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III. Mérleg.
S zü k ség le t............................. 51777 79
F o d ö z e t ..................................45í>07'50

fodüzetlen 627028V*.

A hiányt, a hogy már múltkor meg
említettük, a 2741009 irtot kitevő állami 
egyenes adó után kivetendő 23%-os pót
adóval fogja a város elöljárósága födözni.

A  kaszárnya bajai.
Folyó évi okt 11-én 3507. sz. a. megkere

sés érkezett a helybeli 5-ik uhlanus-ezred 
följelentése kapcsán a zágrábi hadtest-parancs
nokságtól. melyben a város elöljáróságánál 
panaszt emel, hogy a kaszárnya talaja 
annyira átázott, hogy sem kocsik nem köz
lekedhetnek azon, sem az ujonczok kiokta
tása nem foganatosítható rajta. Hivatkozva 
arra. hogy a szept. 21-én fölveti jegyzőkönyv 
szerint köteles lett volna a város a legrövidebb 
idő alatt a hiányokat pótolni, de mert ezt 
nem tette, fölszólítja a várost, hogy az intéz
kedéseket a legrövidebb idő alatt teljesítse, 
mert különben a laktanya után járó fizeté
sek be lesznek szüntetve.

A városi építészeti-bizottság okt. 8-án 
gyűlést tartott, melyből kifolyólag Hirsehl 
Edét fölhívja, hogy a fölhívásnak mint épí
tészi vállalkozó eleget tegyen, llirschel azon
ban nem tett semmit, miért a katonai tér
parancsnokság újból sürgeti az ügyet. Erre 
a laktanya-bizottság, miután időközben több
ször sürgette az intézkedést, de hasztalanul 
—  november 17-én gyűlést tart s kiküldi a 
maga keljeiéből Morandini Bálintot és Pru- 
szátz Alajost, hogy a szükséges munkálato
kat vállalkozó terhére foganatosítsák s ebből 
kifolyólag arra is fölhatalmazza a bizottságot, 
hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
állal a vállalkozó terhére 10 ezer forintot 
utalhasson ki, melyből a költségek födözetet 
nyerjenek.

Miután erről vállalkozó r értesült, hogy 
az 1000 frtot megmentse, a nagykanizsai kir. 
törvényszékhez beadványt intézett, kérvén

a fölsorolt hiányok konstatálására bírói szem
lének elrendelését.

A kir. törvényszék Kovách Károly kir. 
törvényszéki bírót küldötte ki e czélból s 
nov. 25-ét tűzte ki a szemle íoganatositá- 
sára. Szakértökül Ploszer Ignác* és Koch 
Ede nagykanizsai s Lányi Kálmán zala
egerszegi építész-mérnököket küldötte ki.

A bizottság. ínelynek tagjai fentieken 
kívül a vállalkozó részéről Eperjessy Sán
dor nagykanizsai ügyvéd, a város részéről 
annak képviseletében Vrancsics Károly vá- 
rosbiró, Hajós Ferencz dr. ügyvéd, Morandini 
Bálint. Pruszátz Alajos és Ziegler Kálmán 
voltak —  nov. 25-én reggeli 9 órakor a 
helyszínén csakugyan meg is jelent.

Tüzetes vizsgálat után konstatálták, 
hogy vállalkozó a talaj-egyengetéseket álta
lánosságban teljesítette ugyan, a hogy azok 
szerződésszerű lég konstatálva vannak; de 
mert mégis vannak egyes helyeken vízállá
sok. melyekről a viz le nem folyhatik. mert 
a téglával hurkolt föleresztők kellő mennyi
ségben elhelyezve nincsenek, s mert az 
egyes vízállások és vízlevezető árkok a 
megfelelő lejtővel összekötve nincsenek s 
mivel végül e vízállások jelenleg sincsenek 
kellőleg féltőivé: a bizottság a panasz ala
posságát a talaj nedvességére nézve beiga
zolva látta. Valamint a peczegödröket sem 
találta kifogástalanoknak, mert azok kivitele 
sem jóságukra, sem alakjukra, sem köb
tartalmukra nézve meg nem felelő. Nem
csak, hogy az előirt 7*85 köbméternél 
kisebbek, de beburkoltalásuk sem történt 
a követelményeknek megfelelőleg, mert kon
statálták, hogy a gödrök nem portlandi, 
hanem román-czementtel láttattak el. minek 
következtében vizáthatlanságuk nagyon fogya
tékos. mit az azokban összefolyt viz is 
bizonyít, mely a betonrétegen befolyhatott.

A bizottság véleménye, hogy a talaj 
kavicscsal egyenletesen feltöltendő, a pe- 
czegödrök meg portlándi mészszel látan
dók el.

Ez a története főbb vonásokban a meg
ejtett bírói szemlének. A többi a kir. tör

vényszéknek a dolga, mely ez ügyben Ítéletet 
van hivatva hozni.

Az egészből látszik, hogy a kaszárnya 
fölépítése, mely a városnak oly tetemes áldo
zatába került, nem a leglelkiismeretesebben 
történt meg. Ezért nem árt a szigorú eljá
rás, mert elejét veszi legalább a jövőre nézve 
a kellemetlenségeknek!

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Hivatalos látogatás. Gernya László 

m. kir. pénzügyi igazgató a múlt héten Csák
tornyán időzött, a hol a helybeli ni. kir. 
adóhivatalt megvizsgálta.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter P a s t i n s z k y  József 
Csáktornyái áll. polg. fiúiskolái segédtanítót. 
B e n c s á k Sztana Csáktornyái áll. polgári 
leányiskolái segédtanítóiét, s U r h e g y i 
János alsó-lendvai áll. polgári íiuiskolai 
segédtanítót, ugyanazon iskolákhoz a X-ik 
fizetési osztályba rendes tanárokká, illetve 
tanítónővé nevezte ki.

—  A vármegye állandó választmánya 
jövő pénteken, deczember hó 4-én, a főispán 
elnöklete alatt az uj megyeház gyüléstermé- 
ben délelőtt 9 1 2 órakor gyűlést tart, melyen 
a deczember 14-iki közgyűlés tárgysorozatát 
fogják megállapítani.

—  Kitüntetés. Múlt számunkban emlí
tettük, hogy az ezredéves kiállításon részi
vel! kiállítók közül vidékünkről kik része
sültek kitüntetésben. Pótlólag megemlítjük 
még. hogy F e s t e t i t s  Jenő gróf is a kiállí
tási érmet kapta az állati termékek csoport
jában kiállítottak fejében a jó minőségért; 
a közoktatásügy csoporljában meg Németh 
Mihály alsó-lendvai polgári iskolai rajztanár 
elismerő oklevelet nyert helyes módszeréért.

—  Választási bankett. Folyó hó 14-én 
a perlaki intelligenczia a Wlassics-párt győ
zelmét ünnepelte meg. mely alkalommal 
mintegy 2fi-an jöttek össze társas vacsorára. 
Felköszöntöt mondott H o r v á t h járásbiró 
dr. Wlassics Gyulára mint a kabinet kiváló

T Á R C Z A.
A  láng. a melyre nem vigyázunk.

Irta : Szikla y JA nos.

Gyéres Lenczi hadnagy volt a vadászoknál. 
Komoly, melancholikus liatal einljer. Nem rontotta 
a társaságokat, nem vonult el a mulatságok elöl: 
de nem hallotta soha senki tréfáiődzni, nem látta 
senki sem korhelykedni, nem olvasták soha sem 
nevét a katonatisztek báljainak rendezői közt. Meg
telte kötelességét, járt társaival a vendéglőbe meg 
a kávéházba, udvarolt egyik-másik szép kisasszony
nak: de sehová sem tolakodott vezérnek. Kaptafára 
szabott rendes mindennapi embernek látszott, a ki 
él, mert a világra jött, a kiből lesz idővel kapi
tány, aztán nyugdíjba megy és élni fog méla egy
formaságban valami kis városban, mint sok más 
agglegény, a kinek élete sorát a hivatal órája 
igazítja.

Annál meglepőbb újság volt ismerőseinek, 
hogy lemondott rangjáról és rögtön elutazott. Nem 
búcsúzott el senkitől sem. Kgy pár leányos anya 
hálátlanságnak vette azt. Mikor annyiszor látták 
szívesen házuknál.

Rebesgették, hogy bizonyos adósságok miatt 
kellett otthagynia állását. De hát hogy történhe
tett az? Senki sincs a városban, a kinek tartoznék. 
Lump nem volt: nem látták soha sem dorbézolni, 
kártyái is csupán családi körben vett a kezébe 
A tekeasztalnál is ő verte meg partnereit.

8 mégis adósság szegte nyakát. Kgy igen kiesi 
»adósság. Tartozott néhány forinttal az őrmester
nek. Akkor kérte, mikor egy majálisra Ígérkezett 
azoknak a mamáknak, a kik hébe-hóba uzsonnára 
hívták. Viszonoznia kellett jóságukat azzal, hogy

megtánezollassa leányaikat. Szegény fiú létére nem 
remélhetett örökséget, váltóra nem irta a nevét 
elvből, pénz nélkül meg nem mehetett a mulat
ságra, a manipuláns őrmester, a kitől rendesen 
elfogadták a suttyómba csúsztatott bankókat a 
többi tiszturak s a ezulag érkezésekor, megfölözve 
csúsztatták vissza, neki s felajánlotta szolgálatát, 
mikor kitapogatta, hogy érdekében lenne a majá
lisra menni. A pénzt nem tudta visszaadni, a tiszti
kar megtudta valahogy (mert van jószándéku 
indiskréció is) nem volt más menekvése, mint a 
lemondás. így tanácsolta a becsű le tbiróság.

A kis város csak annyit tudott, hogy ez tör
tént. Hogy nevetséges kis összeg ;iz egész, nem 
sejtették. »Meg voltak győződve, hogy valami más 
városban rengeteg sok és csúnya adósságot kelle
tett csinálnia, mert hiszen több tisztnek is vannak 
adósságai, nagyok, makacsok, veszedelmesek és 
azoknak nem görbül meg egyetlen hajukszála sem.

Most már tudják, miért volt olyan komoly, 
melancholikus. Azok a roppant adósságok nehezed
tek a fejére.

*

A tisztét vesztett hadnagy folyamodott a vasút
hoz. Elhelyezték egy kis állomásra, a hegyek, az 
oláhok közé.

Az állomáson még két kaputos ember volt 
kívüle. Kgy iszákos tisztlársa, a ki szolgálat után 
sietett a pálinkabüzös falusi csapszékbe s ha ott
hon volt, aludt, a inig a szolga föl nem rázta, 
hogy vegye át a túrt.

Ezzel nem barátkozhatott.
Szerencsére nem is igen kellett vele igen 

gyakran találkoznia. Egymást váltották föl a szol
gálatban.

A másik az állomásfőnök volt. Ezzel néha- 
néha elsétált a szomszédlaluba, mely egy órányira

feküdt az állomástól, a hegynyergen túl. A falun 
országul vezetett keresztül: ezért érdemes volt 
tisztességes korcsmát tartani az ul mentén. Az 
állomásfőnök itt érezte jó l magát, még a karezos 
is édes volt neki, mert nyugton ihatla. Nem riasz
totta kirándulásairól az sem, hogy otthon sárkány
fogak várják, llázsártos felesége levette még azt a 
kereszt-vizet is róla, melyet a korcsmáros elfelej
tett borába önteni.

Tizenhárom évvel volt idősebb az asszony 
nálánál, már ez is elég volt arra, hogy uralkodjék 
rajta. Nehány ezer forint vagyona, melynek ked
véért vette el sajátképen az állomásfőnök könnyelmű 
fiatal vasutas korában, még nagyobb nyomatékül 
adott zsarnoki temperamentumának. Nem volt 
ellene más orvosság, mint a szökés. Ha viharos 
következményekkel járt is. a inig benne tartott, 
boldoggá telte a menekülő embert. A pár ór.i 
alatt, melyet az állomástól távol, a korcsma szá
raz lombsátorában, az ácsolatlan kecskelábu asz
tal mellett lökhetett, nem hallva a felesége hang
ját, paradicsomi nyugalmat élvezett. Persze, ez 
csak nyáron történhetett. Korán esett le a hó a 
zord vidéken s a süppedékes utón nein mertgyn* 
logolni a főnök, a kit feleségén kívül a csúf is 
kinzott

Gyéres Laezi kénytelen volt maga megtenni 
kirándulását a szomszédba.A vendéglős lánya hozta be a bort. A szűk 
ablakon át, melyet kívülről még fii rész poriad is 
védtek a hideg szél ellen, cs,ak homályosan szűrő
dött be a csekély napvilág. Lenczi megérintette 
három újjával a korcsmáros-leány húsos puli« 
kezét.

—  Hogy érzi magát?
—  Köszönöm, jól. Es maga? ,
Tudja az ég. Elég szép csinos volt a leány•
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s kiemelkedő alakjára és mint a Csáktornyái 
kerület nagynevű képviselőjére, ki az ország 
szellemi és anyagi jóllétének előmozdítása 
mellett figyelemmel van a kerület jogos 
érdekeire is. Utána dr. Böhm Sidneyt köszön
tődé fel, kinek a dr. Wlassics megválasztatása 
körül szerzett érdemekből az oroszlánrész 
jutott ki. Dr. S z a b ó  Zsigmond felköszöntötte 
K o v á c s  főbírót, a főbíró Horváthjárásbirót. 
A lelkes társaság éjfélig volt együtt s lel
kesedett a VVlassics-párt diadalán. —  Cantu.

—  Elismerés. A helybeli népiskola mil
lenáris értesítőjét diszkötésben az intézet 
igazgatósága Wlassics Gyula dr. közoktatás
ügyi miniszternek, a kerület képviselőjének 
is elküldötte. A miniszter nemcsak köszönettel 
fogadta a díszpéldányt, de az igazgatóságnak 
Írott sajátkezű levelében elismerését is kife
jezte a munka gondos megírása és szép 
kiállítása fölött. ^

—  Megbízás. A lemondás folytán tanító 
nélkül maradt iparostanoncz-iskolai póttan
folyam vezetésével az iskola hatósága Grész 
Ernő polg. isk. tanárt bízta meg.

—  Szylveszter-estély. A Csáktornyái 
Jótékony Nőegylet 189t>. évi deczember 81-én 
a »Zrínyi« szálloda nagytermében sorsjáték
kal egybekötött »Zártkörű Tánczestélyt« ren
dez. Helépti-dij személyenkint 1 frt. Kezdete 
8 órakor. Felülíizetések és nyereménytárgyak 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug-, 
táztatnak. A szives adományozók kéretnek, 
hogy az adományozott tárgyakat neveikkel j 
lássák el s deczember 28-ig B ér ny ák  
Károlyné úrnőhöz, mint a rendező-bizottság 
elnökéhez szíveskedjenek beküldeni.

—  Állami tisztviselők lakbérszabályo
zása. Csáktornya községe a katonai lakbér
szabály b-ik osztályába soroztatván. az itt 
állomásozó összes állami alkalmazottak ez 
év utolsó negyedére a lak pénz-fokozat 3-ik 
osztálya szerint részesülnek már a maga
sabb lakpénz illetményeiben.

—  Tánczmulatság. A szoboticzai önk. 
tűzoltó-egylet saját pénztára javára f. hó
15-én tánczvigalmat tartott, a mely igen jól 
sikerült, a mennyiben az egylet pénztárának

így nevezett parasztszépség. Eleven szem, kemény 
piros arcz, gömbölyűéit termet.

Ez az eleven, élettől sugárzó kökény szemű 
teremtés megengedte, hogy simogassa a kezét; 
vastag ajka csak úgy égett pirosságában, szinte 
érezte forróságát, mikor leült melléje, hogy beszél
gessen vele, mert alig-alig tért be vendég egy hét
köznapon.

A leány barátságos akart lenni a rendes ven
dég iránt. Megengedte, hogy megcsípje az arczát, 
átkarolja a derekát.

És még közelebb ért hozzá az a duzzadt 
meggyvörös ajak. És akkor lépett be az anya, 
mikor be nézi odakapta sóvár ajakéhoz a leány 
újakat. A napsütötte homlokon elfáradt vándornak 
esketik igy a hirtelen felbukkanó üde forrás.

Az asszony nem dermedt meg a látványtól, 
nem éreztette megbotránkozását, hogy váratlanul 
érte volna. Jóságos szemrehányással fordult a ha
tni ember felé s megszólalt recsegő hangon:

— Hiszen ha szereti, én nem ellenzem
házasságukat.

*

Az állotnásfőnök a menyezetig ugrott, mikor 
benczi bejelentette neki. hogy házasodik. Kiveszi 
nzt a kis leányt, azt, a ki neki is tetszett a nyá- 
r°n, a korcsmában.

=  Maga is. kiáltotta ijedten, maga is meg
bolondult. Nem elég, hogy én az voltam?

Szavamat adtam.
—  Mért nem néz körül. Vagy a vidéken, 

VaRy máshol, ha már házasodni akar.
—  Tetszik.
— Tetszik. Most. Mikor nincs más.
**“  Nekem ő a legszebb.
—  Még az erényéhez Is férhet szó.

I I  frlot jövedelmezett. Emelték az ünne
pélyt a szép számmal megjelent perlaki 
vendégek. Fel ül fizettek: Cáspárics Vineze 
4 frt. Verli Ernő 1 frt. Brunner Gusztáv 
1 frt 50 kr., Leitner Ferenez 1 frt, Singer 
Salamon 1 frl, Tak György 50 kr. Össze
sen 9 frt 50 kr., a melyért a rendezőség 
hálás köszönetét fejezi ki.

—  Élelmező tisztek. A honvédelmi mi
niszter intézkedett, hogy azok az állampol
gárok, a kik a népfelkelői kötelezettségüket 
háború idején élelmezöi tisztviselői minőség
ben óhajtják teljesíteni, megfelelő kiképzést 
már békében nyerhessenek. Pályázhatnak 
azok, a kik nem tartozván a hadsereg 
kötelékébe, gazdasági tanintézetek, kereske
delmi középiskolát, vagy középiskolát végez
tek, különös tekintettel azokra, a kik nagyobb 
gazdaságban képezik ki magukat, a kik köz
lekedési vállalatoknál, gabona- és termény
kereskedésben. malmoknál, sütödéknél, köz
raktáraknál stb. vannak alkalmazva, a kik 
megfelelő polgári foglalkozást űznek és a 
polgári becsület és polgári jogaik élvezetében 
állanak. A pályázók a próbaszolgálatot saját 
költségükön teljesitik, a mellett azonban 
polgári hivatásukat is végezhetik. A bélyeg
mentes kérvények január 20-ig a honvédelmi 
miniszterhez nyújtandók be. Magyarországon 
a próbaszolgálat a budapesti, székesfehérvári, 
pozsonyi, komáromi, soproni, kassai, nyíregy
házai, temesvári, aradi, nagyváradi, nagy
szebeni, zágrábi, péterváradi. eszéki, bródi és 
fiumei katonai élelmező raktáraknál telje
síthető.

—  Erdészek katonai szolgálata. A hon
védelmi miniszter és a közös hadügyminisz
ter megegyezlek abban, hogy az erdészeti 
akadémiát végzett és erdészeti államvizsgá
latra készülök gyakorlati erdészeiben töltött 
két évét is tanulmányi évnek fogják venni, 
s elég oknak lógják tartani az önkénylesi 
év elhalasztására.

Utazó-bundák mérsékelt kölcsöndij 
lizetése mellett kaphatók P o l l a k  Gyula 
férlidivat-kereskedőnél. Csáktornyán.

Ki meri azt mondani?
Hát legyen erényes. Kegyen pletyka, hogy 

szívesen lát minden uj vendéget. De nyíljék ki a 
szeme, halljon! Az a mód. melylyel a nyakába 
varjak, minden, csak nem tisztességes. Nem ejtette 
ez töprengésbe?

—  Becsület szavamat adtam.
A főnök nagynehezen rábeszélte, hogy tétesse 

el magát egy időre. Ha máshol lesz. a hol más 
nőkkel ismerkedik meg s nem talál különb fele
ségnek valót, ám jöjjön el s vegye el. De tétesse 
el magát, fogadja el a próbát.

Kenczi ingadozni kezdett a sok beszédre. 
Próbálják meg. O. úgy is határozott, lekötötte a 
szavát.

De most a leány atyja rontott rá a fiatal 
emberre.

El akarja tétetni magát az ur? Hogy azután 
cserben hagyja leányomat az ur? Ha megteszi, 
gazember lesz az ur. Gálád, csábitó.

Hogy ó csábi tó!
Kezd beválni a főnök szava. De mit tehet 

most már?
Visszavonta áthelyezési kérvényét, behajtotta 

fejét a járomba.
A főnök volt a násznagy, felesége a nász

asszony. Nem telt bele egy év, Kenczi minden 
szavát elhitte volt főnökének. Most már egy nagy 
állomásra kerültek, a hol nem csak ő talált uj 
ismerősökre, de a: fiatal asszony is.

És beteljesült rajta a régi közmondás, mely 
inti a lepkét, hogy ne járjon közel a lánghoz.

. . . Csak az ember nem tudja soha meg
tanulni.

-  1
A  közönség köréből.*)

Libarum veto.
Demokratikus nép vagyunk, minden polgár 

egyesektől ép úgy, mint az állam közegeitől és 
autonóm testületéitől követelheti az őt megölelő 
tiszteletet és becsülést. Minél simább, fesztelenebb 
ésloyalisabba táasadalmi érintkezés, annál nagyobb 
a társadalom miveltségi foka, korszerűbb a polgár
ság egyéni felfogása, mely kötelességeit és jogait 
egyenlő mértékben gyakorolja.

Volt idő —  nem is olyan régen —  mikor a 
Bach-korszak »Beamlerei« Ínséges időben minden 
hivatalos eljárást mellőzve, egyszerűen fegyveres 
erővel rontottak a magyar ház pitvarába, a törvény 
nevében követelvén adót, pótlékot és végrehajtási 
dijat. Mindenki ismeri ezen eljárás szégyenletes 
voltát, a törvénytelen kíméletlenséget, melyben az 
ököljog korszelleme nyilvánult.

Ma már az állam közegei által maga egyen
geti a nemzeti összetartozás kapcsát, s a polgá
rokkal szemben hivatalos komolysággal bár, de 
jóakarattal és türelemmel érvényesíti alkotmány- 
adta jogait, lehetőleg kerülve minden türelmetlen
séget és erőszakot, mely eljárást esetleg méltatlan 
vagy brutális szinben tüntetné fel.

Mindezeket pedig nem kedvtelésből mondom 
el, hanem abból az okból, hogy a Csáktornyái 
izraelita hitközség tekintetes elöljárósága minden 
negyedévben —  felváltva magyar és német nyel
ven — ex oíicio a következő felszólítással kedves
kedik adófizető híveinek: »N. X. ur felhivatik ezen
nel, »hogy felekezeti adóhátralékát \\ nap alatt 
annyival bizonyosabban leróni szíveskedjék, mivel 
különben ellene a közigazgatási végre hajtás 
tóga na tositta tni tög.«

Az utolsó szavakat bölcsen aláhúzzák, hogy 
Isten mentsen, ne merje valaki az adót jószántá
ból megfizetni. Ezt a felhívást össze-vissza minden 
rendes és rendetlen adófizető knpja íiz első. máso
dik, harmadik és negyedik évnegyedben, akár van 

| adóhátraléka akár nincs. Az embernek csak azért 
kell felekezeti adót fizetni, »m ivel különben ellene 
a közigazgatási végrehajtás foganatosíttatni fog;«
Ilyen szempontból fogja fel az elöljáróság az adó
zási kötelezettségei: nem törődik minden szívesen 
adózó izraelita jogos megbotránkozásával, hogy a 
vallásának hozandó áldozatot legjobb akarattal sem 
fizetheti önkényt.

A hitközség fenyegetései őt legjobb szándéká
ban rendesen megelőzik. Azt sem gondolja meg a 
t. elöljáróság, hogy inlolerancziájával a saját reputá- 
czióján is csorbát ejt és magát erőszakosnak, 
türelmetlennek tünteti fel.

Mi a manónak kell az adót befenyegetni, ha 
első felhívás gyanánt elegendő és sokkal udvaria
sabb egy békés hivatalos felszólítás?

Ám hadd követeljék az adót minden negyedév
ben. lm szükség van rá és ha valaki nem akar 
fizetni, hadd sújtsa a törvény. De ha az ember 
akar fizetni —  és jókor akar —  akkor minek 
fenyegetik meg előre?

Az államra e tekintetben nem lehet hivat
kozni mert eléggé toleráns, s csak végső esetben 
figyelmezteti az adózót a törvény rendelkezéseire.

Mi lenne szegény Magyarországból, ha az állam 
a polgárait úgy. mint a Csáktornyái izr. hitközség 
híveit, négyszer évenkint meg akarná ekzekválni ?

Azon meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy 
a kérdéses nyomtatvány általános felhasználását a 
t. elöljáróság sem helyesli, mert a Csáktornyái érde
mes hitközség nem megszükült hitelező, hanem 
törvényes autonóm testület.

Igen ajánlatos volna tehát, ha a nem hátra
lékos adófizetőknek legalább az első adófizetés 
iránti felhívást a bántó aláhúzott fenyegetési rekkoi- 
dok nélkül küldené széjjel, hiszen ez a legkeve
sebb, a mit mi vidéki izr. hívek illetékes hitközsé
günk tekintélyes és müveit elemeitől megkövetel
hetünk.

Honni sóit, <|ui mai y pense.
Xantus.

* 1 K rovat alatt közlőt tokért nőm vállal felelősséget 
a Snerk.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

MARGITAI JÓZSEF. ZRÍ NYI  KÁROLY.
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljkese tičneziidržafa 
novinah, naj so pošilja ju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara K is e  h el Filipova 
kam se predplate i obznune 

pošiljaju.

M ED JIM U R JE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 fP, 

Na pol lela . . . .  2 jj  ̂
Na četveri leta . . .  1 fP(

Pojedini broji kostajé 10 kr.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijed en  jed en k ra t i to : vu s va k e  nedelju .

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računaju.

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

Žestoke pitvine.



drugi, uznemiruju me i smetaju mi. Doka
zano je jasno, da pri vodnim putem sgotov- 
Ijene žganice ni iz daleka nisu čiste, pak 
da ih nije ni moči očistiti —  rektilici- 
rati. —

Ipak kad i nebi stajalo oko, kaj veli 
vučeni profesor, neoboriva je istina: da žga
nica. bila ona vještački učinjena ili prirodna 
čim se pije kak pitvina, a ne kakti vračtvo. 
pogubno deluje na zdravje i život.

Slavni muž, bivši englezki minister 
G I a d s t o n e rekel je ljeto 1880.: »Alko- 
holizam čini vu naše dane grozneši poraz, 
nego li one tri glasovite nevolje: kuga, glad 
i vojska. On je gorši od glada i kuge, ar 
desetini nesrečnike: gorši je od vojske, jer 
ih više ubija.

Frekoredna pijača špiritusa razdražuje 
osjetljivost, oslabljuje jakost, prolivá betegu 
ter alkoholizam pravo nazivlje doktor Legrain. 
da je preuranjena starost! Nu on je gori 
od starosti, ar slabost što ju on zadaje, 
navčk sprevadja zgubiček ljudskih vlas- 
titosti.

Spomenuti doktor Legrain veli: Kaj naj- 
jakše označuje alkoholične betežnike, to je 
nemogučnost njihova ustroja, da se opre 
drugim betegom. Covjek drugač zdrav, ako 
ga spopadne kužna ili priljepčiva bolest 
(beteg),odoljeva joj dostanovite mjere vlaskoji 
liiom jakostjum; nu pijanec je izgubil vsaku 
jakost, to vam je najkorši betežnik. Živ- 
čevlje pijanca od 40 Ijet. slabeše jo nego 
vu zdrava starca od (50 Ijet. Starec i pija
nec spodobni su jeden drugomu, ali kaj 
velim? Starec ima prednosti. Starec more 
da preboli koji beteg, zaeéli mu kostolom i 
rana; pijanec nema le jakosti. Alkohol je 
gift, bezuvjetno nikaj ne hrani, koji pali. 
suši, okručuje i izsisava ustroj i negove ko- 
Irige: želudec, jetra, c rév, srce, pluča, žile. 
živce i mozeg.

Gospod in Girard vwli. da ovo kazi vanje 
nije ni malo pretjerano.

On je sam izprobal jednu esenciju. kaj 
rabi za delanje konjaka. Uštrcnul je 1 cen- 
tigram pod kožu psu i siromaško živinče po
ginulo je za jedenajst sekundah. Drugi dok
tor dr. Launcloque kupil je njemačke esen- 
cije. za delanje vina (kakovo oglašuju vnoge 
novine) pak je vlejal 4 kubična centimetra

vu jakoga psa, koji je vagal 10 kilogramov, 
(anda jako pseto i opal je i poginul!

Najstarešneši je posljedak alkoholizma 
umobolnost ili ludost

Vu Švajcarskoj od Ijeta 1887. pomno 
iztražuju zroke, s kojih su na umu oboljeli 
nesrečniki, kaj se vračiju vu ludnici (nar- 
hauzu). Fak kaj su našli? Evo groznoga 
rezultata!

Ljeta 1887. bilo je umobolnih alkoho
ličnih 88 mužkih i 11 ženskih, Ijeta 1888. 
85 mužkih, 18 ženskih. Ijeta 1889. 88 muž
kih 12 ženskih, 1890. Ijela 85 mužkih i 11 
ženskih.

Vu Prajzkoj takaj nije dobro. Ondi je 
Ijeta 1894. od 100 ludili (koji su obnoreli 
bilo takvih, koji su zbetežali od alkohola 
mužkih 15, ženska 1, —  vu Wurtenberzkoj 
od 100 mužkarczov bilo je 48 alkoholič
nih. O Rusiji nemremo nikaj zeznati. ali 
stvar mora da je ondi jošče žalostneša. Tak 
se bar sme suditi po bezbroju pijanih ljudi, 
kaj se dan na dan. a osobito vu svetkih, vidja- 
vaju povaraških vulicah. Ana takov ovlašcuju 
čovjeka pripovedke ruskih, né stranjskih, 
pianca iz ruskoga života; ar gotovo nemre 
biti pripovedke prež pijanoga mužeka.

Dalji je posljedak sklonost na samou- 
bojstvo. Vu Francezkoj odpada od 100 ljudi, 
su sami na sebe včinili samoubojstvo Ijeta 
1885., njih 11 na alkoholiste.

Grozen je savez izmedju zločinstva i 
pijanstva. Dokazano je iznad vsake sumnje. 
da se vu predelih, gde se pije najviše špi- 
ritus, zgadja najviše zločina vsake vrsti: 
umorstva, razbojstva. a najpače 1)1 uda i si- 
lovanja. Strahotni posljedci alkoholizma, — 
neograničiju se na samoga nesrečnoga alko- 
holičara. nego mu ra zora vaju familiju i po
rod. Gde je vu luži zavladala pijača špiri- 
lusa (gjurokoša tu je razkinut bračni vez, 
prestala je otčinska briga, materinska njež- 
nost i poslovanje dčce prema roditeljima.

Alkoholizam je najjakši zviranjek siro
maštva tvarnoga i duševnoga. VTu Englez- 
koj izračunal je narodni gospodar Tomas 
Irving. da su vu Ijetih 1800. do 1870. en
glezki radnici (delavci) zapili vsako ljeto 
poprek od prilike dvč milijarde, 889 mili- 
ju na i 988 franaka. Ovo se čini nevjerojatno. 
ali to isto kaže drugi englezki pisec Leon

mad zlata u ruke njegovog veličanstva, da 
ga posadi.«

Kralj vzeme zlato, ali je drži jedno 
vrieme neodlučno u ruki. Na zadnje veli:

»Ja se siečam, da sam još u diečinstvu 
si znal novce, koji nisu moji bili, prisvoji- 
vati, kad sam najine negda ponegda od no- 
vac mog pokoj nog otca po koj groš si znal 
potajno prisvojiti. Ja sam se za taj moj čin 
pokajal, ali zato ipak nemrem reči. da mi 
je ruka posve čista. Ja stoga predajem zlato 
mojemu prvomu ministru za da je on neka 
posadi.«

Minister prime zlati novac po kralju 
mu predani u ruku te ga mučeč nieko 
vrieme drži u ruki, zalim kak da se je 
nečemu domislil progovori:

»Velika škoda bi bila. da bi se kojim 
slučajem malo prije izrečena coperna lor- 
mnla oslabila ili dapače svoju jakost posve 
izgubila. Svim je poznalo, da ja primam 
daču ciele zemlje i drugi raznovrstni državni 
I privatni novci idu kroz moje ruke, pak 
jer sam ovim slučajem toliko krat napasti 
izvržen i nikak nemogu za sigurno reci, 
jeli su mi ruke posve čiste, a kopreni znam 
da hotonce si nišam ništo tudjega prisvojil.

Ja sam toga m menja, da o v zlati no
vac prvi i največi general naše vojske u 
zemlju posadi.«

»Ne, ne« — zakriči ovaj te se od 
miesta odaljuje — zar neznate. da ja na- 
šoj vojski izplačujem plaču a i hrami raz- 
dielivam, pak jeli onda nebi moguče bilo. 
da je gde kakova. makar i nebotična netoč
nost. —

Ja neču reči, da sam si i najmanju 
svoticu državnog novca holomice prisvojil, 
ali komu toliko novac kroz ruke ide, kak 
elo meni, more se lahko dogoditi, da se 
čoviek u računu prevari. Ja zato prcporuš- 
čam to sadenje zlata sigurno čisjoj ruki 
našega prečastnoga gospodina vrhovnog sve
čenika. kojega ruka je sigurno čisla a k 
lomu i posvečena.« —  I slini preda zlati 
novac svečeniku veseleči se, da se je ovak 
liepo i lahko izgovoril.

Vrhovni svečenik prime novac, ali ga 
nesadi u zemlju, več ga u ruki držeči i sim 
tam obračajuči veli:

»Istina je. da je moja ruka posvečena 
ali vi zaboravljate, da ja imam desetinu 
pobirati i plačanja za žrtve (aldove) prije
mali.

Levy. tojest: da englezki radnici zaslužiju 
vsako ljeto okolo 10 milijarda franaka, a 
zapijeju tri milijarde.

Za Francesku kaže dr. Rochard, da se 
vu n j oj popije godimice alkohola za jednu 
milijardu i sto trideset, i osem milijuna fra
naka!

Strašno je pomisliti na familiju, gde 
su pijani oteč i majka. Kakova déca mogu 
da zrasteju vu toj atmosferi? Lucijan Fa- 
lauks kaže: posljedci alkoholizma prehadjaju 
na potomstvo. Vu drugom i tretjem naraš
čaju niču iz toga giftnoga sjemenja: betegi 
telovni, umni i čudoredni, tuberkoloza, pada
vica, glupost itd.

Talijanski vučenjak Lombroso veli, da 
je vu rakijaša (žganičara) prvo koljeno (po
koljenje): izopačeno; drugo drhtavo; tretje 
nagjeno na pijanstvo: četrto sušičavo (hef- 
tikalno)! Srečom veliki broj déce takvih 
nesrečnjakov pomre • vu détinstvu. Više od 
jedne petine vumre vu prvom Ijetu života. 
Akoprem su pijanci redovito plodoviti, ipak 
njihov porod od velike strani gine na sreču 
svoju i čovječanstva.

I pri nas otimlje mah oštre (žestoke) 
pijače, od kak je vino poskupilo, ter siromak 
čovek nemore da ga pije. Žganica ga hitreše 
grije i omami, ipak alkoholizam nije zavla
dal toliko, koliko vu nekojih drugač boga- 
teših i napredneših zemljah. Neka su ovi 
redči na opomenek onim, koji su morti več 
s jednoni nogom stupili na put do alkoho
lizma. Nazad za ime božje! Ukani se (bahaj 
se) oštre pijače, za ljubav svojoj ženi i 
déri! —

K A J  J E  N 0 Y 0 G A ?

Osobne promjene vu novo magjarskoj zast. 
hiži.

Vu netom biranoj novoj magjarskoj 
zastupničkoj hiži sedeli budu 158 zastup- 
nikah, koji nisu bili kotrigi miuulog sabora, 
a izostalo ih je Kiti. koji su bili kotrigi 
prošlog sabora. Razlika vu broju dolazi odakle 
kaj se neki po dva puta birani i neki med- 
jutim vumrli.

Od onih, koji nisu birani, vrčdno je, 
da se spoinenu poimence; od lib« ralne stranke:

Koliko krat se ova dvaposla na toliko 
nagomilaju, da čoviek nežna gde mu glava 
stoji a kamoli more pazati na točnost ra
čunali.

Jeli anda nebi moguče bilo, da se u 
takovoj zabuni ruke. makar i neholice, 
tudjim imelkom okalaju. Ja držim do toga.
da bi naš premilostivi kralj dal dozvati 
nedužno diete, koje bi laj komad zlata onda 
neka posadilo *

Na to progovori obsudjeni zločinar:
»Fremilostivi kralju!
Ja uslied toga, kaj sam sad ovde čul 

sudim, da kod nas u Hindostanu neiina 
poštenoga čovieka. koj nebi nikada ništa 
okral, —  pak zato ili daj sve obesili ili 
nikoga. a n d a  n i t i  m e n e . «

Kralj se sad nasmije te mu se je 
prevejanost zločinca na toliko dopala, da 
ga je pomiloval.

Tak je bilo onda. —  A kak bi danas 
bilo? —



bivši minister Julio grof Andrássy, Peter 
Busbach, Ljudevit Csernátonv, Nikola Fejér, 
grof András Festetics bivši minister, opat 
Norbert Francsics, Mavro Jókai, barun Fedor 
Nikolics, Benjanim Perczel, Štefan Teleszky. 
Ladislav Tisza i bivši minister-predsjednik 
Aleksander Wekerle; —  od narodne stranke 
—  (Apponyievci): barun Gabriel Andreanszky 
Ákos Beöthy, Gabriel grof Bethlen. Aleksan
der Bujánovics, Viktor Issekutz, grof Ladis
lav Károlyi i Zoltán Ugrón: —  Klernens 
Ernuszt, grof Abraham Gyürky. Viktor Is- 
tóczy, Karlo grof Pongrácz, bivši miniszter- 
predsjednik grof Julio Szapáry; —  od Ko- 
šutovaca: Otto Herman. Jožel Konkoly 
Tliege; —  od Ugronovaca: Nikola Barta, 
Ljudevit Bartók, Gjuro Hekenaszt. Pavel 
Hoitsy, G éj za Horváth, Dionis Pázm ándy. 
Ferdinand Szederkényi, Gabriel Ugrón.

Odlikovani izložitelj.
Pred par dnevi su vu Budimpešti ob

javljena imena na milenijskoj izložbi po 
poroti odlikovanih izložitelja. Porota je do- 
sudila 14*7 počastnih diplomah. 102 zlatne, 
200 srebernih državnih kolajnah, 1234* velike 
milenijske kolajne i 2914 izložbenih kolaj
nah, 2852 priznanice diplome i 2242 ko
lajne za suradnike. Od svili 20.000 izloži
telj ah dobilo je (neračunajuč kolajne za su
radnike) 8349 izložitelja t. j. 33° 0 odlike. 
Službeni popis ovili odlikovanih izložiteljah 
s oznakom predmeta, za koji je odlika po
deljena, zaprema debelu knjigu od 41 tis- 
kanog (štampanog) arkuša pak je time oprav- 
dana zakasnjena publikacija, pokehdob se 
je za samo štampanje ove knige trebalo 
tri pune tjedne.

Kaj košta evropejski mir.

i Pokehdob dug evropskih državah iznosi 
121 178 milijardah, trebalo bi vsake godine 
pribrojiti barom 3*/4 milijarda za interese 
toga duga. Vsi stroški za evropsku vojsku 
iznose anda godimice od prilike 10 milijar

dah. Vekši dél ovog ogrompog terha ima 
Evropa da zahvali Bismarku i Njemačkoj. 
Narodni ekonomi nisu glede toga složni, da 
li je la svola prevelika za uzdržavanje mira 
ili ne. Filantropi vsakako misle, da bi sc 
njome dala ublažiti velika nevolja čovje- 
čanstva i civilizacija i kultura znatno una- 
prediti.

Električka dizala na Montblank.
Pokehdob su inžiniri vezda srečno pris- 

tupili k izvadjanju električne željeznice na 
verhunec gore »Jungfrau«, zasnovali su 
novu osnovu, kak bi se električnimi dizali 
uzpinjalo na najvišeši brčd Europe, na Mont
blank. Jeden francezki inžinir hoče da iz
kopa vu Monlblanku okomili tunel, kojim 
bi se 24 kilometra visoko na dizali h pohod
niki uzpinjali. Trajanje vožnje iznosilo bi 
komaj 30 minut.

Čudo nad vsa čudesa.
Parižko izdanje Nju Jork-lleralda 

javilo je včera telegram iz Nju-Jorka, koji 
če iznenaditi celi svét. Edison je uvjeren, 
da če se pomočil Upntgenovih zraka moči 
povrnuti slépcem vid. predpostaviv dakako, 
da vidni živac nije mrtev. Próbanja, kaj ji*1 
je Edison izpeljal na dvojici slépcov. čini 
se, da su urodili dobrim uspjehom. Edison 
če sada obrnuti celil js voj u pozonost (pazlji
vost) ovim eksperimentom, a pojde li mu 
za rukom, da barom i polovici slepcem 
povrne vid, ubrajati če ga čovječanstvo 
medju svoje najvekše dobroči nitelj e (dobrot-

Evro|iske države uzdržavaju vezda na 
oružju od prilike 3*/f milijuna Soldatov 
(vojnikah), i to 3,200.000 vu kopnenoj vojski, 
a oslatek vu mornaricah. Vu loj svoti nisu. 
ubrojena domobranstva, pričuve, pučki lis
tami. milice itd. Za tu redovitu vojsku troši 
se na godinu više od 4 ' 2 milijarde maraka 
a vrédnost vsega vojničkog materijala i 
gradjevinah céni se (šareá se) umjereno na 
30 milijarda. K lomu još valja pribrojiti 
intereše državnih dugov. koji su za stalno 
vu dvé tretine stvoreni za vojničke svrhe.

Zakaj nepodupinimo učenjake?

U niekom družtvu je jedan gospodin 
prosil i pobiral dobro volj ne pri noše. koji 
su bili jednomu u istom varašu slanujučemu 
učenjaku namienjeni. pošto je isti na toliko 
osiromašil, da baš nije nikaj posiedoval.

Večina za almuštvo nagovorenih nisu 
hoteli iz važnih razlogah nikakov prinos 
za siromaka učenjaka na pobiračev tanjir 
metnuti.

Zle volje nadtim veli pobiraj uči gos- 
podiu :

»To je ipak čudnovato. da sc tak dra-, 
govoljno almuštvo daje za sliepe, čuklave. 
Šepave i druge osakačene, a za si romaš ke 
učene nitko niši nemari.«

»To je posve naravski« —  odgovori 
mu netko iz druživa —  »jer se svaki boji 
prije sliep. čuklav, šepav ili drugač osaka- 
čen postati nego li učen.«

vore) i genije.

Vu Belgradu. 18. novembra.
(Vest »Bol. Corr.«) Eksport svinjah vu 

Magjarsku vu zadnje je doba tak porasel, 
kak se od vnogo Ijel nepamti Tečajem zad
njih 10 tjcdnov dopeljano je vu Kőbánya 
41.000 tuslih svinjah, pak su i vse dobro 
prodane.

Kakva bude Ijetoszim a?
Na osnovu opažanja, noliranih preko 

pol stolječa, priobčuje jeden prirodoslovac 
sljedeči odgovor na gornje pitenje: Cim prije 
na jesen spada list sa drevja, tim blaža je 
zima. Pri toni neodlučuje. dali je drevje vu 
protuljetju ili kesneže prelistalo; isto tak 
nije od upliva, kak je vreme bilo vu pro- 
tuletju i Ijetu. Kak osobiti primjeri i kont
rasti mogu se navesti zima godine 1879/80. 
i 1885 80.

Na jesen ljeta 1879. drevje je još vu 
polovici novembra imalo više od polovice 
listja, a zima je bila ’ izvanredno ostra, lani 
pak opalo je listje več zevsema do 4. ok
tobra, ter je zima bila blaga vrlo. Valja pri- 
rneliti, da nije dovoljno promatranje samo 
jedne vrsti drévja. $ego vseukupnog rast
linstva. Ove je godine listje nekaj kesneše 
spalo, pak se prema lomu more očekivati 
i nekaj oštreša zima nego li poprečno. Vi
deli budemo, kak se bude ovo proročanstvo 
izpunilo.

Gorična bratva vu Istri i vu Dalmaciji.
Vu Istri je ove godine vino nenavadno 

slabo, a prirod neznatan, niti polovica na
vadne količine. Na suprot, vu Dalmaciji bil 
je Ijetos prirod vina puno bolši i obilneši 

j nego lani. Najbolšu bratvu imal je kolar

šibenski, za tim otoci Vis, Korčula i Lastova, ter zadarska okolica: drugi krajevi itnali su ili srednju ili slabu bratvu. Najgorše su prešla ona mjesta, koja su vnogo ler- pela od nevremena kak Trogir i Brač. Bratva obavljena je Ijetos vu Dalmaciji neohično kesno, za celi mesec kesneše nego navadno.
Dvoboj vu englezkoj vojsci.

Dvoboj vu englezkoj vojsci nepostoji 
več preko 50 godina, a da se time nimalo 
nije pomenjšala čast englezkih oficirov. — 
Nezdavnja je ipak oberstlajtnant Eden bil 
izazval jednog druga (kamerata) na dvoboj, 
pak je zaradi toga bil vlovljen i vu subolu 
stavljen pred sud. Oberstlajtnand priznal je 
svoju krivnju, ali je dal poštenu rčč kakti 
ofiicir, da vu buduče neče više tak postupati. 
Na to gaj e  sudec. pustit na slobodu i zais- 
kal 500 funti kao jamčevinu na njegovo 
dalnje korektno ponašanje. —  Nebi škodilo, 
da se i drugdi tak pokuša.

Novi d o k to r  vu Č a k o v c u .
Dr. Viola Vilmos vračitelj iz Budapešta 

se je vu Čakovcu nastanil i svoj vrači telj ski 
posel zutra 23-ga novembra počel bude.

Stanuje na pijacu vu Szij-ovi luži, na 
prvoj kondignaciji.

Nekaj za kratek čas.

Novi beteg.
Kaprol jedno-lelnomu dobrovoljcu.
No. kaj sle vi bili domaj vu civiluV
Dobrovolec: Jasam bil doma doktor fi

lozofije.
Kaprol. Zakaj to govorite! em je to čisto 

novi beteg la vaša filozofija.

Zakaj je  bil u reštu ?
Sudec zatuženomu : Ali ste bili gda 

u reštu ?
Zatuženi: bil sem gospodin sudec.
Sudec: pak zakaj?
Zatuženi: Za to sem u reštu bil. kajti 

sem nej mogel vun z rešta.

17/ skali.

Profesor, koji je vun črez oblok kazal 
zrukom. ti! Dorica poveč. šlo je stvoril ova 
polja, senokoše i šume ?

Dorica: to jim ja neznani gospon pro
fesor. kajti mi smo tu samo dva mesece.

Veliki i  m uli osel.
Jelica i Marica videle su vu varašu 

osliču žrebetom, da su pak dimo došle, spazila 
je Jelica dedeka, pak mu veli:

Dedek, dedek mi smo vu varašu videle 
staroga i mladoga osla. Mladi je bil lak 
velki, kak Marica, stari pak tak velki kak 
vi dedek.Marica k Jelici: Em nebrbraj! tak vel- koga osla. kak je naš dedek, nega na svetu.

Struh i veselje v ti taboril.
Cuješ ti Miška! tebe je moglo biti jako 

strah vu taboru, da si čul golomboše okoli 
vuh Iličkali V

Miška: kaj ti to govoriš Bartol! Znaš, 
ja sem bil jako vesel, da sam golomboše 
samo čul fučkati. Spisal:

Stimeez György.Km. Ko /lav.
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Dobre žepne i  sténe v n re za fal 
cine moči dobiti pri Pollak Bernatu vu- 
ram vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pn 
njem se uziinljejti v ure tukaj za popravek 
za fal cénu.

VASÚTI MENETREND.
Budapest felől: érk. 1.14, ind. 1.17 (gy. v.) ; 

5.51-0.06 (sz. v.); 12.57— 1 (gy. v.) 4.01— 4.15 (sz. 
v.); é.9.55 (v. v.) Prágerhof felől: é. 4.36— 4.39 
(gy. v.); ind. 5.52 ( v. v.); 11.29—  11.09 (sz. 7 );  3.59 
4.0*2 (gy. v.); 9.55— 10.07 (sz. v.); Z.-Egerszeg 
felöl: é. 8.42, 9.42; i. reg. 0.00, d. u. 4.28. Varazsd 
felöl: é. 4.20, i. 4.49, 6.40— 6.16, 1 1 .13 — 1 1 .44, 
12*50— 1*20, 3-50— 4 20, 9.30— io.l7 órakor.

I f tT C D I  íh  Buda ž l *8a novembra 1896. L U I  t n l J H  33 33 64 32 |2

Gabona árak. —  Ciena titka.

Odgovorni urednik 

M  A R G I T A I  J Ó Z S E F .  
Glavni suradnik 

G L A D  F E R E N C  Z .

N yilttér*

K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 
tekintet bon nőm vállal felelősséget a Szerk.

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 frt «5  krig mé
terenként — valamint fekete. fehér, színes 
hrrfi-se/yeni 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként 
sima. csikós, koczkázott. mintázott, (tarnaszt sat. (mint 
eg\ 240 különböző minőség, 2000 szin és mintázatban 
sat.) a megrendelt áru |K)stabér és vámmentesen ház
hoz szállítva, mintákat postafordultával küld: Henne* 
berg 6. (es. és kir. udvari szállító selyemgyára Zürich
ben. — Svájczba czimzett levelekre 10 kros. levelező 
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magvar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 4

Hirdetések.
733, vh. szám 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1896. évi 6289/p. 96. számú végzése követ
keztében dr. Kemény FülÖp perlaki ügyvéd 
által képviselt Vidovics József kotori lakos 
javára Szmuk Pál u. 0. lakos ellen 179 frt 
88 kr. s jár. erejéig 1896. évi augusztus 
hd 10-én foganatosított kielégítési végrehaj
t s  utján lefoglalt és 345 írtra becsült 1 ló.

1 üsző, 1 szekér, 1 sert vésői, 1 lószerszám 
és l/A hajómalomból álló ingóságok nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
6744/p. 1896. sz. végzés folytán 179 frt 
33 kr. tőkekövetelés, ennek 1895. évi októ
ber hó 31. napjától járó 5%  kamatai és 
eddig összesen 72 frt 25 krban biróilag már 
megállapított költségek erejéig, beszámításával 
a már fizetett 100 frtot a helyszínén, vagyis 
Kotorban leendő eszközlésére

iSOG. évi deczem ber hó li. napjá
nak d. mí. 2 órá ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi X L  
t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 624 1— 1 j

Kelt Perlakon, 1896. nov. hó 26-án.

Stern  F rigyes ,
kir. bir. végrehajtó.

Doktor sveukupnog liečničtva

i zubar
Manfred Glasgall, Varaždin,
lieči sve nutarnje, kao i bolesti zubih, te 
dogotavlja u vlastitóm atelieru umjetne 

zabé  i potlpuna zaba la.

m * Ordinira svaki dan. -pni

Zubarski atelier se u kuci Ko t e r bovo j .  
kraj crkve O. 0. Franjevaca. na Franje- 

vačkom trgu.
631 2— 7

C sak  4 V t fo r in té r t
szállítom világhírű

„ B O H E  M  I A “
vonóharmonikámat, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
gyöngyház ablakocskákkal 
van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 11 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztit- 
hatlan hronsz-védsai kokkal 

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

40billentyűs 2 reg. és nagys. 16*/« X 33cm. =  4l/t frt
60 * 3 * * 17 X 34 » = 5 V, *
80 ’ * . * 17V.X34«/,. =6«/, »
Hozzávaló iskola magántanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási dij 60 krajozár. —  Árjegyzék 

díjmentesen.

S C H U S T E R  C. A. h a rm o n ik a k é s z itő ,
603 G ra s litz , Csehország. 11— 20

Szétküldés utánvétel mellett. Becserélés elfogadtatik. 

Összeköttetés viszontelárusitókkal kerestetik.



897/vh. szám 1890.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bír. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 189(5. évi 7958 és 7959/p. 90. számú 
végzése következtében Csesznék József per
laki ügyvéd által képviseli Alsö-Muraközi 
takarékpénztár és Tököli Márton javára. 
Kolláritcs Flórián és társai alsó-hráscsányi 
lakosok ellen 195 fit és 301 Irt 9o kr. s 
jár. erejéig 1890. évi október hó l()-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le és 
fölülfoglalt és 1101 Irt 00 krra becsült 
1 eke, 1 szekér, 2 pajta, 2 létra, 2 sertvésól, 
T kukoriczakas. szobabútor, kukoricza. széna, 
szalma, zsúp, 2 ló és l sertvésböl álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 8470/p. 1890. sz. végzése folytán 
195 Irt és 301 Irt 95 kr. tőkekövetelés, 
ennek és pedig 195 Irt után 1890. é\i 
augusztus 10-tól és 301 fit 95 kr. után 
1890. évi augusztus 11-től járó 0%  kamatuk 
Vs° o váltódij és eddig összesen 81 Irt 17 
krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig a helyszínén, vagyis Alsó-Ilráscsanhan 
leendő eszközlésére

1H&0. évi deemember hé ÍO. napié
nak d é le lő t t i  ÍO  ó rá ja

határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 
107. és 108. §-a értei méhen készpénzlizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni.

Perlakon. 189(5. évi november hó 25-én.

Muraközi takarékpénztár részvény-társaságCsáktornyán.
,1 m u r a k ö z ! ta k a r é k p é n z tá r  r é s z v é n y -tá r s a s á t /  e lő ír //  

ü z le tén ek  h a to d ik  v s o p o r i já t  következő feltételek mellett alakítja meg.

1. Fgy-egy részlet után hetenkint 50 kr. fizetendő, az első befizetés 1HU7. 

é v i  ja n u á r  hó lH -á n  veszi kezdetet.

2. A befizetések csakis 2ÜH h é t r e  terjednek.

3. A takarékpénztár egy egy 104 Írttal befizetett r é s z le t  után közvet

lenül a 208 hét lefolytéval 114 I r t  ő O  k r t  fizet vissza.

4 \z ekképen 10 írt 50 krt kitevő kamat 5%  kamatozásnak felel meg.

5. Minden részlet után az egész összeg //■/ Í r t  ő ú  kr. e lő ir t /  adatik.

(5. A szokásos alapítási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon körül

ményre. hogy gyűjtő- és előleg iizletünkheni résztvevők e//y in a s  irán y  ah an  

e j/y e te  in lé p é s  k ö te le ze ttsé f/h en  n em  á lla n a k , továbbá, hogy gyüjtő- 

üzletünk legalább is 12 héttel előbb lebonyolittatik. ezen üzlet úgy a részt- mint 

kölcsönvevőnek igen ajánlható.
\ többire nézve gyűjtő- és előleg üzletünk 1887. évi február 17-én kell 

szabályai mérvadók.
Kérjük tehát azon esetben, ha ezen csoportban részi venni hajlandó, 

miszeirnt nálunk j ‘lentkezni szíveskedjék.

849 vh. szám 1890.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a perlaki kir. járásbíróság 
189(5. évi 4803 p. 9(5. számú végzése kövel- 
k ez télien dr Kemény Fülöp perlaki ügyvéd 
által képviselt »Szlávicsek Dorottya és társai 
javára Szlávicsek Mihály és társa drásko- 
veczi lakosok ellen 25(5 frt és jár. erejéig 
189(5. évi julius hó 31-én foganatosított 
biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 
1190 írtra becsült 4 ló, 2 tehén. 2 szekér. 
1 pajta, 4 kukoriczakas és .-ertvésólból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
7#89 p. 189(5. sz. végzése folytán 25(5 frt 
tőkekövetelés, ennek 1894. évi szeptember 
hó 10. napjától. 1895. julius 1-ig járó (5° 0. 
ettől kezdve a kielégítésig 5° 0 kamatai é- 
eddig összesen 29 Irt 95 krban biróilag 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén. vagyis Dráskoveczen leendő eszköz
lésére

ISf/O. évi deezemher h ó  //• n a p já 
n a k  d. e. IO ó r á ja

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. $-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbel ígérőnek becsáron 
alól is elfognak adatni. (543 1—-1

Kelt Cel lákon. 189(5. évi nov. hó 2(i-án.
S írra  Fr/f/yra, 

kir. bir. végrehajtó.

A*? „Agrária“
(a

bankforgalmi intézet

i hitelbank vezérképviselősége)
Budapest. Kercpesi-ut 73.

Fennálló jelzálogi kölcsönök bélyeg- és illetékmentes 
konvertálását és pedig földbirtokra 3- és fél- 4 °|o * O S , egész 
60 évi törlesztése« kölcsönökre elvállal és ezek. valamint 
uj kölcsönök elnyerése iránt levélbeli tudakozódásokra és 

minden megkívánt lélvilágositással szolgál.

2000 írton alóli ügyletek ez idő szerint el nem 

fogadtatnak.

Nyomatott Fischcl Fülöp (Strausz fcándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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