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A lap szellemi részén* vonatkozó 

minden közlemény 

H a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

Kiadóhivatal :
Fischel Fülöp könyvkereskedése 

Ide küldendők az előlizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak'
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magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ism eretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
Mudapesten : Goldberger A. V. és 
Kekstein H. hird. irod. Iléesben: 
Selmlek II.. línkes M.. Oppelik A., 
DuuIm* (i. 1.. és társánál és llerndl. 

Ilrünben: Štern M.

Megjelenik l^etenkint egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsorra 10 kr.

A >Csáktornyái J akai*ekpt*nzlái*•>. Mura közi fakarékjft'Nztár . a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár sít. hivatalos közlönye.

A jövő hősei.
Ha a föld bármily távolosö zugában 

járványos betegség látnád, akkor a tudósok 
és a gondolkozó fők minden tudományukat 
és tehetségüket latba vetik, hogy a szomorít 
tünemény származási okait kutassák és <*/<*- 
ket és hálásukat lehetőleg összefüggés!)«* hoz
zák. Nem kiméinek fáradságot és költség«*!, 
hogy a hajt gyökerestül kiirtsák. Ha azon
ban oly járvány k«*z«l terjedni, nedvtől szü
lők és tanítók összerezzenn«*k. midőn a haj 
egyre szükebh kört von fiatalságunk körül, 
úgy rajtunk, anyákon a sor. hogy mint n<*- 
velőnők farkasszemet nézzünk a lénv«‘gelő 
vészszel és a retulelk<‘zésünkrt‘ áll«) összes 
hatalommal kutassuk okait és kiizdjimk 
ellene.

Hát nem borzaszt «>-e. midőn iskolás 
gyermekek az útjukban áll«) legcsekélyebb 
akadály miatt a halált hoz«) légyv«*r után 
nyúlnak? És a legszomombl) az. hogy ren
desen nem a tehetellenehbek. nem a k«‘vésbé 
értelmesek azok, kik b«‘t(‘g«‘s túlzottság kö- 
v«*tkeztéhen koczkáztatják jövőjük«*! és s«*m- 
inivé teszik a szülők és tanítók hossztt évi 
fáradozásait Ki tagadhatná, hogy s< mmdél<* 
korszak nem toborzott annyi gonosztevőt az 
úgynevezett jobb körök fiatalságából, mini 
jelenkorunk.

Koránt se vagyunk eléggé hölcselkedök.

hogy bölcsészeinkkel azl állítsuk, hogy az 
oktatás megrontja az emh(>rok jellemét : ha 
azonban szorgosan kutatjuk <* bajoknak 
ós«T«'<ltohd. 1 1<HI vallanunk. hogy az új
kori családi nevelés csakugyan sokai «*lmu- 
laszl. mi a jövő n«‘inz«»dék jellemszilárságát 
előmozdíthatná. Valljuk in«*g öszinlén. hogy 
a lulnyomó szánni elpuhull. «dkény«‘zl«d<di. 
i«l«*ges nők gy«krmek«dkel i> úgy uevtdik és 
legnagyobb részük bűnnek, söl szivl«dens«'*g- 
nek tekinlenék. ha azl kívánnák löliik. hogy 
a zs«*iig«* teremtéseket iiuvlí fosszák a lulság«)s 
elkenyezletéslöl. Egy világhírű nevelő azt 
állította, hogy a lábtöres mindig jobb. mint 
az állni val«) fél«d(*m. Igaza volt. nini a 
remete remeiéi, a gyáva-gvávál kép«*z.

(iyávaság! Ez korunk jelszava, még p«*- 
p«*«lig az elhibázott. n«*ve|ési <dv«*k k<>v<*lk«*z- 
lében. A sok áldozat. nndy«d\«d «‘\ iöl-«'*\ r«‘ 
a sorsnak örökíts k«”uiyv«'*b<»j<*gv<*zh«*k. ugyan
annyi bizonyilékol kép**z a holdoglalanok 
gyávaságáról, kiknek nincs annyi bátorságuk, 
hogy larkasszcmet nézzenek a sorssal : a 
jó nevelésben részesült, «1«* rossz társaságba 
jutóit tapasztalatlan ifjüí gyávaság űzi a bim- 
l«dl«‘k sötét örvényébe, még pe«lig gyakran 
csupán az a gyávaság, imdv az ingadozót 
megakadályozza abban, hogy a csábítónak 
nnsz«)lása ellenében kimondja a szilárd, 
ment«') nem szócskái. (Iyávaság ki nem 
mondani a mentő szol. inig nem késő és

gyávaság I<*szi semmivé a sok reményteljes 
életet s öli el az emberi szívben az élethez 
val«) kedvet.

Vájjon nem lenne-e i«l«*je. hogy hadat 
üzenjünk az emberi társadalom e rákfe
kélye ellen?

A gyávaság gonosz baj és gyermek-szo
báinkban ijesztő módon van elterjedve. Hisz 
a gyermekieket nem «*«lzik. nem szoktatják 
arra. hogy elviselni tanulják az élei bajait, 
hanem ellenkezőleg elkényeztetik. Szomorú 
tény. hogy korunk annyi i«l«*g<*s. vérszegény 
női kép«*s fölmutatni és az ily nők be
folyása a fiatalság t«*sli fejlődésére nagyon 
könnyen kimutatható.

(io<*lln* azl mondja : Sokat azért nem 
koízkázlalimk. i i h t I nehéznek látszik és 
ig«*ii sok azért látszik nehéznek, meri nem 
koczkázlal juk.

Ila az anyák nem mulasztják el. hogy 
a liatalságot <*lőkészitsék a reájuk váró 
siilyos hivatásra, ha bátorságukat képezve, 
edzik és buzdítják, akkor gyermekeik bát
ran lépnek az élet küzdlerére és farkassze- 
mel nézii<*k a sorssal.

Uármilv ke<lv<*zö körülmények közt ne- 
velk«*«ljenek gyermekeink. n<* feledjétek, hogy 
az él«*lb«‘ I«*11 első lépésnél kivétel nélkül 
kell küz«l«*niök. még pedig nem csupán a 
léiért, hanem a jog és szabadságért is és

T  Á  R  C  Z  A .

Hárándi Oszkár igazi gigerli. olyan f«*ss. a kán 
(Si,k a tavaszi divatlap egyik alakja. Szahóját mát 
( v,‘k óta nem liz«*th* ki. d«* azért «*z folyton hite* 
lez«»tt n«*ki. mert hitte, hogy majd csak egysz«*i 

jó partbie révén pénzéhez jut, «h* hasztalan 
minden lemérne füstin* ment, mert Hárámli id« 
s tova elé; te azon kort. a melyhen ni r nem 
eh«*i megnősülni. Kzen körűiméin nagyon el- 
keserité.

— Háráudi ur. az én türelmemnek vég«*.
De Orünivölgyi ur. ön «*ddig oly elözélomy 

ur volt, hogy lilkilotla párját. Ki vagy mi izgatta 
fel ennyire?

Előzékeny ide. «*lózéken\ oda. iiek«*m pénz 
kell. Azl hiszi ön. hogy a levegőből élek ?

Hallgasson m«*g Orömvölgy i ur. nekem van 
egy ideáim, a melyr«* szabadalmat szerezhetne.

Köszönöm. Iréfakban zsúfolt raklá?*ral r«*n- 
«lelk«*zem : adjon inkább pénzt. kijelentem, hogy 
ma utoljáira készítek hitelben.

Ijgyi’bár uiondoltain. hogy ön a Icgelózé- 
k«*nyehl> <*mbcr a világon. D<* ne vonja vissza sza
ván Orömvölgyi ur!

I ram ! velem nem szokáis játékot űzni. 
Jövőre nem én fogom ligyelmeztetui tartozásának 
kiegyenlih'sére. hanem ügyvédem. Érti ön az 
ügy v«*deni!

így szokáis beszélni «*gy lörzsdolgozlalóvul? 
Ez a köszönet példa nélküli ragaszkodásomért !

No ez már mégis sok! Ajánlom magainai. 
A bíróság előli majd találkozunk.

A viszontlátásra! Tegye ön azt. mit legjobb
nak vél, d<* jegyezze meg magának, hogy ha beperel, 
többet önnél dolgoztatni m>ui lógó' .

*
Ida nagysámmak. a szép kcrcske«lönén«*k mig- 

ránje van. A házi orvos, kit lólinláláhan hivatott 
zugiig«*!i nyaralójába. ép most távozik. Az ör«*g ur. 
inig a szá*p ker«*sk«*diíné szobájában volt. hivata
losan komoly a rezol. vágott, «h* távozóikor gúnyos 
mosolygás hagyta «*l ajkait. Két óra ollelt«K'«*l 
megérkezik a kel«*li kényeleml«*)l erősen hizáisnak 
indult férj.

Já» napol Idtiskám lelkem.
Kérlek éilcs Sándorom, n«* lármázzál oly 

kiállhalatlanul. hisz megszakadnak idegeim.

No. no. már ismét az a migrán?
Es le azt oly könnyedén mondod, mintha 

nem az én. hanem a szobaleány fejében ka
lapálna ?

Ne ingereld magadat éd«*s Idám. te tudod 
legjobban, hogy mennyire fáj nek«*m. ha t<* rosszul 
érzed magad. Miért nem küldesz az orvosért?

Az már volt itt.
És ?
Ha t«» láttad volna, mennyire aggódott. En 

valósággal megijedtem. O azt hiszi, hogy migranem 
csak előjele «*gy l)«*következendö súlyos szervi
hajnak.

Oh mily tudományosan t t e  ezt előadni. 
S vájjon mily betegség lenn«* az? Hisz t«* hála 
Istennek úgy nézel ki. mint a nyíló virág, leg
feljebb egy kis halványság látszik arezodon, a 
mi azonban hidd «*l nekem előnyödre válik.

Lát tód ill a baj (oldalát érintve). Dr. 
Kovács azt állítja, hogy vérszegény vagyok ijesz
tői eg vérszegény.

í gy. úgy. És bizonyára erősebb táplálékot
rendelt ?

Azt is. de első sorban is levegőváltozást 
aj iull. azt monda, nekem ozondus erdő- és he- 
gyilevegő kell. máskülönben menlhetleiiül vé- 
gem van.

No de hál ill vagy a budai begyekben 
és a zuglig«*t «*gyike a legjobb és l«*g«*gészségesebb 
hegyi l«*vegön«*k.

Kliliez te nem értesz, itt meg kell halnom 
idő elölt. Az orvos ug\ véli, hogy nekem mulhat- 
kiuul Hált fára kell meimem : ezen fürdő mintha 
csak az én súlyos bajomnak volna teremtve és 
legkevesebb hat hétre k«*ll igénybe vennem.

Itárlfa ? Tgyan hova gondolsz az Isten 
szent szerelmére, hisz Dártla manapság miután



kinél a nevelés elmulasztotta, hogy a fiatal 
küzdöl elegendő bátorsággal ellássa, vissza kell 
riadni a számtalan akadály elüti, mely 
előtte tornyosul és lialal ereje megbénul, 
még mielőtt azl próbára lehette volna.

Kttrrxfttivl.

A  millennium Csáktornyán.
Említettük, hogy Csáktornya városának 

tanácsa, a 9-ikén rendezendő iskolai ünne
pélyhez hozzácsal lakozik, együtt ünnepel az 
iskolák ifjúságával s általános ünnepet ren
dez e napon az ország ezeréves fönnállásá
nak emlékére. Az intézetek kebeléből kikül
dött rendező-bizottság prograinmját összeál
lítván. közös tanácskozásra hívta egybe 
Vranesits Károly városbiró a rendezőket, 
belevonván az iskolaszék.a szépitö-egyesülel. 
tűzoltó-egylet, nőegyesület, izr. hitközség el
nökségeit is. hogy a 9-ki ünnepély megtar
tásának módozatait együttesen megállapítsák.

A múlt csütörtökön megtartott értekez
let a következő megállapodásokra jutott:

A város elöljárósága részéről Csáktor
nya polgársága fölkéretik, tekintse az ünne
pélyt a város ünnepének s járuljon hozzá, 
hogy a város külsőleg is ünnepi (liszt ölt
sön : a munka szünetelésével, a város épü
leteinek fellobogóztatása által.

A kereskedők felkéretnek, tartsák e 
napon üzleteiket zárva.

A Gabonatér földiszittetik, a szereplők 
részére dekorált tribün állittatik. melynek 
költségeit a város állja. Kedvezőtlen idő 
esetén a délelőtti ünnepély a Hattyú-szálló 
nagytermében rendezletik.

Heggel ő órakor taraczkok fogják hir
detni a nap ébredését: a város által fölfo
gadott czigány-zenekar ébresztőt húz a város 
összes utczáiban.

Pontban 8 órakor kezdődik az isteni- 
tisztelet a róni hath. templomban.

Az iskolai ünnepély 9 órakor veszi 
kezdetét s folyik le a már közölt programul

a királyné üdülő helyévé választotta ép oly 
drága fürdő, miként lseid. Ks még hozzá hat hétre. 
Hisz ennek ára egy kis vagyon!

Oh igen. ha arról van szó. hogy midért 
tégy valamit, akkor neked minden drága. Te rsak 
a te kaszinód, kaiul ni ászod és linóin saivarjaid- 
dal törődni. Nőd. (sírva) nőd a legutolsó gondola
tod. < >h férjem, jaj férjein !

He édes Idáin, minek ingerled magadat 
annyira. Te vagy az én legkedvesebbem a világon, 
hanem Itártfa. jelenleg Hárlfa a legdrágább fürdő. 
Kzt a kívánságodat az egyszer nem teljesíthetem, 
mert az üzlet pang és tudd meg, hogy nekem ez 
évben nagy vesztességeim voltak.

Oh ismerem már ezeket a kereskedői ki
fogásokat. Az egészségem gyökeres helyre állítá
sára elő kell teremtened a költségeket, habár a 
pokol fenekéről kellene is felásnod. Azért men
tein hozzád feleségül, hogy (görcsös zokogásban) 
fukarságodnak áldozatja legyek?

Mily gyermekes vagy édes Idám, én téged 
feláldozni - minő meggondolatlan feltevés ? Te itt. 
a budai hegyek kitűnő levegőjében is helye állítod 
egészségedet és megmaradsz az én édes-kedves 
szép Idám, a kit én, még hogy ha tehetségemben 
állna is, nehéz szívvel borsáthatnék Hártfára. Saj
nos, de én üzletem miatt nem távozhatom és eg\ 
hosszabb ideig tartó távoliét tőled reám elvisel- 
hetlen volna. Tehát ismételve mondom édes Idám. 
hogy ezen kérelmedet teljesítenem lehetetlen, mert 
terminusos fizetési kötelezettségeim vannak.

Tehát nem V Most már látom, hogy belő
led kihalt a nőd iránti érzelem utolsó szikrája is. 
Helyzetem rosszabb az utolsó napszámosáénál. Ha 
tehát itt kell maradnom, maradni fogok ugyan, de 
jegyezd meg magúinak Sándor, hogy te meg 
budapesti lakásunkon fogsz maradni. Ks mert én 
nem mehetek Hártfára, szivemet mindig zárva 
találod.

szerint 1 I óra utánig. A rend főn tartásáról 
a tűzoltóság fog gondoskodni.

Kedvezp idő esetén d u. 2 órakor ki
rándulás a Városligetbe. Ez alkalomból ki
folyólag megkeresődik a Szépitö-egyesülel. 
hogy a rendezést e helyen elvállalni szíves
kedjék : bódékat, asztalokat a közönség es 
tanuló-iljuság szániára állíttasson: a közönség 

i ellátása czéljából vállalkozókról gondoskod
jék. akként, hogy a felmerülendő költségek, 
tekintettel az ünnepélynek hazafias jellegére, 
az igy befolyt bérletből födöztessenek.

K kirándulás alkalmával a lanuló-iíju- 
ságot a város vendégének tekinti. Hideg 
uzsonnával s a polg.-iskolai tanulókat a lll-ik 
osztálytól fölfelé, meg a képezdei növendé- 
kck'd, sörrel is megvendégeli. A húst illető
leg Xuzsy Mátyással jutott megegyezésre, a 
süteményt inog Hosenbcrg Lajos szállítja, ki 
e czélra 500 drb. kenyered a városnak in
gven fel is ajánlott, mit az értekezlet köszö- 
nettel fogadott.

A délután folyamán a liu-tanuh'k ver
senyfutásokat és ugrásokat rendeznek. E 
czélra a város 49 koronából álló dijakal 
tűz ki. cgy-cgy osztályból kél-kél nyertesnek 
megj utalmazására.

Szórakozásról a helybeli czigány-zene
kar gondoskodik, melyei a város o napra 
szerződtet..

* **
A liu-lanulók lölkokárdázolt emlék

éremmel. a leányok meg nemzeti-szinü váll
szalaggal lesznek feldíszítve. A szegényeknek 
a város szerzi be a diszilö-jedvéiiyeket.

* *
*

A róni. kalli. templomban Te Dollimnál 
rendezik az ünnepélyes zenés isleniliszlele- 
tel, a legnagyobb pompának kifejtésével, 
melyet Weber Vineze házfönök a legkészsé- 
gesobhen önként helyezőit kilátásba. Haza
fias egyházi beszédet Matyi Márk lűltanár 
lóg mondani. Lnnék elhangzásával Lszler- 
liázy Pál lierczeg nádornak, a török hó
doltság idejéből femnaradl meghaló imáját 
fogja az egész buciin ifjúság Szüz-Máriához 
a magyar hazáért intézni, mely ima egy
néhány száz példányban az ájtatos hívok 
közöli a szőni mise elején ki is fog oszlatni, 
valamint, hogy az egész ünnepélynek a 
program inja is nyomtatásban fog elegendő 
szánni példányban a közönségnek rendelke
zésére bocsájtatni.

* *
*

Az ünnepség alkalmából a város kö
zönségéhez s az összes hivatalok, egyesüle
tek és tesliilolekhöz a következő meghívót 
intézte április 40-án a rendező-bizottság: 
Meghívó. A magyar haza ezeréves fönnállá
sának örömünnepén a Csáktornyái taninté
zetek állal rendezett s május hó 9-én d. o. 
9 órakor, a népiskola keleti oldalán, a Ga- 
honatéren tartandó ünnepségre, melyet 8 
éirakor ünnepios szonl-mise előz meg, lisz- 
Iclellcl meghívja Cziniel az összes taninté
zetek nevében A rendező bizottság.

* *
*

Millennáris istenit iszlclctct rendez az 
ev. ref. hit község is f. hó tO-én. vasárnap, 
d. e. 10 lírakor, a helybeli polg. leányisko
lának egyik nagyobb termében. Kz alkalomra 
Seregély Dezső lelkész érkezik Csáktornyára 
Xagy-Kanizsáról. ki egyházi beszédei is fog 
tartani. Cgyancsak 10-én d. e. I I ina
kor az izraelita imaházban is megülik az 
ezredik évfordulót, hol Sehwarez Jakab rabbi 
lóg hazafias beszédben az esemény jelentő
ségéről megemlékezni. Mindkét isteni-

I tiszteletről a város közönsége külön meg
hívó utján is fog értesittetni. —  E napon 
a járásbíróság is ünnepelni lóg. Az igazság
ügyi miniszter rendeletéből törvénykezési 
szünete lesz az igazságszolgáltatásnak 10-én. 
A bíróság hivatalnokai bálaadó istenitisztele
ten is vesznek részt testületileg, mely a 
vasárnapra való tekintetből valószínűleg 11 
órakor fog megtartatni.

Hivatalos rovat.
() Császári és Apostoli Királyi Felsége 

f. évi márczius hó 20-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával méltóságos dr. gróf Janko- 
vieh László urat Zala vármegye főispánjává 
li‘gkegyelinesebben kinevezni méltóztatott.

Főispán LJr Öméltósága állását a folyó 
évi május hó 5-én tartandó rendkívüli köz
gyűlésen fogja elfoglalni s e végből már a 
megelőző napon délután 4 óra 1 perczkor 
Zala-Egerszegre megérkezik, útjában a csász. 
és kir. szab. déli vaspálya-társaság budapest- 
prágerhoíi vonalán déli 1 óra 4 perczkor 
Komárvárost és I óra .49 perczkor Nagy- 
Kanizsát érintvén.

Ez alkalomra az ünnepélyes fogadtatást 
és a rendkívüli közgyűlés rendjét a megyei 
állandó választmány mai napon tartott ülé
sében a következőleg állapította meg :

A komárvárosi vasúti állomásnál, mely 
az említett vonalon legelső a vármegye terű- 
ledén belül, a vármegye közönsége nevében a 
kiküldői! bizottság élén Hogyai Máté megyei bi- 
zottági tag ur, a nagykanizsai vasúti állomásnál 
ezen város nevében és küldöttsége élén a városi 
polgármester, a zala-egerszegi vasúti állomá
son. valamint a vármegyei székház előtt is 
a vármegye közönsége nevében Koller István, 
illetőleg Mulatón József megyei bizottsági lag 
urak fogják Öméltóságát üdvözölni; önként 
érlelvén, hogy a küldöttségek mindenütt Ö 
méltóságához és kíséretéhez csatlakoznak.

Másnap a rendkívüli közgyűlés a meg
hívóban kilelt időtől elléröleg 9 1 2 órakora 
vármegye alispánja állal megnyíltaivá!!, a 
megyei bizottság testületileg főispán Ur 
ÓméIIóságához és vele a zalaegerszegi plé
bánia templomban a Szentlélek segítségül 
hívása mellett tartandó ünnepélyes isteni 
szolgálatra vonul, ennek megtörténtével pedig 
a gyüléslerembe visszatérve Öméltóságát a 
föispáni hivatalos eskütétel és megnyitó be
széd illán, a vármegye közönsége nevében a 
megye főjegyzője üdvözli.

Ezzel a közgyűlés véget érvén, a me
gyei alispán ur a megyei tisztikart fogja 
Öméltóságának bemutatni; azután pedig 
Öméltósága a balóságok és testületek tisz
telgéséi fogadja.

Mindezekről a I. megyebizottsági tag 
urak az állandó választmány óhajához ké
pes! azzal érlesittelnek. hogy Öméltósága 
fogadtatásán és székfoglalóján minél számo
sabban megjelenni és az ünnepély fényé
nek emelésére fogataikat a zala-egerszegi 
vasi11i állomásra május 4-én délután 4 órára 
berendelni szíveskedjenek.

Kell Z.-Egerszegen, 1890. évi ápril. hó 25.
C svrtún  hitroiy s, k„

Zalavármrjíyp alispánja.

K  Ü L 0 X F É L É  K.
Kitüntetés. Dr. YVIassits Gyula vallás; 

és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 0 
Xagyméltóságának. kerületünk orsz. képvi
selőjének. O Felsége1 a valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. O Excel- 
lenliáját számosán üdvözölték választókerü
letéből. ahol nagy örömöt okozol! a legma
gasabb kitüntetés.



Főispáni székfoglalás. A megyei állandó 
választmány határozatából dr. gróf Jankovich 
László főispánt a vármegye határánál, a 
koniárvárosi vasuli állomásnál, megyei kül
döttség fogadja. K küldöttség Kogyai Máté 
vezetése alatt gróf Kattyányi Krnö, gróf 
Kattyányi József, Kezerédy Lajos. dr. Iláu- 
dek Ágoston. Hertelemly Ferencz. Ilertelendy 
József. Kemény Andor. Mészáros Antal. Oltay 
(iuido és Talahér Kálmán bizottsági tagok
ból és a járási főszolgabíróból fog állani.
\ székfoglalás következő nap. május 5-én 
|(»sz. A főispánt székfoglaló beszéde után 
Arvay Lajos megyei főjegyző üdvözli.

Jubileum. K héten, azaz apr. 28-án. 
kedden, Zakál Henrik ügyvéd nr. városunk 
köztiszteletben álló érdemes polgára, ügyvéd
ségének 25 éves évfordulóját ünnepelte. A 
jui)iláns ismert szerénységéből kifolyólag úgy 
akarta, hogy a jubileum szigorúan családias 
jellegű legyen, s igy a családtagokon s pár 
közeli jó baráton kivid nem volt jóén  senki.

Ez alkalomból mi is szívből kiválniuk 
neki minden jót s ('»hajtjuk, hogy 50 éves 
jubileumát is hasonló jő egészségben söröm 
ben érhesse meg.

—  Disz-közgyülés. Zala-vármegye törvény
hatósági bizottsága f. évi márczius hó 10-én 
tartott rendkívüli közgyűlésének 30|b8 7b I. 
sz. határozata folytán a lionalapilás ezred- 
éves emlékére f. hó II-én d. e. 10 órakor 
díszközgyűlést tart. melyre a vármegye al
ispánja részéről a törvényhatósági bizottság 
tagjai díszes alakban kiállított meghívón 
már meghivattak. Ugyanennek az ünnepség
nek alkalmából u. az nap délután I órakor 
társas-ebéd is fog tartatni, melyre a bizott
sági tagok tömegesen jelentkeznek.

Tisztujitás. Miként lapunk egy barátja 
közli, a perlaki járás jegyzői egylete f. bő 
23-án tartotta meg az elnökválasztási azon 
alkalomból, hogy eddigi szereteti elnöke, 
jegyzői nyugdíjaztatása következtében ezen 
tisztéről lemondott. Az első szavazáskor 
Tivadar Ferencz dnkánovecsi jegyző válasz
tatott meg. ki azonban ezen tisztségei el 
nem vállalhatván, a kitüntetési el nem fo
gadta. mire Verháncsich Nándor eddigi 
egyleti jegyző, ennek helyéin4 Krampách 
József perlaki jegyző lelt megválasztva. Ez 
alkalommal Konyáéi László volt elnöknek tisz
teletbeli elnökké történt választatása után. 
eddigi érdemeiért jegyzőkönyvi köszönet sza
vaztatott..

A hálás Zala-Egerszeg. Zala-Egerszeg 
varosának mozgalmát elemi népiskoláinak 
államositilsa tárgyában fényes siker koronázta. 
Wlassils Gyula dr. kuliuszmiiiiszlerm‘k leg
újabb leirata szerint méltányos föltételek 
mellett a legközelebbi jövőben az meg is lóg 
valósitlatni. Zala-Egerszeg képviselő Icsliilele 
a város irányában tanusiloll kegyes jóaka
ratáért. nemcsak hálás köszönetét fejezte ki 
lelirutilag a miniszternek. hanem emléket 
megörökitendő, elrendelte. hogy az n. n. 
Iskolii-ulcza, melyben a miniszternek szüle
tési háza van. ezentúl Wlassils ( iyiila-ulczá- 
nak neveztessék, szülőháza pedig díszes em
léktáblával jelöltessek meg.

Esküvő. Kozma Márton ráczkanizsai 
vendéglős és földbirtokos kedves leányával. 
Gizellával, f. hó 22-én köböl házjisságol 
Kecskeinéty Ferencz budapesti vendéglős. A 
polgári házasság-kötés után. mely a strička 
miyakünyvezetö elölt folyt le. az egyházi 
áldást jt stric tói plébános a ráczkanizsai 
templomban adta a liatal párra.

A polgári iskola zászlaja. Említettük 
a múlt hónap elején, hogy Kosz Károly 
 ̂ I- őszi tanulónak indítványára elhatározta

a helvheli polg. iskolának ifjúsága, hogy a 
millennium emlékére zászlót szerez he. mely 
alatt a millenniumi ünnepségekben márt reszt 
is akar venni. A megindított gyűjtés ered
ményivel járt. mert összejött annyi pénz. a 
mennyi egy selyemzászlónak megrendelésére 
szükségeketik. A díszes zászlót jövő pénte
ken, I hó 8-án, d. u. 3 órakor adja ál 
ünnepélyesen az önképzőkör fiatalsága az 
intézel igazgatóságának, mint külső jelét az 
ö hazaszeretetének, mint zálogát ragaszkodá
sának a magyar haza szent rögéhez. Az át
adásnak. mint bevezető részének a ll-ki 
ezeréves ünnepélynek, iimiepes színezete I *sz. 
a miért úgy az érdeklődő közönségei, mint 
első sorban a kegyes adakozókat szívesen 
látja ez alkalommal is az intézel tanártes
tülete a polg. iskola falain belől.

Halálozás. Moravec/ Adolf varasdi is
meri bútorkereskedő és míía>zta|os hosszas 
szenvedés után április hó 27-én elhunyt. 
N yugodjék békével.

Nyilvános nyugtázás. \ helybeli polg. fiú
iskola ifjúsága által a millennium emlékére 
beszerzett dísz-zászlóra a következő urak és 
hölgyek voltak szívesek adakozni : IVcsornik 
Frigyes. IVilid Jenő. Moramlioi hátiul. Tódor 
Koza. Kárdió Ferencz dr.. Keruvák Károly. 
Tóth Lajos. Zakál Henrik. Ziegler Kálmán. 
Kollarils Mihály. Simon Lajos. Dugovio Fát. 
Zrínyi Károly. Szeivcrlli \nlal. Krásovecz 
Ignácz dr.. Szilágyi Gyula I I Irtot; Adó
hivatal (>(); llerlinger Mór. Seltrenk leslvé- 
rc‘k. Neumann Salamon Neumann Samu. 
Slrahia testvérek. Fruszaiz \lajos. Ibánrich 
Miksa. Kenedikl és lia. Lobi Mór, ( ’.zvelko- 
vics Aiilalné. Zdelar Mikló>. Fárnek László 
dr.. Nuzsy Mátyás. Schw irz Jakab. Kiszellák 
Lajos. Vrancsils Károly, hálva Miliőiv. Fejér 
Jeno. Kupp Lajos. W’eher Vincze. Slrau^z 
Sándor. Kosenherg Ke/- * Sehwarz Alh-a f dr.. 
Mózes Kernál. l!aj(»s t erene/ dr. Neumann 
I léniát. Kosenherg Lajos. Ditlricli János. 
Maver testvérek. Ilirschmaim Adolf. Neumann 
Albert. Tóth l>tván. Mi’-lericli Aladár. Naiv 
Elemér. Vázsonv Jó/hT. I’robszl Ferencz. 
Horváth Ignácz. Stoluits Miksa. < Sakallijtriier 
llermann. Maver Salamon. Zrinvi Viktor. 
Weisz Miksa. Kopjál* Sándor Fóliák Kermit 
ön ön ; Fejér Józ>i*f Kovács Emil. Hvoo- 
csák István. N. N. 30 30; Fccsornik Olt".
Kováé." József. Zeisler. Orbán Fjek 20 20:
Vulsák Miksa. Horváth Zollán 1.0 10 krl.
Fogadják a kegyes adakoztak az eszméin k 
fölkarolásáért > az ifjúságnak a czei eléré
sé I.h mi vabi támogatásiért az önképzö-körnek 
leghalá>ahh köszőnelcl. t .siklornya. IKOő. 
április 28-án. Zrinvi Károlv tanár, az Ön
képzőkör Vezetője.

Halálozás. Mini fajdalommal érlesiiliink. 
Kálorfv Lajos, a Nagv-Kaiűzsín megjelenő 
Zalai Közlöny veterán szel ke.-xlojc. mull 

szerdán esle. hosszas beleg-cg illan. Nag\- 
Kanizsáu ellmnyl. Kálorfy 11_\ is mini szer 
kész lő s költő, valamint mini a kisdedóvő- 
egyesülelnek fáradlialallan titkárja ismeretes 
érd(Mii(‘kel szerzett, miért is kimúlása álta
lános részvétel kellett. Nyugodjék békével!

Államsegély. A helybeli polgári liu- 
iskola fenlarlási sziikségleleiii(‘k részben való 
lödözésére a vall.- é> közokl. ügyi miniszter 
az 180ö ö-ik tanéviül kezdve egymásután 
kövelkezö ö lanévre évenkénl 300 Irl ál
lamsegély! engedélyezell.

Újítás a postán. \ délben érkező ujab- 
han indiloll gyorsvonal Budapestről reggel 
indulván el. az újságok és a levelek egy ré
sze az ország fővárosából s az ulba eső ál
lomásokról már 2 órára a postahivatalba 
beszállít tatnak. A postaigazgatóságnak in

tézkedéséből az újságok kikaphatok ugyan 
már ekkor, de nem kézbesít tet nek levélhor
dók által, csak a délutáni rendes időben, s 
csak azoknak szolgállallalnak kik.kik azokért 
személyesen táradnak el a postára.

Választás. A helybeli Vasasztul-társnság a 
műit Iiélen helyettes nlelnökéuek Herrtvák Károly 
kereskedőt választotta meg.

Helyreigazítás. A múlt számunkban
a millenniumi iskolai ünnepélynek közölt 
programmjába bosszantó sajtóhiba csúszott 
be. a mennyiben úgy van közölve, mintha 
e hó 7-én folyna az I \ Megragadjuk az alkal
mai, hogy ez! ez *n i J I i ‘lyreig izitsuk és ki
jelentsük. Iiogv a mill ‘.minin emlékére vá
rosunkban rendezendő iskolai ünnepély e 
hó 0-én lesz megtartva.

A helybeli tanítóképző intézet negyed
éves uöwndék *i a v \gylau tanárának vezetése 
melleit f. hó 25-én megtekintették a helybeli 
I loclisinger-féle szesz- és eczetgyárt, hol a 
szesz és eczelkészilés teóriáját, mint gyári 
ipart, látták érvényesülni. A gyáros kézség
gel kalauzolta a látogatókat s behatóan meg
magyarázta a gvár felszerelését a legapróbb 
részletekig. Az eczelgyár naponta 5- (i liek- 
1 «'»liIcm* eczetel készít s a legczélszerübb er- 
jes/lö I ic >rc lók kai van felszerelve, melyek 
ugv liszlaság. mint czélszerüség dolgában 
versenyeznek bármely nagyobb szabású kül- 
földi gyárral. Megemlítésre méltó a gyár
nak likörkészilö részi*, hol ismét egy leg
újabb lalálmányii desztilláló készüléket ta
lálunk A gyár likörkészilményei tehát nem 
hideg utón. keverés, liánéin deszlilláczió ut
ján készülnék s igy mint a látogatók meg- 
izlelés utján is lapaszlalbalták. igen kellemes 
i/iiek. Kár. hogy a gyár termékei vidékün
kön alig lögya>zlalnak s majdnem kizáró
lag a külföld élvezi azokat, inig mi más
honnan behozott silányabb termékekkel is 
beérjük.

. Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató”,
a fo- és székváros, valamin! a kiállítás te- 
rülelcl írásban és képben búén és érdeke
sen mutálja be az olvasónak. A Millenniumi 
Kalauz Kiállítási l limitáló Budapest térké- 
pevl van citálva s czélszerii és szakavatott 
beosztásánál lógva, hivatva van arra. hogy a 
fo\árosba érkezőket végigvezesse Budapest 
és az ezredes es kiállítás területén. felsorolja 
és illusztrálja annak nevezetességeit és lát
ványosságait. i»i ♦ *g* j • * h"»I i az irányokat, melye
ken kérde/ösködés nélkül c*ligazodbatik. szó
val birtokosának kellemes és szórakoztató 
tolmácsa termi. Ara 50 kr. kapható: Fischel 
l iilop (Slrausz Sándor) könyvkereskedésében.

Népesedési statisztika. S z ü l r t O - k :  Yaszari János,
■I« -i * i< - K; i1. i i 111. Ui .Iikt. Tkaknivz Katalin. M v t f h a l U t k : 
mmumims (iálmr .! Ii.i íVtrún Icáimé (Hl «\i

l.a/nwk mai számához vgy (ól iv melléklet 
im i csatolva.

Vasutak menetrendje.
Iltn/n/)f‘st leln i: éik. I.ó- ind. I.JJ (gy. v.) ; 

ö.jA U-2Ü v ■ 12,07 I (gy. v.),4-.nl í.lö(sz.
: é. i \. v.i Pnigerhoí {elől: é. i.jJB i.39 

igv. \. ; ind. öj*- (v. vj; I L.2U 1 L3P (sz. v.); 3.59 
Lu2 g\. \. ; IO.U7 (sz. v.); /.-Égerszög
lólöl: é*. s.í-j. i. r«*g. (».(Ki, d. u. í.2S. Varazsd 
tolói: é. i. i.Ó 5.40 lő, 11.13 11.44,
1 2 ön I jo . .‘tö n  í*2n. u .hő | | .1 7  órakor.

I //-/a i*uif/ynr O sA ln fy -So rsJ / ítók  
so rs jc f iy c l  k n ft lm tóik F l s v h d  Fii Hip 
( S í m n s x  S h i h Io i*) könyv - r s  p n p / r -  
k e re sk  of/ósóbi 'ih  ( s á  k tornyán.

Felelős szerkeszt«»: S«*g«'«l-szerkesztő:

M ARG ITA l J Ó Z S E F . Z R ÍN Y I KAROLY.
Ki.ni** i’s laplulajitonos :

FISCHEL FÜLOP (STRAUSZ SÁNDOR).



XTTT. tečaj. Yu Čakovcu, 1890. 3-ira majuáa. Broj 18.

Sve pošiljko tičučse zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljs tvo :
Knjižara F i s c h e I Filipova, 
kam se predplate i obznana 

pošiljaju.

M EDIIM IIRIE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazečj družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l j u .

Predplatna cena je :
Na celo leto . . . .  4 frt. 
Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na četveri leta . . .  I frt.

Pojedini liroji koštaje 10 kr.

Obznane se poleg pogodbi 
1 fal računajii.

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

Zviranjki i zdenci.
Deždj i snčg, da se restali vu zemlju 

se spije i ide tak dalko, dok jenput dojele 
do takšnoga mesta, gde se zastaviti mora. 
To mesto se jenput napuni s vodom, tak 
kaj više nemőre n utri; voda. koja od sgora 
doli oče iti, tišči odspodnju vodu tak, da 
ova mora negdi mesto ili luknju najti, da 
dol steče. Doli ju kamenje ne pusti, gori od 
svoje žmehkoče nemore iti, nek na stran se 
trsi tak dugo, dok predere brega i kak zvi- 
ranjek ili potok na svčt dojde. Tak se na
pravi najviše zviranjkov.* Neštere grabe, koje 
su na bregu, takaj moreju zvirnjake napraviti.

Najviše zvirnjakov iz brega stičeju. 
Na ravnici samo malo gdč najdemo zviranjke. 
Na naši ravnici nigde nega takšno. Ako je 
je. to je vu grabaj i vu močarah. Takšni 
bregi, koji nepustiju prek vodu, neimaju zvi
ranjke. Vu Dalmaciji, gde su bregi zmesnatoga 
kamena, nega zviranjkov. Tam najviše dež- 
djovnu vodu pijeju.

Gde narav neda človeku zviranjke, tam 
si on sam mora kopati zdence i tak vu 
gliblini sam si napravi zviranjke. Ako dost 
gl i bo ko kopamo, dojdemo do zemlje, koja 
nepusti dale vodu. Ako v takšni mesti jamu 
skopamo, od svili stranih lčti ta voda. Ako 
dugo neide deždj vu zdencu se zdigne voda. 
Jenput nizko, jenput pak visoko stoji voda.

Vu zdencu je tak gliboko voda, da

jsunce nemore ju doseči i tak v zimi i v leti 
je jednako mrzla. Vu najvekši zimi zdenčena 
voda je po 2— 3 graduša topla S kim je glib- 
leši zdenec, s tem je mrzleša voda.

Ima zviranjkov, vu kojoj je topla voda.; 
Ovu toplotu ne od srnica, nego od zemlje | 
dobi. Naj vitečki topli zviranjki su vu lz-! 
landu, Karlobadu i vu Budapeštu. Vu Izlandu 
je takšni topel zviranjek. kaj ober 100 gra- 
dušov ima. To se zoveju gajzeri. W gda if> | 
metrov visoko skače voda. negda pak mirno 
teče. Tak ide to od leta do let i. Takšni j 
topel zviranjak je  vu Karlobadu i vu Buda-| 
peštu. Vu Budimpeštu je 7 n gradušov topla - 
voda. Taj zviranjek na deri 12.000 hektolitrov 
vode da. S tem bi cčloga varosa bilo moči 
topiti.

Negdi, ako dost dalko rezsvedrimo 
| zemlju. visoko skoči voda. To si tak mislimo, 
da ta zemlja i z jedniin bregom, gde je voda! 
gori je skapčena. Vezda. ako zemlju prede-' 
remo, voda tak visoko skoči, kak je breg visoki. 
Te se zoveju artézi. Vu Chini su delali! 
najpredi takšne zdence, gde su 800 metrov 
gliboko skopali zemlju. Te zdence s velikimi 
svedri kopaju i kak falat zemlje predereju, 
laki cevi zabijeju mitri, da st* skup ne zruši. 
Vu Budimpeštu imaju takšnoga zdenca. koj 
je skorom najglaso vil nesi na svetu.

K A J  J E  N O V O G A  ?
Dvor vu Budimpešti.

Bečki »Salonblatt« javlja: Nj. Veličanstvo 
kraljica Jalžabeta stiči če, kako doznajemo 
iz pouzdana izvora, 30. aprila anda dva 
dana iza Nj, Veličanstva kralja, vu Budim
peštu, da prisustvuje milenijskoj proslavi. I 
ostali kotrigi vladarske liiže po svoj če pri
liki dojti 30. aprila vu glavni grad Magjarske. 
Kraljena-vdovica nadvojvodkinja Štefanija, 
nadvojvoda Karlo Ljudevit i nadvojvodkinja 
Marija Terezija s nadvojvodom Ferdinandom 
Karlom ter nadvojvodkinjama Anuncijatom 
i Elisabetom, za tim nadvojvoda Franjo 
Salvalor i nadvojvodkinja Marija Valerija 
nastaniti če se vu budimskom kraljevskem 
dvoru. Nadvojvoda Otto i nadvojvodkinja 
Marija Jozefa, nadvojvova Ferdinand veliki 
vojvoda Toskanski i nadvojvodkinja Aliča, 
nadvojvoda Leopold Salvator i uadvojvod- 
kinja Blanca, nadvojvoda Karlo Štefan i 
nadvojvvdkinja Marija Terezija stanovati če 
vu »Grand Hotel Hungária«. Nadvojvoda 
Fridiik i nadvojvodkinja Izabella, ter nadvoj
vode Kugen i Kainer nastaniti čč se vu 

Hotelu kraljica englezka«, a nadvojvode 
Leopold Ferdinand, Jožef Ferdinand i Peter 
vu »Hotelu Continentalu.«

Kak se samo po sebi razme, stanovati 
če navoj voda Jožef sa svojom familijom vu 
svojoj budimpešlanskoj palači.^

Po zapovedi Nj. Veličanstva biti če fi.

Z A B A V A .

Koliko valja biti izsmehavan.
Grčki philosoph Lucian pripovieda 

med ostalim jedmi veselu pripovest, koja 
nam odhranjujuču i čudorednu moč izsme- 
havanja jasno predočuje. Zato hoču isto 
pripovest na svoj način ovde pripoviedati.

Nieki vrlo bogat muž došel je jednoč 
u Athenu, to je glavni grad Grčke, kojega 
Stanovniki, radi svoje svestrane izobraženost*, 
radi svoje duhovitosti, radi svog nagnutja 
k-svemu kaj je liepo i radi svog čednog 
ponašanja, su na daleko poznati bili, kak 
su danas n. pr. Englezi radi svoje tromosti, 
Ilaliani radi svoje naglosti Austrianci radi 
svoje dobročudnosti, Švabi radi broja sedem 
i t. d. poznati.

Taj anda naduti bogataš je hotel Athen- 
com pokazati, da i drugde na svietu ima 
ljudih, koji nedoplavaju na prežganoj juhi, 
pak je stoga došel u varoš neizmernom 
pompom i paradom.

On je sobom vodil toliko dvorjanikah, 
da je povorka u najširjih ulicah varaša za
pela, a na njegovoj i njegove družine opravah 
su se u tolikoj mieri dragocienosti blislale, 
da bi koj bedak bil misliti mogel, da je sam

leskajuči se bog sunca došel dole za da 
Athence jedno malo pohodi.

Na koliko su Athénéi pravu liepotu 
znali cieniti, bas na toliko im je prazna 
oholost bila ogavna i zalo su odi učili loga 
nadutog oholnjaka u svojoj školi na svoj 
način popraviti.

Bez da bi bili lomu nadutnjaku, koj je 
na svojem plašču sve farbe puge nosil grub- 
janski, govorili su tobož med sobom, ali lak. 
da ih je bogataš čuti mogel, svakojake do- 
sielke o njem, a čuti pak ih je lahko mogel, 
jer je i onak na sve strane svoja vuha špin- 
čil. želeči začudjenja vrhu svoj«* liepob* čuti.

Ako je došel sa svojom povorkom u 
javne kupelji h; je onde sve prostorije tak 
izpunil kak da to samo za njega onde stoji, 
znal je jedrni Athenae drugomu na pol glasno 
reči: »Ov siromaški bogataš m*mora u dobroj 
koži bili. več se mora vsak«* minute bodeža 
kojeg razbojnika bojali, jer drugač nebi sad 
u to mirno vrieme toliko braniteljov sobom 
vodil.«

Bogataš je  ov mig razm«*l, l<* je po 
drugoč došel u kupelj sam ili j«* imal sobom 
najviše dva dvorjanika.

Niti njegova pumi larbali, kak ž«*nska 
oprava nije našla nadano začudjenj«*, jer tu 
je  opel jedau drugomu poluglasno rekel:

»Gledaj brate, več nas je protuletje pohodilo 
i li«*poga cvetja u izobilju nam doneslo!«

Drugi je opet odgovoril: »Vkanjuješ se 
brate! To nije protuletje to je ptica pav. 
Gledi samo kak svojega ogromnoga repa 
za sobom vleče i kak se očje po njem svieti!

Da bi mu samo jedno pero smel spuk- 
uuti! Ali on je posvečena ptica božici Here 
(to je bila naj veča božica pogankih Grkah) 
pak bi se ona zato fantila«.

Tretji opel je rekel: »Vi obodva ste 
bedaki. Em taj čoviek vam neima oprave, 
kakva se za jednoga muža pristoji, pak ju 
j«; zato od svoje matere posudil i sad mora 
u u joj okolo hoditi makar da ga je i kak 
jako sram.«

Buduči krat je oholni bogataš več došel 
u navadnoj purgarskoj opravi te je svakim 
(lanom postajal človek spodobniji. pokehdob 
su se Athénéi i vrhu njegovih množine 
prslcnah na prstih toliko bradavkah. da si 
j«* mora prstenjem pokrivati a tielo njegovo 
u okolici toliki smrad razprostire, da ako 
ikak hoče med ljudmi ostati se mora raz
nimi dišučimi mastmi namazati za da svoj 
prirodjeni smrad tim pokrije.

Ovakove i spodobne reči je taj bogataš 
podjednom imal poslušali i pripetilo se je 
to, da je za kratko vrieme pametan postal



majuéa velika vojna smotra, kojoj če pri- 
suslvovati vsi nadvojvode. Nadvojvodkinje 
prisustvovati če vojnoj paradi vu kočijah.

Program za otvorenje milenijske izložbe.
Iz Budimpešte javljaju: Službeni prog

ram za otvorenje milenijske izložbe 2. majuša, 
izdan je. Po programu sakupiti če se pozvani 
gosti vu V* H  vuri pred poldan na opre
deljenih mjestih. Ob 3/4 I 1 vuri došli budu 
nadvojvode, nadvojvodkinje i eventualno 
stranjski kneževski gosti pred kraljevski 
šator, a bude li zlo vréme budu vu dvorani 
za svetčanosti. Njihova Vreličanstva došli budu 
ob l t  vuri. Minister trgovine kakti prežeš 
velikog izložbenog odbora zamolil bude kralja, 
da odpre izlužbu. Vu času, kad če kralj 
preglasiti izložbu otvorenom oglasili se budu 
s Blocksberga kanoni, pjevačka druživa za- 
pjevati če svetčanu himnu, a vu izložbi za
zvonili budu zvoni. Pod vodstvom ministra 
trgovine poči če kralj s kotrigi dvora po 
izložbi, dočim če se kraljica odmah povrnili i 
vu budimski dvor. Bude li vreme nepovoljno, 
odpada razgledanja izložbe.

Car Vilim vu Beču.
O jučerašnjoj (lő. aprila) vojnoj smotri 

vu čast čara Vilima, čitali smo vu bečkih 
novinah sljedeče:

Neobično Ijepo vréme poslužilo je vu 
jutro velikoj vojnoj smotri na Smelcu. Od 
Ijeta 1878. n i j e vu Beču bila ovakove smotre, 
kojoj bi zapovedal (komandiral) glavom sam 
kralj Ferencz Jožef. Kod smotri* je sudjelo- 
valo preko 20,000 momaka (11 batalijun. 
21 eskadrone, 2 vozna udjele i 02 kanona). 
Zvun toga došlo je vnogo jezer ljudstva na 
vježbalište. da vidi rédku vojnu smotru, a 
reserviranu mestu smestilo se je do 2000 
kočijah s najpreštimanešim občinstvom.

Vu pratnji Njihovih Veličanstva!) obed- 
veh cesarov bili su: minister domobranstva 
grof VVelserbeimb. minister željeznicah pod- 
maršal Guttemberg, gardski kapelam princ 
VVindiscbgraetz i grof Paar, vrhovni inšpek
tor vojske fzm. barun Schönfeld, cjelokupni 
generalitet. štopski oticiri. stranjski attacbč-i. 
hajderabadski sultan Nizam Xavab II 
Mulk i t. d.

Vu reserviranu prostoru nazočni su bili:

i mnogo parnetniji odputoval nego h je 
dopotoval.

Za istimi, nikaj nije prikladnije za odu- 
čiti se zlih navadah, bedastočah dapače griehah 
i bogumržkih činah. nego eko ove tim smieš- 
nimi učininimo, da je javnomu preziru poil- 
vrgnemo. Več strah pred izsmehavanjem čini, 
da se čoviek takovih nevaljanih činah čuva 
i večinom od toga izličen biva.

Javno izsmehavanje je narodni sveobči 
sud. Kod tog suda sedi na sudačkom slolcu 
zdravi čoviečanski razum, a njegov glas je 
glas božji, jer koju stvar svi pametni ljudi, 
za bedastu drži', mora i takova bili te je 
oiula i javno izsmejana.

Na toni se i izobražujuča moč veselih 
komadah u theatru osniva, jer Iko se tu 
vrhu bedastoče tierajučega komedjaša od 
srdca sniije. da se za trhlih drži. taj se bude 
sigurno čuval u svom životu takove bedas- 
toče delati i takov bedak bili. kakov je sad 
lu u theatru bil taj komedjaš, pak makar 
n,u se je i na toliko dopal, da se je od 
smieha za črevo držal.

Izsmehavanje bedastočah je spodobno 
dobronm sopiinu, k oj akoprem malo grize, 
a(' zato sve nečisto tak izpere kak snieg 
hielo. Medjutim izsmehavanje se nesme pre- 
Koriti u sirove špotnice, koje bi izhadjale,

ministri grof Badeni i Glantz, njemački pok- 
lisar grof Kulenburg, stranjski poslaniki i 
odličniki.

Vu V* 9 vuri došel je nadvojvoda Otto 
ter se stavil na čelo svoje kopljaničke regi
mente broj l. Za njim su došli nadvojvode 
Ferdinand, Jožef Ferdinand, Franjo Salvator 
Fridiik i Rainer. Nadvojvodkinja Marija Jo
zefa došla je vu stvorenih kočijah ter je 
stala uz pratnju.

Vru s/4 9 vuri izjahal je iz Sehönbrun- 
skog dvora kralj Ferencz Jožef sa sjajnom 
pratnjom na vježbalište. Kralj je bil opravljen 
vu maršalsko opravu i urešen pantlekom 
velekrsta reda črnog orla. Pred kraljem jahal 
je glavni pobočnik podmaršal Bolfras, a 
poleg njega prvi glavni pobočnik (adjutant) 
general konjaničtva grof Paar, chef glavnog 
FZM. barun Bcck i vsi krilni adjutanti. 
Kralji je izašel na susret ter mu donesel 
raport sborni komandant general konja
ničtva groí Uexkütl.

Malo za tim čnlo se je novo klicanje, 
■ jer je iz Schönbruna izjahal car Vilim vu 
pukovnijskoj opravi svoje austro-magjarske 
husarske regimente s panllekom velekrsta 
reda svetog Štefana. Vu njegovoj pratnji hili 
su chef njegova voj nog kabineta pješačtva 
llalmke, glavni adjutant general Plessen, 
krilni adjutanti i počastili oticiri. Bubnjevi 
vudrili su vu generalmarš, trubente zatrubile. 
mužike zaigrale su »lleil dir im Siegeskranz«.

Car Vilim pozdravil je uz put nadvoj
vode. ter je pošel izravno kralju Ferencz 
Jožefu, koji je stal na levom krilu i okrenul 
se k njemu. Kralj Ferencz József maimul je 
tri put sablujm pred carem Vilimom, ter 
mu po prepisu dojavil vojnu prijavu. Car 
Vilim zahvalil se je, a tim je započelo pre- 
gledavanje šeregov (četah).

Seregi su stajah vu četiri odjela. Oba 
prva odjela. pješačtvo, sanitet i tvrdjavno 
kanonirstvo. zapremali su vsaki duljinu od 
1180 koračaja. tretji odjel. kanonirstvo i 
vozari, bil je isto tak dug, četrti odjel ko- 
njaničtvo. stajaloje vu duljini od (»00 koračaja. 
DubinK vsakog odjela iznosila je 8(50 kora
čaja. Pi vom odjelu zapovedal je generalmajor 
nadvojvoda Fugen, drugomu podmaršal. Som-

iz zle. sa cieliiu svietom posvadjene čudi, 
kak ona otrovna izparivanja iz pesje špilje 
pri Napuljii. koja sve živo zaduši, več to 
mora hili veseli smieh nad čoviečanskemi 
slabočami spojen stanovitom Ijubavju naprama 
jednostavnim, slabim i manje pristojnim, ali 
u jezgri ipak dobrim ljudem.

Samo onda naš brat i prijatelj bude 
uvidel, da ga nekanimo ponizili. več popra
viti. nekanimo raniti, več liečiti, i onda 
nam se budi* od srilca liepo zahvalil, da 
smo mu lini pokazali put iz kojega je ou 
na drugi nevaljani zabludil.

Ako pak nam se nezahvali, nikaj zato, 
ako je samo pomoglo. Liečnika, koj je bo- 
lestniku med strašnemi boli nogu odrezal i 
lak ga smrti oslobodil, lakaj nevide rado, 
oiioiiiii. koj istinu trobenta, potem trubonlii 
na plečih i meni sainonm sa mojimi vese
limi pripoviedkami neide uviek dobro, kak 
se je to ciela graja zdigla oriom prilikom, 
kad sam onoga »medveda u Prelogu« za
snoval. ah takova neprijateljstva mogu samo 
od onih izhadjati, koji su tak nizko, da 
vrieduost oplemenjivajučeg smieha nepoznaju 
niti ga znadu cieniti a u srdce mi neču po- 
luknuti, akoprem su vratca širom odprta.

mer, trečemu generalmajor Laizner,ačetrtomu 
podmaršal Wersebe.

/a carevi pošli su nadvojvode i pratnja 
a za njima nadvojvodkinja Marija Jozefa. 
Pošto su sva četiri odjela bila pregledana, 
odjahal je car Vilim s nadvojvodama i 
pratnjom k obel-sku. ter se ondi postavil. 
Kralj Ferencz Jožef odjahal je na Ijevo 
krilo, ter pred vel čete (šerege), koje su de- 
lilovale. Nadvojvoda Otto predvel je svoju 
kopljaničku regimentu, a car Vilim svoju 
husarsku regimentu pred kraljom Feren- 
czom Jožefom.

Iza smotre vratile su se čete vu kasarne, 
a obedva cesari s pratnjom vu Schönbrunn.

Oh 1 vuri popoldan došel je  car Vilim 
s pratnjom vu josefstadsku husarsku vojarnu 
(kasarnu, gde j<* na čelu oticirah svoje 7. 
husarske regimente uzel doručak. Čara su 
In dočekali sborni komandant grof LJexküll, 
glavni adjutant grof Paar, podmaršal Wer
sebe i drugi oticiri.

Zapovjednik regimente oberšter Ströhr 
nazdravil je pri doručku (obedu) čaru Vilimu, 
na šlo je car uz silno klicanje oticirah od
govoril ovom zdravilom:

Tradicijam mog uzvišenog djeda osta- 
i jem vjeran. Islom ljuhavljii, koju je  on osječal 
za hrabril austro-magjarsku vojsku privržen 
sam i ja vojski moga p rej as nog saveznika. 
Visoko cénim, kaj mi jed ilanas bilo moguče, 
da osobno predvedem svoju regimentu kralju 
Franji Jožefu. S toga sam uvjeren. da ču 
protumačili osječaje, šlo. ih osječaju vsi ovdi 
nazočni, ako uzkliknem ganuta srca: Živio 
kralj Ferencz Jožef i njegova hrabra vojska!
Ilocli! Ilocli! lloch! Éljen! Éljen! Éljen!«

Okolo 1 a í vure posije podne pohodil 
je car Vilim kapucinski! grobnicu (grufta), 
gde je položil na raku kraljeviča Hudolf 
Ijepi vén ec.

Vru 1 a ő vuri primil je car Vilim mi
nistra vanjskih poslov grofa Goluchovskoga 
vu posebnu audienciju.

Kralj f erencz Jožef podelil je  njemač- 
kom državnom kancelaru. knezu llohen- 
lolieii. red zlatnog runa. a car Vilim ministru 
vanjskih poslov, grofu Goluhovskomu, red 
črnog orla.

Cesar Jo že f Il-i.

I spomenknjigi fare bečkog Novog sela 
(Wiener-Neudorlj se čteje jedan liepi i vierski 
čin pokojnog cesara Jožefa: Dne 2i-ga juli- 
uša 1781. godine ob ő uri popoldan, bila 
su tri čovieka, koji su prilila kopali izvan 
miesla blizu pivare. zemljom zasuti. II isto 
vrieme se je slučajno cesar Jožef kroz 
Wiener-Neudorf vozil vračajuč se domov iz 
VViener-NiMistadta.

Njegovo veličanstvo, čim začuje za ne- 
sreču, se odmah odputi na lice miesta, gde 
je bodril i nagovaral delavce, koje su une- 
srečene izkapavali, opazne je na ovo ili ono 
pri toni činil te je onde ostal i dielo nad- 
gledal do konca, dok su sva tri sasuta 
izkopani bili.

Žalibože bila su dva čovieka več mrtvi; 
a samo tretji je još nekaj malo života kazal, 
ali za kratko vrieme je i ov dušil spustil.

Cesar nadari onde prisutne i plačuče 
i javkajoče žene unesrečnih, svaku sa 
dvanajst cekinah. Ali i gospon domači ka- 
pelan Jožef Krembser (bivši Pavlin) je dobil 
šest cekinah, koje mu je cesar predal riečmi: 
»Neka služe za unesrečene svete meše!«

Ovo je siguran dokaz, da cesar Jožef 
ipak nije bil tak veliki neprijatelj služenja



Pút vu Panidižom.
Jedna siromašna malodohna devojčica 

(deklica) zgubila je svoju mater zarana, kajti 
njezina mati je vumrla vu špitalu. Mati nije 
imala vriednost nigde ništa, lak je malodobno 
djéte došlok neuljudnem ljudem na obskrbu.

To siromašno djete ide anda višekrat 
vu špital pitat, gde je moja mati V Vratar 
(portér) navoljil s ; je djetetu svaki čas 
odgovarjati; a ne je hotel djetetu povedati, 
kaj je mati na grobju mrtva, nego je povedal 
djetetu; mati ti je u Paradižu.

Sada djete zadovoljno i ide po varašu. 
koga gdje vidi, sva koga pita, kuda je put 
vu Paradiž; nigdo n e je  mogelodgovora dati.

Onda dojde djete do jednoga kloštra 
i onde vidi jednu milosrdnu sestru opaticu 
med vrati stati; djete pita i istu opaticu, 
kuda je put vu Paradiž? Opatica prime 
diete za ruku i pelja djiete vu klošter i 
anda ostalje miloserdne sestre opatiee; iz- 
pitaju druge i prerazumile jesu. da je nje
zina mati mrtva na grobju to je on Paradiž, 
sad siromašno dete jesu u iz pomilovanja 
ogerlile i zaderžale vu onem kloštru.

I vu onom vremenu iz ovoga varaša 
Pariz odputoval je jeden siromašni školaree 
(dijak) po selah (z-terbuhom za kruhom) 
na ferie za par tjednov. dok opet vreme 
dojde u školu za iti?

Tad ide van iz varaša. po velikuj vro
čini krez polja: dojde do šume, germja, 
ptice lepo spevaju. a on se pod drevje sedne 
vu senci prehladjuje i počiva a misli sam 
sebi, što hasne ove Ijepe pesme i moja 
znanost; a vu žepu neimam niti fillera a 
gladen i žedan sem, haijd dalje.

Sad dojde van iz šume tu opazi z-da- 
leka selo ide i dojde do sela, i tu vidi na 
stran iz puta ceste jednu Ijepu kuču i vu 
dvoru zdenec i poleg jedno Ijepo drevo lipu 
i pod lipom stol i klupi vu senci. Sad sam 
sebi misli, žedjen jeseni, harem se napijem 
ove vode vu hladu, vu dvor stupi, drugo 
nevidi. kak golube. koji guče okolo lipe. Sad 
opaziju cucki, oni lajaju nad njim. i na to 
cucki zbudili su gospodaricu, koja je na 
bbloku dremala, spala i senjala od svojega 
prvoga tovaruša, koj ji* boljši bil. kak vezda 
njezin drugi tovaruš.

Nato se je žena predanila, onda dijak 
ide bliže nji* i prosi: budite lak dober, dajte 
meni vode za pili, ar sam tak žeden, da 
več deset Ijet nebi niši pil. pak i k lomu 
gladen. Ženi se je smilil tej mladenee; i po
ti vori njemu jesti i piti.

Sad dijak zadovoljen na daru, i se lepo 
zahvali, i se počrnil razgovarjati na dalje.

Žena pila: odkuda vi dojdete?
Dijak. Ja iz Pariza.
Žena se za glavu prime i se začudi i 

veli: o Bože iz Paradiža?
Dijak na to ništ neodgovori.

- Žena pita, jeli ima tam vnogo ljudi?
Dijak odgovori jest u Parizu ima

vnogo ljudi, kajti to je veliki varoš.
Žena pita. jeli ste videli tam mo

jega muža?
Dijak: kakovu ima on opravu?

- Žena. jest istimi, ja sem njemu samo 
belu robaču i bele gače oblekla, vezda pak 
siromak nikam van med ove ljudi neufa iti.

Dijak, istimi u Inkovem varašu, vu 
takovom gvantu nehode. ja sem ne nijed- 
noga človeka ne tak videl ohlečenoga. makar 
ja več sedem let tam hodim vu školu, i 
opet nazad tam idem vu školu.

Žena. no pak budete vi tak dobri, bú
déit* mojemu pokojnomu prvomu miižu mo
jega drugoga muža svetešnu opravil tam 
nesli, kaj nebude siromak tam tak prež oprave.

Dijak: zakaj nebi nesel i to zdrage volje!
Žena sad pumi veselja, plina veselja, 

donese dijaku tlašu dobroga vina i k lomu 
sunku, ovo imate i trošite; dok ja ova skup 
spravim i mitri s-pakeram.

Dijak veli: Dobro, dobro!
Žena: sad je paket gotov bil z-opravom 

i sad još jednu llašu dobroga vina, koje 
hude moj muž još jedenput pil svoje vino, 
i ovo vam 50 forinti hankili to budete laglje 
nesli, da siromak hude onde imal par felle- 
rov, a vam pako za vaš trud paketa nositi, 
pako 5 zlatili cekinov: nego to nemojte po
vedati mojemu mužu, kaj sem ja vam dala.

Dijak sad sveovo vzemi* i liajile čim bolje, 
i sam sebi misli, sad več hude laglje vu 
Paradiž putovati.

Ajde ide izvan sela dve vure daleko 
do šume i med ovim puteui srčča njezinoga 
drugoga muža. Jeden drugoga nijo poznal, 
niti rekel ništ.

po cesti i na konju sedi jedan i sad pazi 
zdaleka i spoznal je, da je to on človek, 
kojega je prvo na putu, cesti srečal.

Dijak misli sam prama sebi, nebi 
to on drugi muž one žene bil, kojoj ja za 
prvoga muža paket (pinklec) nosim vu Pa- 
radižom.

Dijak hajde, pinklec paket i svoj skrijak 
i kaput vu jeden germ skrije, pak vzeme 
jednu balinu, pako po germih išče tak, da 
bi kaj zgubil, ili ptičja gnjezda iskal i proti 
ovomu se po malo škuljal. koj na konju dojaše.

Muž dojaše i odmah pita: Hej, jeli si 
koga ovde videl hoditi i jeli je kaj nesel ?

Dijak: a je sem videl tu jednoga i to 
pod kaputom je imal nješto skrivenoga.

Muž: pak kam je išel?
Dijak: a je sem ga videl, tam kako ji* 

on berek i gde se ona terstika giblje, tam 
je prek prošel pred ferlal vurom.

Muž sada srdit, vrag ga dal, vlasi kečku 
po glavi draple, s konjem prek hereka ne- 
morem, i veli, idem sam preko bereka, budeš 
li pazil za toga na konja —  ja na bitrom 
nazad dojdem.

Dijak odgovori: zakaj ne z-dragi volje.
Muž: no to imaš seksera pak pazi. 

ja  idem.
Dijak sad si misli, več ji* dobil! Muž 

ide na pol bereka, na jenkral prepadne do 
vub. vu mlaj i još niše nazad obernul, nego 
srdito samo dalje i dalje prek po mlaju 
se muči.

Dijak hajde po kaput, škerljak i paket, 
pak na konja i viče proti mužu A d i o! S 
Bogoml — sad idem laglje vu Paradiž, pak 
pozdravi doma tvoju zenu, i ide kroz šumu 
lozu in galopp.

Sad muž dimo dojde blaten lija do 
golera, srdit i truden pešice prež konja, a 
žena njemu več zdalka kriči, viče, »Ilanš* 
pak kaj si i toga najbolšega konja dal na 
[ml vu Paradiž, i si mozda žiijim hodil, kaj 
si tak črni i blaten, mozda si vezm i na 
Purgatoriomu.

Na ove reči i pitanja žene još bolje 
ljuti srdit, od jaila odgovora dali n * je mo
gel drugo.

SIoz.il : Körm it  n » /óxsoí.

mešali za pokojne, kak ga to liberalni spt- 
satelji rado opisuju.

Cesar Jožef je  ovim plemenitim činom 
tak unesrečenim kak i njihovim zaostavšim 
pravu krščansku Ijubav izkazal, kojega čina 
bi oni prije rečeni, liberalni njegovi štova- 
telji mogli nasleduvati. Bog zna jeli gde Iko 
videl spomenknjigu u kojoj lu bilo o mo
dernih njegovih štovaleljih kaj takovoga 
pisano ?

Zagovor.

Gospon: »Kaj hočete?«
Prosjak: »Prosim ponižno njihovu mi

lost, da bi mi dali jednu zimsku odeču!«
Gospon: »Ah to je ipak preveč! Kakovom 

bezobraznostju morete vi cielu zimsku odeču 
prositi?«

Prosjak: »Je vidiju njihova milost, ja 
sem pred trimi mieseci bil vrlo težko zbe- 
težal, pak sem se onda zagovoril, da ako 
ozdravem mi oni jednu cielu zimsku odeču 
daju načinih!«

Km. K o /íny.

Muž dojde dimo iz polja; kak vu hižu 
stupi, žena puna veselja i pripoveda mužu, 
kakovu sreču je imala, da svojemu prvomii 
mužu njegovu svetešnu opravu i kaj što 
poslala po jednim mladim dijaku vu Para- 
dižom. Muž se na to razljuti i n j oj veli: Ti 
vrabčeve pameti žena, i nju pita, kakove 
spodobi* je ov človek bil Ona mu dopove- 
vala, onda on odgovori: ja  sem ovoga sre
čal, kad sem dimo išel na onem putu i 
čemer vu njem gori. Muž zavikne nad 
oblok slugi: obsedlaj odmah Puksa konja.

Žena pita: kaj misliš, kaj včiniš? sad 
samo hodi jedi obed.

Muž srdit odgovori: tiho budi. kaj ho
češ? Ovomu dijaku si premalo na put dala. 
ja idem za njim, pri sv. Vidu ga još dostignem.

Sad je žena vtihnula i vesela postala 
na mužov odgovor.

Nul muž sada odjaše na konju za
dijakom.

Žena sad veselo ide vu selo. Susedom 
ova pripovedala. kakodaje ujezili muž dobar. 
da je ona sama premalo dala na put dijaku, 
a muž sad sam na konju za njim više nese. 
a susedi se na to smejeli su na pripovestovo.

Muž sada doj aša do one šume, lože, 
u to on čul dijak z-daleka štropot konja
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Árverési hirdetmény.
a perlaki kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

tűt lóság közhírré teszi, miszerint dr. Kemény Fü- 
löp ügyvéd végrehajtatónak Máink Bálint elleni 
115 írt 10 kr. tőke. ennek 1895. július Mi-tól járó 

kamatai. 9 frt 50 kr. perbeli, 7 írt 05 kr. 
végrehajtási 12 frt 70 kr. ezúttal megállapított 
költség kielégítése végett a n.-kanizsai kir. törvény* 
szék illetőleg a perlaki kir.járásbiróság területén fekvő 1 
a perlaki 1499 sztjkvben f  481 hisz. ingatlannak 
Malek Bálint nevén álló l/2 része .‘17í frt 50 kr. 
becsértékben u. a. tjkvben i  140 hrsz. Malek V'inrze 
és Bálint nevén álló egész ingatlanok 1881. L\. 
t. ez. 150. §-a pontja alapján 110 frt becsértékben 
egészben ugyanazon sztjkvben f I Hiti hrsz. a. u. 
azok nevén álló ingatlan ugyanazon §. alapján 199 
Irt becsértéken egészben, ugyanazon sztjkben 
-;- I18ö hrsz. ingatlannak Malek Bálint nevén álló 
i ., része 118 frt 50 kr. beesértébken u. a. tjkvben 
f 2049 hrsz. ingatlannak Málek Bálint nevén álló 
\ft része 227 frt 50 kr. becsértékben, u. a. tjkvből 
a ":;;iss sztjkvbe átirt y 3579 hrsz. Málek Vincze 
és Málek István nevén álló ingatlan 54 fi t becs
értékben az 1881. évi I.X. t. ez. 150, a) pontja 
alapján a bíróság hivatalos helyiségében iSftti, 
évi m á ju s hó 2H -én délelőtt fi óva kor 
dr. Kemény Fülöp perlaki lakos ügyvéd vagy he
lyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános ár
verésen eladatni fognak.

Kikiáltási ár, a fentebb kitett beesár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles 
a vételárt 3 egyenlő részletben, még pedig az elsőt 
az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 
nap alatt, a másikat ugyanattól 30 nap alatt, a 
harmadikat ugyanattól öO nap alatt, minden egyes 
részlet után az árverés napjától számítandó ti szá
zalék kamatokkal együtt az árverési teltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint le
fizetni. Kzen hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg 
megállapított árverési feltételek a perlaki kir. járás
bíróság telekkönyvi osztályánál és IVrlnk község 
elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. 508

A kir. járásbíróság tkvi. hivalala.
Perlakon, I89ö. január hó 27-én.

Kotzó Pál
g é p é s z m é r n ö k

Budapest, Üllői-ut Is . sz. alatt.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság által közhírré tétetik, miszerint 
Kolonies Katalin végrehajtatnunk özv. Bro- 
dárics Józsefné, mint kisk. Brodárics György 
t. t. gyámja elleni 6 írt töke. ennek 189«. 
november 1-től számítandó 6 %  kamatai, 
21 Irt 4-0 kr. per, 5 Irt ti() kr. végrehajtási, 
b írt b5 kr. árverés kérési költség kielégí
tése végeit a nagy-kanizsaj kir. törvényszék 
illetőleg a perlaki kir. járásbíróság területén 
levő a mura-csányi 18b. sztjkvben 157, 
2185, 4975. 4979 hr. számú ingatlanoknak 
s legelő s erdő illetőségnek Brodárics György

kiskorú nevén álló 1 4 részére 160 frt becs- 
értékben a mura-csányi 985 sz. tjkvben. 
|475b hrsz. egész ingatlanra az 1881. LX. 
t. ez. 15b $-a pontja alapján 180 Irt becs
értékben egészben Mura-Gsány község házánál

1H9G. é v ! jiitfius hó tO -rn  r/é/- 
rlótt ÍO  órakor

Kemény Fülüp perlaki lakos felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közbenjöltével meglarlamló 
nyilvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni szándékozók tartoznak a becs

ár 1.0 %-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételár! 8 egyenlő részletben, 
még pedig az elsőt az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó 15 nap alatt, a máso
dikat ugyanattól 80 nap alatt, a harmadikat 
ugyanattól 45 nap alatt, minden egyes rész
let után az árverés napjától számítandó ti" 0 
kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lelizetni. Kzen hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek 
a perlaki kir. jbiróság tkvi osztályánál és 
Mura-Gsány község elöljáróságánál a hivata
los órák alatt megtekinthetők. 5 1 1 1  1

A kir. járásbíróság tkvi hivatala.
Bellákon, 189b. február hó 12-én.

Schicht
törvényileg bejegyzett

V É D J E G Y E
i g e n  j ó l  k i s z á  ra d 

k i t ü n ő e n  t i s z t i t
f e l e t t e  t a k a r é k o s  a h a s z n á l a t b a n ,  

garantált tiszta és ártalmatlan a fehérneműnek és 
kéznek : egyáltalában a legjobb az összes szili- 

szappanok közül.

Senki sem fog egy kísérletet megbánni..

Csáktornyán k a p h a tó :

S ^ G R Á N E R  T E S T V É R E K N É L .  ^

Nyomatolt Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csák



N vilt-tói*
K rovat alatt közlttttekért wm  alaki, som tartalmi 

tekintettan nem vállal felelősséget a Szerk.

Nyerssejyem básztruhákhoz való kelmét 8 írt 65 
krtól 42 Irt 75 krig egy teljes öltönyre Tussors- és 
Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér fs  s z í n e s  
Henneberg-8elyem .Tő kitol 14 Irt H5 krig méterenkint. 
sima, csikós, koczkázott, mintázott, damaszt sál. (mintegy 
240 különböző minőség, 2000 szili és mintázatban stl>. 
a megrendelt áru posta hér és vám mentesen házhoz 
szállítva, mintákat postafordultával küld: Jiennebcrff 
(i. (cs. és k. udvari szállító) sejyenigyára Zürichben. 
SvAjczha czirrtzett levelekre 10 kros, levelező-lapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg
rendelések pontosan elintéztetnek. ;t

Hirdetések.
31 ü 896. Ik.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság által közhírré tétetik, hogy a 
kir. kincstár végrehajtatnak H ozsk Pál 
perlaki lakós ellen 59 frt 2b kr. töke ennek 
1894 január 1 -töl járó 6 %  kamatai (i Irt 
72 kr. végrehajtás kérési 5 frt 80 kr. je
lenlegi költség behajtása czéljából a nagyka
nizsai kir. törvényszék illetőleg a perlaki 
kir. járásbíróság területén levő a perlaki 
8117. sztjkvban f  702 a hisz. ingatlan 118 
Irt u. a tjkvben f  985/a. hrsz. ingatlan 278 
Irt. becsértékben a kir. jbiróság mint telekvi 
hatóság hivatalos helyiségében

1HUH. é  i i  m á ju s  h ó  IS . n a p já n  
tl. e . U ó r a k o r

megtartandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók, tartoznak a 

becsár 10 % -át készpénzben, vagy óvadék 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles vételárt 8 egyenlő részletben, 
mép gedig az elsőt az árverés jogerőn? 
emelkedésétől számítandó 80 nap alatt, a má
sodikat ugyanattól 00 nap alatt., a harma
dikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes 
részlet után az árverés napjától számítandó 
<»% kamatokkal együtt az árverés feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. Ezen hirdetmény kiboesáj- 
tásával egyidejűleg megállapított árverési 
feltételek a perlaki kir jbság llkvi osztályá
nál és Perlak község házánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Perlakon. 1899. január hó 27-én.

1025 90 tk.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Szencsár Ilona férj. Boj Mátyásné végrehaj
tatn ak  Szenesár Mária férj Horváth Jozeliié 
édeskuti és Szencsár András kerékhegyi la
kosok elleni árverési ügyben, melyben az 
árverés 1894 deczember hó 5-én megtarta
tott és mely árverésen végrehajtató V. hegy- 
kerületi 808 tkv. 7 5 1 hrrsz. a. ingatlant 
megvette, az árverési feltételek meg ngm tar
tása következtében Wollák Kezsö mint jel
zálogos hitelező kérelmére ugyan végre
hajtató) Szencsár Ilona férj. Boj Mátyásné ellen 
ezennel a visszárverés elrendeltetik annak 
megtartására IHOO. é l  / m á ju s  h ó  20. 
"A p já n a k  f lé /r /ö t t i  lO  ó r á ja  tűzetik 
ki határnapul az V. hegykerületi községbiró 
házához, a hol is az V. hegykerületi 808 
tkv. 751 hrsz. a. ingatlan 820 frt kikáltási 
árban a végrehajt, törv. 150. §-a értelmében 
egészben Boj Mátyásné veszélyére Wollák 
Hezsö ügyvéd vagy helyettese közben jöttével 
megtartandó nyilvános árverésen ugyan Boj 
Mátyásnénak megítélt íö frt 85 kr. töke I » 
Irt 85 kr.. 12.25. 0 frt 85 kr. valamint Wollák

Rezsőnek jelen kérvényi költségei \ frt ki
elégítése végett eladatni fog.

Árverezni kívánok tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 0 0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881 . évi november hó 
1-én 8888. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-áhan kijelölt ovadékképes ér- 
tekpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. $-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. f>07

Kir. járásbíróság, mint Ikvi hatóság.
Csáktornya, 1890. évi márézius hó 18

911. sz. tk. 1890.

Árverési hirdetmény,
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Zadravecz Fereiicz lelsö-véghegyi lakós vég- 
rehajtanok Zadravecz Manka férj. Verhár 
Cyörgyne es Zadravecz Terézia térj Kregár 
Antahié göröghegyi lakos elleni végrehaj
tási ügyében a kérelem kövelkezlébeti a 
kielégítési árverés 9 frt 80 kr. előbbi s 0 frt 05 
kr. jelenlegi és még felmerülendő költségek 
kielegitese végett a végrehajtási törv. l í  í 
és 140. §-a értelmében elrendeltet vén. a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területén levő VI. hegykerületi 
1251. hrsz. 1919. hrsz. a. ingatlanból vég
rehajtást szenvedetteket Zadravecz Munkát 
és Teréziát illető 14-21 része 890 Irt kiki
áltási árban. IHOO. ér/ m á ju s  h ó  ló .  
n a p já n  fi. (». ÍO  ó r a k o r

a \ I hegykerületi község hiró házánál Varga 
Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese köz- 
l>enjöttével megtartandó nyilvános árveré
sen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becs

ár 10° „-ál készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles a vételár! 8 egyenlő részletben, 
még pedig az elsőt az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó 80 nap alatt, a máso
dikat ugyanattól 00 nap alatt, a harmadikat

ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes rész
let után az árverés napjától számítandó 6 %  
kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. Lzen hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek 
a Csáktornyái kir. jbiróság tkvi osztályánál a 
\ I begykerületi község elöljáróságánál a hiva
talos órák allatt megtekinthetők. 511 1 1

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.

Csáktornya. 1890. évi novernh. hó 7.

101 a. sz. 95.

Árverési hirdetmény.
Aluli rőt t kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré leszi. hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1895. évi 5520. 1820 és 224-0/p. 
számú végzései következtében Alsó-lendvai 
takarékpénztár és Benedikt E. és fia ezég 
részén* Címez István s társai bottornyai la
kosok ellen 110, 177 és 27 frt s jár. ere
jéig 1895. évi november hó 29-én logana- 

i tositott kielégítési végrehajtás ut ján le és 
felülfoglalt és 882 fiira becsült Címez Ist
ván lakásán ; I tehén. I bika borjú, t szekér,
I pajta. 1 szekérre való széna. I kazal 
szalma. I kukorieza góré. 10 akó fehér és 
7 1 2 akó piros szinü borból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1051. és 2210 p. 90. sz. végzései 
folytán 1 10, t 17 és 17 frt tőkekövetelések 
és ezek összes járulékai erejéig Bottornyán 
leendő eszközlésére
IHOO. é v i  m á ju s  h ó  O. n a p já n a k  

fi. v. IO  ó r á ja
batáridőül kitüzetik, abhoz a venni szándé
kozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. LX. I.-ez. 107. és 108. §-a értel
mében a legtöbbel Ígérőnek becsáron alulis 
készpénzfizetés mellett eladatni fognak.

Csáktornya. 1890. április hó 20-án.

502 G lav ina  János,
kiküldött bir. végrehajtó.
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Ü z l e t  m e g n y i t á s .
Van szerencsém ezennel a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy Csák

tornyán öz\ . Y u rsá k n é  n r n ó  h á z á b a n  r*//i

ü v e g / -  ő s  p o v e z  v i l i i  ü z l e t e t

nyitottam. Mindennemű //re//-, p o r r z r l l á n l á m p a - ,  tü k ö r  é s  
k ép rk  üzletemben gazdag választékban kaphatók és mivel ezen árukat 
elsőrendű gyárukból szerzem be. azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a I. 

vevőimet a legjulányosabban kiszolgálhatom.

Továbbá készítek mindemül ü ir p m u n k á la to k a t  ii. m. építkezések
hez úgyszintén egyes ablakbemelszéseket tükör és képkereteket, h é p k r r r -  
t tk  nagy választékban kaphatók a legolcsóbbaktól a legfinomabbig. Fénykép 
és olajfestményekhez alkalmas finom keretek, műfaragványokkal és díszes 
aranyozással közvetlen Berlinből.

Azon kellemes reményben, hogy t. vevőimet minden tekintetben kielégít
hetem maradtam

Kiváló tisztelettel 
5 1 1

Eisenstádter H.
C s á  k to rn  vá n.



Fischel FOlöp (Strausz Sándor)
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
u. m. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelenté
seket, —  számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röp-

iratokat, műveket *tl>. stl>.

iw - bármely nyelven és kivitelben
a legjutányosabb árak mellett.
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