platili. Vu ono vreme sem več pesme pisal 
vu nejglasovitneše novine. Pajdaši zijali su 
na me, a ja sem je batrivil, da nek ioni pro- 
baju. nije lo težko delo.

Janči je z najvekšom go»,.,>dom poz
nani bil. i tak nišam se čudil, kad je jen 
večer vu moju šobil stupil i pital me, da 
jeli hočem k jednomu baronu na gosti iti.

—  K baronu?
—  Je k baronu, odgovori Janči.

A kak nebi, rad k takvomu velikomu 
gosponu ili! Ali . . . .

Kakšni »a li«, nikšni »a li«, ti očeš 
iti. ja pák te odpeljam. Punktum.

— Kad idemo?
— Denes na večer!
— Uli! ja neimam fraka, niti cipele 

niti škrlaka. niti . . . .
Bude frak i škrlak, Nikaj se ne 

<»araj. Z Bogom! Večer ob sedmi vuri doj- 
uem po tebe. Jedna grofica me čeka na 
obed. Adjö!

Vesel sam bil, kak malo dčte, da kraj- 
cara dobi. Fina večerja, Ičpe frajle. Uh! kak 
bum tarnal. Ob šesti vuri došel je Jancsi 
po mene. Išli smo vu jeden štacun, gde sam 
se oblekel od nog do glave vu nekšno staru 
opravu. Rekel mi je, da nek ostavim tam 
srebernu vuru, s kojum itak nebi mogel 
tam iti. gde same zlate vure i lanci visiju 
svakomu iz žepa. Takaj i zlatnoga prstana, ko- 
je g a  itak pokrijejo rokavice i nitko ga nevidi. 
To mi je malo ne bilo po voli. 1 več sam 
se štel nazad sleči, da mi je trgovcova de
bela žena rekla, da tak zgledatn kak jen



»princ«, a Janči pak, da vmirale lmuu žal —  Hvala lepa, b udem tak sloboden. 
me gospodične. —  Zatem mi je nazad Steni k sebi potegnem neznani kulikato ša- 
došla volja. licu, k tomu pak neznarn kulikatu falat

—  A ti budeš tak išel!? pitani Jančija, na bidra. Stein sem se opel hapil. Trucal sem
kojim je samo jen modri bluz, kockaste moju dušu, koja je k re j mene sedela,
hlače, pisana rubača i nikakve rukavice bile. Zatem dojde, »buchalter« obedva palce

—  O to nikaj ne škodi. Ja sem tam za pruslek porine i samo tak s pod pleča 
poznani, to nitko za zlo nebude zel od mene. nad nos mi veli:
Nego čuj ran sedem vur bije v ura. Žuri se. —  Zakaj se ne počrnele jenkrat!?

—  Nebi zeli fiakera? O kak je dober človek i te sam si mislil.
—  Imaš tuliko penez? i —  Hvala, hvala, odgovorim mu veselo,
—  Tuliko nekak stisnem vun. več sem, sam se neznani kolikokrat počel.
Dal sem mu forinta, kojega on vu žep Samo da ne zbantujem, to milostivno

metnul i rekel, da predi dimo poj demo, onda j srdce opet sem počel se 0d kraja jesti, 
se budemu pelall vu Orci-hižu J»0|eg mene skup deneju glave i stiha

Orci hiža? Im kak ja znam, vu céli gepečeju nekaj, još sem si ne domislil, da
Orci hiži nega baruna. On, koj stare kape kaj more to biti z med njih j eden najsigur-
trži, samo ime ima »baron«! Barun David.I nedi stupi k meni i zakriči na me:



Eladandó
Csáktornyán 249. szám alatti húz a 
henne levő jól felszerelt 9 segéddel dol
gozó Inkát os mü/te/y/yel egy ült 
szabad kézből azonnal eladó. Továbbá 
2  hold szúntóliild, mely esetleg 
korcsmaház építéséhez használható), mi
vel előnyös —  a vasúthoz vezető utón 
fekszik nappal- és éjjeli forgalom 
van, eladó. 9Hő



Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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