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Az iszákosság ellen való 
küzdelem.

***% Szomorú tény, hogy hazánk a pálinka 
és egyéb szeszes italok gyárosainak a hazája. 
Különösen népünk szegény osztályaira nézve 
ál! ez. De el van terjedve e rut szokás nem
zetünk minden rétegében. Meghajolnak az 
alkohol előtt: egy részük, mert abból él, 
másrészük, mert attól hal meg. Az alkohol 
viszi a vezérszerepet az alkotmányos élet
űén. főszerepet játszván a nagy jelentőségű, 
józan nemzetek fiainak való választási-jog 
gyakorlásánál -  az alkohol szifja a töme
gek lázadásait. —  ott van mindenütt a hol 
a féke veszett emberi szenvedélyek mocs
kolják be önmagukon az isteni eredet 
bélyegét.

A szeszes italokban semmi tápláló anyag 
nincs, összes (kezdetben) hatásuk az, hogy 
jótékonyan elősegíti a zsir felbontását a test
ben. Ez a különben jelentéktelen jó  hatás 
azonban csak annál veszedelmesebb zsír- 
lerakodásokat okoz az iszákosoknál. Folyto
nos hélhurutot idéz elő. megzavarja minden 
szervét az emberi testnek, tönkreteszi az 
idegrendszert; az érzékszervek, mint a látás, 
hallás megromlanak; a szellemi tehetségek 
meggyengülnek, s előliünk állanak az idillt 
alkohol mérgezés szomorú alakjai, kik közi 
a halandóság ijesztőn nagy, kiknek szerve
zete elvesztette minden ellentálló képességét 
a betegségekkel szemben. És az e r k ö l c s i

v e s z t e s é g ,  mit a részegeskedés okoz az 
állal, hogy tönkre teszi a családi boldogsá
got, az anyagi jólétet s elősegíti a bűnt — 
kiszámithatlán nagy

És ez erkölcsi és testi elfajulás oka 
legnagyobb részt kiváltképen a pálinka-ivás.

A társadalom legkomolyabb és ered
ményeiben legnagyobb horderejű feladata 
azon viszássagok elhárításában áll. mik az 
iszákosságot előmozdíthatják; mérsékleti egye
sületek felállítása, a pálinkának és egyéb 
szeszes italoknak a teával, kávéval stb. való 
helyettesítése, a munkások osztálya helyze
tének javítása azon eszközök, mikkel a 
rombolt, ártó eilajulás ellen küzdeniink kell.

Nem túlozni akarunk itt. Eszünkben 
sincs, hogy akár a pálinkának, akár más 
egyéb szeszes italnak mértékletes élvezése 
ellen beszüljünk, llisz tagadhatatlan, hogy 
sok hasznát láthatjuk a mértékletes pálinka- 
ivásnak szokatlan, nagy erőfeszítések alkal
mával, mikor emelkedett kedvre, nagy erő
kifejtésre van szükség.' vagy kedvezőtlen 
éghajlati viszonyok közt kell erős munkál 
végeznünk.

Bizonyos az is, hogy színtelenné válnék 
az egész élet, ha olykor, kivételes alkal
makkor, a kancsó fenekére nem nézne az 
ember. A nemes bor gyöngyöző habja, a 
liiz. mi a tokaji cseppjeiben lakik, lelket köl
csönöz a csüggedőnek, erőt a kifáradottnak. 
uj életkedvet a mindenét elvesztett ember
nek; szellemi munkára, emelt gondolkodásra 
ád. semmivel meg nem fizethető, sokszor az

élet irányára elhatározólag ható momentumo
kat. »Sed, est modus in rebus . . .«

Mindeme jó  oldalak végzetesen ártókká 
válnak az iszákosra nézve.

M g kell szüntetnünk a szegénységet, 
ki kel! irtanunk az italban a vigaszt, fele
dést kereső nyomort, meg kell operálnunk 
a társadalom testén burjánzó fekélyes kinövé
sekéi, a proletariátust, a fehér emberek között 
dívó szégyenletes rabszolgaságát a munkás
nak a munkaadóval szemben —  ideális, 
nagy, manapság megannyi kivihetetlen fel
adatok, de megannyi égető kérdések is.

Tegye meg minden ember minden
kor a magáét és lassankint haladni fogunk 
a kitűzőit czél felé A zárórák, a mun- 
kuszdnet, a korcsmazárás törvényhatósági 
utón való szabályozása mindaz, a mit álla
milag lenni lehetett. A többi a társadalom 
feladata.

Szórakozást, könnyű munkát kell nyúj
tani szegényebb embertársainknak, a súlyos 
heti munka szüuóráiban és pihenő napjai
ban. Befolyásolni kell magánéletünket, a
családot.

Bármily nehéz feladat is ez, bármily 
áldozatokat is kíván a vagyonosabb, művel
teim oszlályok részéről, —  mind nem sok 
azért, hogy elkerüljük a nyomortól bűnbe 
taszítottak mindent tönkretevéssel fenyegető 
mozgalmait. A történelem tanit arra, mily 
következményekkel já r a »panem et cir- 
ccnses« követelésnek meg nem adása.

T  Á R  C Z  A.
Házassági szokások a régi magyaroknál.

Tudva van, hogy a mint napjainkban a ser
dülő ifjúnak pelytiezni kezd néhány szál bajusza, 
•i növendék-leány meg alig hogy rövid ruháját 
szegre akasztotta, minkét esetben a gondos szülők 
i házasság eszméjével foglalkozni kezdenek. Az 
eszme megvalósítása felé való törekvés, annak 
ulegyengelése kiváló figyelem tárgyát szokta min
denkor képezni, inért általában a házasság úgy 
tekintendő, mint az ábrándok oezeánján evező 
mindkét nembeli ifjúság boldogságának révpartja, 
mely mindenesetre komoly életczél.

hegyenek ezek a sorok a régi magyarok 
házassági szokásainak feltüntetésére szánva, hogy 
•gy pár perezre elevenüljön meg előttünk a múlt.

#
Ds eleinknél a házasság vallásos szertartási 

jelleggel birt. Daczára annak, hogy őseink hajdan 
< löbbnejüség szokásainak hódoló népektől vulá- 
mik környezve, közöttük az egynejüség divatozott.

E mellett tanúskodik azon tény, hogy inos- 
t:u|i hazánkba jöttök idején közöttük az egynejüsé- 
r'el találjuk szokásban.

A feleséget vagy pénzért, vagy értéktárgyak
ért vásárolták. Innen veheti eredetét azon ma is 
használatban levő kifejezés: vőlegény, a mely jelent 
olyan le g é n y t, a ki v ev ő . a ki feleséget vesz, 
ft*ínséget vesz magának. Valamint az eladó leány

kifejezése onnan eredhet, hogy őseinknél a férjhez 
menendő leányok e la d ó k  valának a venni szán-j 

. dékozók részére.
A házasodás ideje tavaszkor volt, a nap és 

éj egyenlőség szakában. A házasodás a babyloniak 
! szokása szerint történt, minek folytán minden 
tavaszszul leány vásár tartatott, a mely akként 
ment végbe, hogy a férjhez menetelre alkalmas 
leányok egy meghatározott helyen összeregle tek, 
hova a házasságot kötni szándékozó legények is 

I összegyűltek. Itt az úgynevezett násznagy, előállí
tótól a legszebb leányt s kérdésbe tette, hogy ki 
ád többet érte és a legtöbbet Ígérő legényé lett 
a leány.

így lemenő szépségű fokozat szerint árverez
ték el a szép leányokat. Ebben a régi s z é p s é g -  
v e r s e n y b e n  nemcsak arany-érmet, de még 
elismerő okmányt sem nyerhettek, eladására került 
a sor. midőn elég udvariatlanul rútaknak jelzett 
leányok lettek kiállítva és akkor a násznagy azon 
kérdéssel fordult a vőlegény jelöltekhez, hogy ki 
mennyi toldással veszi meg a leányt és a nyertes 
a legkevesebb toldást igénylő legény lett. A tol
dásba fizetendő összegeket fedezte a szép leányok 
vételára, melyet a násznagy kezéhez fizettek.

Ily módon a leány vevőt, illetve férjet talált. 
S nem ritkán fordulhatott elő olyan eset, hogy a 
toldással férjhez adottak között némelyik boldo
gabb házasságot nyert, mint az ilyen, kiknek meg

szerzéséért pénzt fizetett a vőlegény.
Hogy azonban az ily módon való házasság 

végérvényesnek tekintessék, arra nézve feltétlenül 
i szükséges volt a vőlegény részéről azon két tanú

jelenlétében történt nyilatkozat megtétele, hogy az 
által megvett leányt feleségül, nem pedig szolgálónak 

| vette. Ellen esetben a vásárló visszakapta a befize 
tett pénzét és a házasság legott semmis lett.

De a házasságkötés imént jelzett módja nem 
volt általános, mert a magasabb runguak nem 
tették e I á d é v á  leányaikat, hanem fizetés nélkül 

! adták férjhez, azt azonban megkívánták a háza
sulandótól, hogy személyesen kérje meg a leányt 

j s ez alkalommal sorolja el vagyoni állását és ha 
a legény megkapta a leányt, kötelezte magát, 
hogy egész életén át feleségül vallja és szeretettel 
bánik vele.

A leány kérés e módjának érdekes esete van 
leírva E u c iá n u s  által a következőkben:

Arkomás nevű skytha ifjút az adónak elhozá- 
sáért a Hős por á n u so k  fejedelméhez, Leukanoshoz 
küldik a Skylák. A fejedelem ebédre hívja meg a 
követel a midőn éppen két fejedelmi ifjú volt 
nála leányának megkérésére. A megkérés igy ment 
véghez: Ebéd után fölvette a poharát az egyik 
kérő ifjú, a benne lévő borból egy keveset az 
asztalra kilocs'santott, annak utána ivott a pohár
ból s elmondotta, hogy ő kicsoda, mennyi gazda
sága van s kerte, hogy adja neki a leányát. így 
cselekedett a másik fejedelmi ifjú is, Arkomás is 
szerette volna a szép leányt feleségül venni, fel
veszi hát a poharat, üres lévén minden babonás 
vélekedésből, abból semmit ki nem öntve, egészen 
kiissza s igy szól:

Add nekem a leányodat, mert én mindezek
nél drágább kincsesei bírok. Eeukános tudván,



A székes talajok termékemmé 
tétele.

A vakszéket egész a legutóbbi időkig 
növények termelésére teljesen alkalmatlan
nak tartották és számtalan kísérletet tellek 
ezen terméketlen és betegtalajok megjavítá
sára. mindazonáltal eredmény nélkül A 
kezelésem alatti gazdaságban csak nehány 
különben igen termékeny talajon találhatók 
székesfoltok, a melyek azonban mindig a 
szememet szúrták, mert e foltokat alig bír
tam megmunkálni és a vetés rajtuk mindig 
nagyon nyomorúságosán állott.

Már az előző években is sokat kísér
leteztem ezekkel a talajokkal, sajnos, min
den eredmény nélkül. 1891-ben azonban 
elhatároztam, hogy ezen beteg talajokat ala
pos kúrának vetem alá. Ezenközben figye- 
leinbe kellett vennem a székfoltoknak a 
legnagyobb mértékű kedvezőtlen lizikai tulaj
donságait. valamint gondoskodnom a ter
melő növényt a kellő tápláló anyaggal is 
ellátni.

E czélból a talajt 1891. év őszén négy 
erős ókör által vont Sack-ekével oly módon 
szántottam meg. hogy két ember az ekén 
ült. egy az ekeszarvát tartotta, két gyerek 
pedig az ökröket vezette.

Nagyon nehezen ment a dolog, de 
mégis ment valahogy. Az ily módon kelet
kezett mély barázdákat megtöltöttem éretlen, 
szalmás istálló-trágyával, ugv. hogy ez a 
felső szántott földet az alsó szárítatlan rész
től elválasztotta és a rendkívüli kötött talaj 
összeá I löságá t rn égsz (inteti e.

A szántás előtt a székfoltokra kevés, jó  
humuszos homokföldet hordaltam. a melyet 
az árkok kitiszlogatásáuál nyertein. Ennek 
az eljárásomnak ezélja az volt. hogy az 
elvetendő magnak jó  velőágyai biztosítsak, 
hogy csírázását elősegítsem. Ezenkívül min
den székfoltra oltatlan mészport, kénsavas 
kálit és szuperfoszfátot hintettem, hogy ezál
tal a talajba a teljesen hiányzó növényi 
tápláló anyagokat elegendő mennyiségben 
megadjam s igy a talajt úgy lizikai minő
sége tekintetében lermöképessé tegyem.

Mi volt ennek a körülményes eljárás
nak az eredménye?

hogy az ifjú csak egy közönséges Skytl i a  
kérdi, hogy hány barma és hány szekere van. mert 
ezekben állott a Skyták gazdasága.

Arkomás erre igy felelt: Én nekem csor
dái m nincsenek, de van kél olyan barátom, milye
nekkel kevés Skytlia dicsekedhetik. Kinevették a 
Skzthát és a leányt a gazdag Adimarkus nyerte el.

Hosszúsággal ment haza Arkomás és elpana- 
szolta barátainak a rajta történt kisebbítést, bará
tai igy határoztak Egyik barátja elhozza a Leu- 
kános fejét, a másik érdeinetlenül elveszi leányát. 
Világos, hogy háború lesz a dologból. Arkomásra 
azt bízták, hogy inig ők oda járnak, addig gyűjt
sön segítő seregeket. Amazok tehát fortély osan 
czéljukat érik. egyik a Leukános fejét, másik a 
leányát elhozza. Arkomás pedig a szorult állapot
ban lévő Sky illák példája szerint segítő sereget 
gyűjtött ily módon: Levágta egyik ökrét, húsát 
földarabolván megfőzte, a húst kivitte a piaezra, 
miközben hívei a húst megették, ígéreteket tettek, 
hogy haláláig segítségére lesznek, ezek természete
sen megvertél! a Hosporánusokat és az ő segítői
ket, a görögöket, alánusokat, adófizetőkké tévén 
okét. Igy aztán Leukános leánya. Macea. Arkomásé 
lett. Leukános pedig megtanulta egv véres háború 
közben, hogy a barátságnál nem kell többre be
csülni a pénzt.

A légiek házasság szokásairól írván, ötlik 
fel nekem, hogy most nem a legénytől, hmmui a 
leánytól (irtatják mennyij e van? ..

A búza az említett módon kezeli fol
tokon épen oly jól és rendesen esi rázol I és 

, kell ki, mint a szántóföld többi részén. Ter
mésben sem mutattak semmi különbözősé
get, sőt a termény minősége a székfollokon 
a képzelhető legjobb volt. A búza 81 kg-os 
és a legjobb aczélos búza volt. És a mint 
az idén a búzát a tengeri követte, nemcsak 
azt tapasztaltam, hogy annak állása min
denütt kielégítő, hanem elégtételemre azt is 
tapasztaltam, hogy úgy a szántás, valamint 
a kapálás a székfollokon alig valamivel tör
ténhetett meg rosszabbul.

Vájjon az eljárás kifizette-e magát, azt 
eddig meg nem állapíthattam, eléggé örülök, 
hogy földjeim szégyenfoltjait eltávolítliattam. 
Vajha ezen kísérlet a hasonló viszonyokkal 
k üzdő gazdák 11a k ősztönzésii I szóI gál 11a további 
kísérletek megtételén*.

R .  F .

Iv C L Ö X F É I, É K.
Hivatalos látogatás, l»r. Oi-.lrtsv László 

nagy-kanizsai ügyész f. hó 1 l-én Csáktornyán járt. 
a hol a kir. járásbíróság börtöneit telte beható 
vizsgálat tárgyává. í gy ész ur 12-én Perlakra, 18-án 
Letenyére utazott, a hol szintén megvizsgálta a 
járásbíróságok börtöneit, melyeket mindenütt rend
ben talált.

Áthelyezés. A m. kir. igazságügyi 
miniszter V o g r i n c s i c s  Lajos szolnoki és 
R e l l o v i c s  Imre alsó-lendvai kir. járásbiró- 
sági írnokokat kölcsönösen álhelyezle.

Uj körorvos. Midikor irtuk, hogy a 
stridói járás körorvosa állásáról lemondod. 
Az ekként megürcsedcll fontos állást egyelőre 
ideiglenesen dr. V i o l  a Vilmos helybeli 
orvossal töltöllék he. ki addig, inig végleges 
intézkedés történik, a lielyellesitést innen 
Csáktornyáról lógja teljesíteni.

Megbízás. A halárörsi áll. iskolánál 
a betegség folytán szükségessé vált helyettesí
téssel H e r z s i c s  János miksavári tanítót 
hízták meg.

Esküvő. l )ol  i n g e r  András pécsi 
szállodás f. hó 18-án vezeti oltárhoz Xagy- 
Kanizsán K n o r t z e r  Károly odavaló) lakos
nak kedves leányát. A in á I ia kisasszonyt.

A helybeli izr. hitközség a S i n g e r  
Zsigmond nyugdíjaztatásával üresedésbe jött 
templomszolgai s metszői állásra W o l l n e r  
József perlaki lakosi választotta meg.

UjonczozásZala-vármegyében. AZala- 
vármegye alispánja által összeállítói! lervezet 
szerint az ujonezozás Zala-vármegvéhen a 
következő napokon fog mertnrlatni: 

Xagy-Kanizsa járás (sorozási székhely 
Xagy-Kanizsa) márezius 1. 2. 8. 4  

Xagy-Kanizsa város márezius ő. ö. 
Alsó-Lendva márezius 8. 9. 10. II . 12. 18. 

elnök Hajós Mihály, orvos dr. Király Mór.
Zala-Kgerszeg járás (sorozási szék

hely Zala-Egerszeg) márcz. Ifi. 10. 17 18. 
Zala-Egerszeg város márcz. 19. 20. 
Zala-Szt.-Crólh márcz. 22. 28. 24.
Sümeg márcz. 20. 27. 29.
Tapoleza márcz. 81. április 1. 2. 8. fi. 
Keszthely április 7. 8. 9. 10.
Csáktornya április 5. 0. 7. 8. 9. 10.. polg. 

elnök dr. Tuboly Gyula, polg. orvos dr. 
Krasovecz Ignácz vin. tb. főorvos.

Pacsa április 12. 18. 14.
Letenye április 12. 18. 14 . polg. elnök dr.

Hauser János. p. orvos dr. Hajós Sándor. 
Nova április 21. 22 28.
Perlak április 20. 27. 28. 29. 8 0 . p. elnök 

dr. Tuboly Gyula. p. orvos dr. Hőlnn Sidney. 
Sorozásra felhivatott összesen 8920 álli- 

tás-köteles, ezek közt az első korosztályban 
4877. a másodikban 2071. a harmadik
ban 1872.

K l e i n  Lajos magánzó, 
városunk egykori hírneves orvosának. Klein 
Ignácz fia. f. hó 8-án hunyt el Rudapes- 
ten. a lipólmezei téholydáhan. a hol súlyos 
hajában évek óta ápolás alatt voll. Az 
elhunytat, ki 49 éves voll. mull héten, szer
dán temették el a közönség nagy részvéte 
mellett a helybeli izraelita temetőben, a hot 
a családnak sírboltja van. Nyugodjék 
békében!

Tüzoltóbál. A Csáktornyái tűzoltók 
e hó 8-án tartották meg fényesen sikerült 
tánczvigalmukut a Zrinyi-száló nagytermé
ben. A tánezterem ízlésesen és szépen volt 
díszítve. A közönség oly nagy számmal veit 
részt, hogy a teremben s mellékhelyiségeiben 
alig lehetett mozogni. A négyeseket 80 pár 
tánczolta. A táncz reggel 8 óráig tartott. 
Szünóra alatt tréfás nyereménytáfgyakal sor
solt ki a rendezőség a közönség élénk s 
derüli hangulata közt.

A Csáktornya Vidéki Takarékpénz
tár első üzletévéről (1898.) szóló vagyon- 
és mérleg-kimutatásából olvassuk, hogy a 
mérleg-számla egyenlege 418,1 fin korona és 
fit) fillér, a Veszteség- és nyeremény számla 
egyenlege pedig 28,451 korona és 40 fillér 
Nyeremény 12.488 korona és 29 fillér, mely
ből osztalékul 5000 korona, tartalék-alapra 
pedig 8000 korona irányozlalolt elő. A köz
gyűlés f. hó 22-én d. u. 8 órakor lesz. A 
takarékpénztár igazgatója B e n e d i k i  Ede. 
aligazgató C z v e t k o v i c s  Antal.

A Csáktornyái önkéntes tűzoltó-egylet 
elnöksége a lánczvigalmal rendező bizott
sággal egyetértve a legforróbb köszönetéi 
nyilvánítja mind azon jószivii adakozóknak, 
kik a f. évi felír. 8-án megtartóit tombolá
val egybekötött lánczmulalság alkalmára 
különböző nyeremény-tárgyakat adui szíves
kedtek : szívből jövő köszönetét mond Friedl 
János vendéglős urnák, hogy a Zrínyi 
szállói nagytermét, az elektromos részvénv- 
lársaság igazgatóságának, hogy az elektro
mos világítást ingyen bocsátotta a íöuuchh 
jelzett lánczmulalság alkalmával az egyesü
let rendelkezésére: köszönetét szavaz mind
azoknak. kik az említeti lánczmulalság alkal
mával fölülfizetésükkel hozzájárultak az egye
süld alapvagyoiiának gyarapításához. — A 
fölülfizelök névsora: Fischer Károly. Hirscli- 
mann Henrik 2 0 — 20 kr., Gutl Károly. 
Ileirich Miksa. Pollák Horuát. Székely Vilmos, 
l'rbán Elek 50 -50 kr.. Rosnyákovics Amália. 
Oarakkó) Mihály. Czvetkovics Vincze. Fink 
Ferenc/. Fárnek László). Graner Miksa. Hirsch- 
mann Adolf, Hirschniann Samu. Hajós Fe
renc/. Kolbenscldag Béla. Kohn Hermanu. 
Lobi Mór. Mayder Móu*. Mayer Hermán. 
Tauneiibaum. Prusatz Alajos. Pecsornik Olló). 
Stolczer József, dr. Schwarz Albert, dr. Wolf 
Béla. dr. Viola Vilmos. Weiss Miksa. Zrínyi 
Viktor. Probst Ferenc/. Knortzer György 
X.-Kanizsa. Moramliiu Román X.-Kanizsa. 
Sávéi Lajos. Reiner Lajos. X. X. X.-Kanizsa 
I — 1 fit: Baumhaek Frigyes. Ratimau Zsig
mond. Dilrich János. Frász Tamás. Hackl 
Károly. Hirschniann Leó, Kollárils Mihály. 
Mayer K . Xuzsy Teréz. Xuzsy M.. Tóth István. 
Tóth Imre. Pelhö Jenő. Szeiverlh Antal. 
Szocsiss Mihály. Sulleg János. Wollák Rezső. 
Salon Péter. Megla István 2 -2 frt; Rosen- 
herg Lajos. Slávik Károly 8 8 frt: Moran-
dini Bálint. Ziegler Kálmán 5 —5 Irtot. 
Összesen 85 frt 90 kr.

—  Házasság. R r a n n e r Alajos hódo
sán i áll. el. iskolai igazgatói-lanitó ma vezeti 
oltárhoz Hodosánban T k a l c s i c s  Gizella 
kisasszonyt, az áll menedékház vezetőjét 
ugyanott. Tartós boldogságot a liatal párnak



Figyelmeztetés. A Csáktornyái izr. nőegy
let folyó hó 20-iki tánczestélyére a meghívók már 
szélküldettek. A rendezőség felkéri mindazokat, a 
kik meghívót esetleges tévedésből nem kaptak, de 
ene igényt tarthatnak, hogy meghívójuk átvétele 
végeit nála jelentkezni szíveskedjenek.

Tánczmulatság. A M uraköz hegy
vidéki olvasókör folyó hó 8-án Stridón az 

A rany-csillag vendéglőben jólékonyczélu 
láncznmlalságol rendezett könyvtára gyara- 
pilására. A kellemetlen idő daezára is elég 
számosán érkeztek vendégek s Rigó (iazsi 
zenekara általános jókedvben a késő reggeli 
órákig tartotta össze a közönséget. Fz alka
lommal felülíizellek: Ráró Knezovits Viktor, 
I Irt 40 kr.. dr. Viola Vilmos I Irt 40 kr. 
Danitz Sándor I Irt 10 krt. Kramputics Já 
nos I frl 10 krt. Csárics Sándor. Gazdag 
Ádám 1 — 1 Irtot. Hrodnyák Antal, Horváth 
Ferencz 9 0 -  90 krl. Czinzek István. Forin
tos Lajos, Harasztv István. Krampatics József. 
Xovák László. Itántes Menyhért 00- 00 krt. 
Fhrenreich Nándor. Fekete Károly. Kelnerils 
Mihály, Krampalits Gábor, Pallér Jenő. Lüch 
Komán 50 — 50 krl, Gregorinc.sics Ilonka, 
(iállics Ferencz. Guttmann Lajos. Ivko János 
Kozma György, ifjú Petrich Jakab és Szlav- 
kovszky Guszláv 4 0 — 40 krt. A nemesszivü 
adakozók fogadják ez utón a rendezőség, 
illetve az olvasókör köszönetéi. A rendező
ség nevében: K r a m p a I i t s János, rendezö- 
ségi elnök. K á r á s z t  y István, pénztáros.

Tüzoltóbál Perlakon. A perlaki önk. 
tűzoltó-egyesület báli rendezel! mull vasár
nap. mely minden tekintetben jól sikerült. 
A mulatság érdekes tombolával is volt össze
kötve. mely nagyban hozzájárult a jóhangu
lat fon tartásához.

—  Az alsó-lendvai Takarékpénztár ren
des évi közgyűlését márczius hó 17-én d. 
o. tartja. A társulat alaptőkéje 10*2 ezer 
Irt. A 400 drb. részvény 92 részvényes 
kezében van. A múlt évi nyeremény 12,498 
Irl 08 kr.. melyből oszlalékkép részvényen
ként 25 frl fizettetik ki. A takarékpénztár 
vezérigazgatója F u s s  Nándor, pénzlárnoka 
\ l a t y a s ó v s z k y  Vineze.

Honvédszökevény. H hó 7-én reggel 
szökött meg egy 20-ik honvéd-zászlóaljbeli 
közvitéz Nagy-Kanizsáról. Kotornak vette 
nljál. de saját vesztére; mivel Kólóiban ép 
rövid szabadságra az nap baza jött Farkas 
Lajos tizedes véletlenül találkozott vele a 
l ö-utczán s felismerte, hogy a szerencsétlen 
az ő szakaszának katonája: letartóztatta s 
még az nap este bekísérte a szökevényt 
Xagy-Kanizsára.

Kotor község mull évi m érlege: 
Levéléi 17205 frl 80 kr Kiadása 17071 frl 
48 kr. maradvány 184 frl 87 kr. Ingósága 
78288 frt 80 kr. Ingatlan vagyona 74459 frl. 
összes vagyona 147097 frl 80 kr. Községi 
pótlék nincs.

Jack Perlakon. A világhírre szeri 
leli rettenetes hasmetszö majd hogy pórul 
nem járt ezúttal Perlakon, a hol egy a kép
viselő-testülethez intézett anonym-levél tanú
sága szerint a mull héten föl ül ölte sátor
fáját. hogy áldozatait szedje. Nem kevesebb, 
csak három nőről voll a levél szerint szó. 
kiknek testi épsége a legkomolyabban ve
szélyezlelve volt. A jő  perlakiak azonban 
nem hagyták magukat. A preventiv intézkedé
sek megtétele után a képviselő-testület is 
foglalkozott a ténynyel a legkomolyabban, 
daczára annak, hogy a város jegyzője ez 
ellen a legerélyesebben tiltakozott. S a dob
sző megszólalt városszerte. Tudtára lett adva 
minden halandónak, mekkora veszedelem 
a várost fenyegeti, s a női nem utasítva

lön. hogy három napig háza Iáját el ne 
hagyja. Jack a perlakiak ébersége folytán 
műtétét nem hajthatta ugyan végre, a női 
nem is a kimenetellel meg van elégedve, 
de legjobban nevet a markába Anonymus, 
kinek tréfája pompásan sikerüli.

Érdekes látványosság. K oczk a Antal-féle 
nagy állatsereglet a millennium kiállításból át
utazóim  — jövő bét folyamán vámsunkba érke
zik. Kzen érdekes állatseregletet ajánljuk l. olva
sóink figyelmébe.

Népesedési statisztika. A helybeli 
polgári anyakönyv-vezefö hivatalban teljesí
tőit hivatalos eljárás kimutatása szerint a 
mull évben a Csáktornyái kerületben 59 
házasságot kötöttek; róni. kalh. róni. katho- 
likussal 51. izraelita izraelitával 5 esetben, 
vegyes házasság 8 fordult elő. A legtöbb 
házasság május (12). november íl  1). január 
(10) hónapokra esik: legkevesebb június, 
július, szeptember, deezember (2— 2) és 
április hóra (1): házasságkötés nem történt 
márczius havában. — S z ü l e t e t t  összesen 
861 egyén: fiú 194, leány 167; róm. kath. 
8 Ki. izraelita 14. református I ; törvényes 
321, törvénytelen 10. legtöbb születés 
augusztus és november (87). október (84). 
július (82). deezember (81). február, május 
(80) hónapokra esik: leggyöngébb hónap 
volt január, a mikor csak 24 született. — 
H a l á l o z á s i  esetet 217-tet jelentetlek he. 
igy tehát a születések 144 esettel múlják 
fölül a házasságokat. Meghalt pedig 117 
férfi és 98 nönembeli. Hat éven alul 105. 
10 éven alul 9, 20 éven alul 11. 40 éven 
alul 22. öÜ-on alul 80 s 00-on fölül 4 0 ; 
a legtöbb halálozás tehát a kisdedekre esik. 
Lóm. kath. meghalt 210. izraelita 7. Halva 
születeti (> hu. I leány. Legtöbben haltak el 
november (25), márczius (23), február, május 
(22). június (20) havában; legkevesebben 
januárban (17). szeptember, deezember (15) 
s augusztus (14) hónapokban.

— Visszaemlékezés. Az ezredéves kiállítás 
kedves emlékei vonultak el lelkünk előtt midőn 
megkaptuk a Maullmer ( Hl ön budapesti magkeres- 
kedő idei főárjegyzékét, melynek boritéklapján az 
ezredéves kiállítás egyik gyöngye, az általános fel
tűnést keltett Mauthner pavillon van ragyogó szin- 
nyomatban megörökítve. Kik az e pavillonban cso
portosított nemesített magvakat szemlélték, nem
csak a belföldi közönségünk, hanem a szélrózsa 
minden irányából idesereglett külföldi látogatók is 
mind beismerték, hogy a Mauthner ezég nem csak 
méltó vetélytársa az angol, franczia és amerikai 
világhírű megkereskedő ezégeknek, hanem túlszár
nyalta azokat. Élénken bizonyították ezt a pavillont 
körülvevő növénykincsek, atündéries üdezöld fínom- 
szálu pázsit közt mint keretben meg-megujuló vál
tozatos virágpompa. I 'gy a pázsilkeret, valamint a 
gyönyörű virágok mind a Mauthner-féle magvakból 
fakadtak. Az idén különben a Mauthner főárjegy
zéke a legelső külföldi főárjegyzékeket is határo
zottan felülmúlta. A felette ízlésesen rendezett igen 
gazdag ( I Sí- oldalra terjedő) tartalma, az érdekes 
újdonságainak tömkelegé, nemhogy fárasztaná az 
olvasót, hanem valódi élvezet gazdának és kert- 
kedvelőnek egyaránt és fogalmat nyújt a Maulli- 
ner-féle magnagykereskedés óriás, sokoldalú válasz
tékáról. Mauthner ezen gyönyörű uj főárjegyzékét 
régi vevőinek fölszólitás nélkül is megküldi. A kik 
pedig csak ezután óhajtanak Mauthner zászlaja 
alá sorakozni, azok kérjék a ezégtöl levélben, vagy 
levelező-lapon az említett főárjegzyéket, melyet az 
után ingven és bérmentve fognak megkapni.

Szalay Baróti M agyar nemzet lör- 
lénelé^-böl most vettük 55-ik füzetét, mely
ben folytatólagosan leiralik I. Lipót császár
király uralkodása. Lőcsnek a hős Szobjeszky 
János lengyel király általi felszabadulásáig. 
Lenne van a szomorú emlékű pozsonyi 
judicium delegálom, mely egy egész csomó 
protestáns papot ítélt gálya rabságra; olva
sunk Spork császári generális kegyetlen
kedéseiről és az 1081-iki soproni ország
gyűlésről, mely hivatva lett volna az annyira

agyonzaklatolt szegény magyar hazának 
megadni a békét. Tököly Imréék azonban 
máskép akarták ezl elérni — s folyik tovább 
az élet-halál harcz. —  Az 55-ik füzet mű- 
melléklete Tököly Imre daliás alakja, a meg
előző fűzel mellékletének II. Lákóczy Ferencz- 
nek pendántja.

Uj gyógyintézet a fővárosban.
A városligeti tasorban a napokban nagy és 

előkelő közönség jelenlétében egy uj gyógyintéze
tei nyitottak meg. Ez Herezel dr. egyetemi magán
tanárnak a városligeti fasor 0. szám alatt, bel
gyógyászati. sebészi és női betegek részére beren
dezőit Fasor-Szanatóriuma.

Az intézet megnyitásánál jelen voltak Apponyi 
Lajos gróf udvarnagy, 1‘app Samu. Major Ferencz, 
Kadoeza János és Lubv tiéza képviselők, Korányi 
Kétly. ThanhoíTer, Janny, Fodor. Ottava, Klug, 
Leövey Sándor egyetemi tanárok, közigazgatási 
birú és íoo fővárosi orvos.

Az intézet berendezése a következő: a gyö
nyörű barokslilü épület három részre oszlik: a tes
tes közép-traktushoz Ízlésesen és könnyedén illik 
a két karcsú, stilszerü oldal-traktus. A közép-trak
tus gyönyörű előcsarnokából balra llerozel dr. az 
intézeti igazgató művészi ízléssel berendezett ma
gánlakásába lépünk és ugyancsak itt találjuk a 
bejáró betegek számára a rendelő szobát, amely a 
legmodernebb orvosi műszerekkel, villamos reflek
torral van ellátva. Az előcsarnokból jobbra indul
ván. a belgyógyászati betegek szobáiba lépünk, a 
hol a szenvedők kényelméről és egészségi bizton
ságáról minden tekintetben gondoskodott az igaz
gató. aki maga tervezte a szanatórium belső 
berendezését.

Az ágyak moshatók és sterilizálhatok, az 
emaillalazatot minden egyes beteg után alaposan 
kimossák valamint az ágy inatraczát is. Az ágyak 
mellé mindenütt a Telefon Hírmondó van bevezetve. 
Innen a világos souterrainba érünk, hol a viz- 
gvógvintézet és a tornaterem van elhelyezve.

‘ A vetközőből lépünk a vizgyógyintézetbe, a 
hol a vizgyógyászat legtökéletesebb vívmányai, 
drága készülékek, gőz-izzasztó-kamara, különféle 
domheok. kádak, ülőfürdők, hideg bassinok kötik 
le figyelmünket. Fölöttébb érdekes az a nagy 
douehe-készülék, a melynek a csövéből tetszés 
szerint igazítható erősséggel és hőfokkal irányoz
hatja az orvos a vizsugarat a betegekre. A torna
teremben minden ortopédikus tornaeszköz, I tárló w 
szekrény, Lhcresl-készülék rendelkezésére áll a 
betegnek. Ugyancsak souterrainban van elhelyezve 
az éléskamara, a telefonnal, szócsővel ellátott gyö
nyörű konyha, mellette egy külön helyiség az étel- 
felhuzö számára, hogy az épületben ne terjed
hessen el az ételszag, az éjjel-nappal működő 
kazánliáz stb.

A mint most visszatérünk az előcsarnokba, 
szemünkbe öllik a villamosságra berendezett és 
óvókészülékes lift. a mely súlyos betegek számára 
nyugvúágygyal van ellátva, továbbá a tea-és kávé
konyha. A mint az első emeletre jutunk, mindenek
előtt a stilszerü, elegáns társalgóba lépünk. Jobbra 
és balra a sebészeti betegek szobái vannak sterili
zálható ágygyal, székekkel, fotelokkal és einail- 
falazatlal. Minden emeleten kényelmes, praktikus 
és hygiénikus szempontból berendezett fürdők álla
mik a betegek rendelkezésére. Az ápolónők szobáiba 
minden egyes betegszobából villamos csengetyü 
van berendezve.

A második emeleten van először is az altató 
szoba, a hol a beteget narkotizálják, hogy a rétté-: 
gett mütőtermet meg se láthassa. Az altatószoba 
a nagy műtőterembe nyílik, a mely Herezel dr. 
tervezete szerint a legmodernebb követelmények
nek megfelelőkig épült, akárcsak egy festőterem, 
felső világítással bír. azonfelül a parkra nyíló 
teremoldal merőbben üvegfal. A műtőteremben 
minden üvegből és vasból készült és tökéletesen 
sterilizálható. A mélyebben fekvő testüregek meg
világítására erős villamos rellektort alkalmaznak. 
A nagy műtőterem mellett van a genyes betegek 
számára a szintén tökéletesen berendezett kis 
műtőterem. A manzárdon van az orvosi labora
tórium és a Röntgen-intézet, továbbá a vegyi 
laboratórium.

Az egész épületben központi fűtés és meg
világítás van berendezve: minden légvonat nélkül 
elérték a szellőzés maximális fokát.

Felelői szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

(HARGITAI JÓZSEF ZR ÍN Y I KÁROLY.



XIV. teč«j. Vu Čakovcu, 1^97. 14-ga februar«.
v

Broj

S're pošiljke se tičuč zadržaja 
no/inah, naj se pošiljaju na 

n.e Margitai Jožefa urednika 
vu Č; kovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fri 

Na pol lela . . . .  2 fit. 
Na čet vert leta . . . | frt

Pojedini broji koštaje 10 kr.

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

Izlazi sv a k i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k e  n ed e lju .
Obznane se poleg pogodbe 

1 fal računaju.

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

l rv r  r * Je °drecUeno, da se dug za 50 godina t. j. družlvah tak, da su godine 1857. gotovo
JíiVrOpSKe zeljeznice. do ISO-F platiti mora. Čisti dobiček pripada vse željeznice bile vu ruku h od samo šest

Ul onda državi. Zvun toga amortiziraju se i velikih družtvah.
koncesionirane željeznice, ter prolaze iza 90 Premda se je  sada željeznička mreža 

Vu B e l g i j i  izgradjena je  prva žel- godina od dana koncesije vu posjed države, naglo razvijala, ipak je  Francezka daleko za 
jeznica Ijeta 1835. Godine 1833. odluči bel- Englezka ne poznaje ovoga sistema, ali su Velikom Britanijom zaostalo i činilo se, da 
gijska vlada, da sagradi željeznicu i pozove za to v noge druge države taj sistem uz neke druživa neče započeto djelo srečno dovršili. 
Georga Stephensona, da izradi osnovu. Za- promjene prihvatile. I opet je  pomogla država, i to sistemom
konom od 1. majuša 1834. Ijeta odredjen Prva željeznica vu F r a n c e z k o j  garancije intereša, koji se je  sistem več 1859. 
je  plan i način gradnje, a več 5. majuša (St.-Etienne— Andrieux 18 klin.) predana je  upotrebil, —  a 1863. usavršil. Tim, kaj je 
1835. Ijeta predana je  željeznica Bruselj- prometu 1. juniuša 1827., ali to je bila, kak država garantirala amortizaciju glavnice i 
Mecheln (2 0 4  klm.) prometu. Ni vu jedrioj i nekoje druge, konjska željeznica. Stopram minimum intereša na novim progama, moglo 
državi nije se željeznička mreža tak hitro deset godinah kesneše upotrebili su lokomo- se je  započeto dčlo nastaviti i dovršiti. Kaz- 
razvila, kao sto vu Belgiji. Več za pet go- tivu, i to na šlreki Pariz— St.-Germain (19 vitek željezničke mreže pokazuje ove cifre: 
dina bilo je  tu 336 klm., za deset godina kilometrov), koja je  predana prometu 26. godine 1837. hilo je  19 kilometrov, 1840. 
854 klm. željeznice. Za dalnjih 20 godinah augusta 1^37. Al; gradnja je  željeznice ne- godine 497 klm.; 1850. godine 3083 klm.; 
poskočil je  taj broj na 2897 klm., a godine kak zapinjala. 1860. godine 9528 klm.; —  1870. godine
1893. bilo je  5517 kilometrov. Englezki sistem nije uspio, dok nije 17,931 klin.; 1880. god.ne 26,189 klm.; —

Da se razvitek belgijskih željeznicah sa država svojim nadzorom i garancijom pov- 1885. godine 32.449 klm.; 1890. godine 
razvitkom englezkih izporedi, Ireba dužinu jerenje naroda digla. Tak je  postal uspješni 36.895 klm.; a 1393, godine 39,573 kilo- 
belgijskih željeznicah umnožiti sa 10, jer je  fraucezki sistem, po kojem če Vu smislu metrov.
velika Britanija 10 put vekša od Belgije, zakona od Ijeta 1842. graditi željeznice Najbolje se vidi vu Francezkoj, od koje 
Trgovina belgijska digla se je  iza godine država i privatniki na zajedničke stroške, su hasne željeznice. Transport na cestama. 
1835. deset puta. dočim se englezka trgo- Željeznice biti če vlastničtvo države, a pri- rékama i kaualima poslal je  faleši, ali se 
vina digla samo 5 puta. vatna družtva upravljat če njima stanovit nije nipošlo pomenjšal. Več 1886. godine

Vu smislu zakona od godine 1834. broj godina. Revolucija od 1848. prekinula prišparal je  fraucezki narod 760 milijona 
gradila je  vu Belgiji željeznice država sama, je na neko vréme širenje željezničke mreže. Iranaka na transportu, t. j. da nije bilo žrl- 
a stopram od godine 1845. davala je  vlada Do godine 1851 nisu se vise davale kon- jezmeah, stojal bi transport putnikah i robe 
koncesije družtvima. Do godine 1852. slabo cesije, stopram vlada od 2. decembra zdigla one godine 760 milijona iranaka više. Trans- 
se je  država željeznicama koristilo, bilo je  je  opet kredit, produživši družtvima trajanje pori je vu Francezkoj jeftin (tal). Dok je 
dapače i deficita, stopram od godine 1852. koncesije na 99 godina. Sad se je  počela Englezu stalo do toga, da se brzo (hitro)
dalje mogel je  deficit od dobička namiriti, željeznička mreža naglo razvijati, ali da ne- vozi, Francezu je  slalo do toga. da sc tal
a potlji bilo je  več i čistoga dobička. Bel- hude od loga pogubnih posljedicah. nije više vozi. Odkada postoje željeznice, zdigla se je  
gija je  vu smislu zakona od godine 1834. vlada dozvolila, da se osnivaju nova druži- produkcija poljedelstva i stočarstva. Žito i
prva upotrebila amortizaciju najmova, jer va. dapače izvede »fuziju« več obstoječih marba lehko i hitro se transportira, a dok

Z A B A V A

Komedij aš.
Po varoših i po selih hode više krat 

raznovrstni komedijaši, koji svojimi predsla- 
vami više krat občinstvu dosadjivaju jer 
neimadu onu okretnost, koja je  potrebna, 
da njihovu umietnost osvietla. Ali ima opet 
i takovih, koji su u izradjanju svoje umiet- 
nosti tak okretni, da im se mora priznati, 
da su u svojoj štruci pravi majstori. Um 
love po zraku tobož leteče forintake, dapa
če i ribiču nekak skriju u ruka v. koju 
onda jednim mahom ruke, kakti tobož ne- 
vidljivo po zraku leteču ulove i kad ju u 
pumi zdelu vode spuste, ribica pliva veselo, 
kak da nikada iz vode nebi vaui bila.

Izmed ovakovih umietnikah bil je  do 
.ada najbolji nieki Bosco, koj je  izbilja u 
svojoj strmi bil pravi majstor, jer je  izvad- 
jal svoje oielo tak, da se je  svaki čuditi 
moral pošlo je  njegova svaka predstava 
graničila bi reči na copriju, koju si nitko 
raztolnai iti nije mogel i nilko dokučiti, kak 
to biva kaj kaže, akoprem je  sve svojim 
naravskini redom bivalo, — si.mo njegova

hitrina i okrelnosl je  bila tolika, da akoprem 
je  sve pred očima svojih gledalacah izvad- 
jal. ipak nitko sk rov post njegove umietnosti 
opaziti nije bil moguči.

Jednoč je  rečeni komedijaš Bosco. koj 
je  zajedno bil i mekanikuš, došel u jedan 
varoš, gde je  u večer istoga dana kanil 
dati jeduu predstavu, a kak je  baš bil on 
dan u istom varašu Ijedenski senjem, šetal 
se je  Bosco pred poldan po pijacu i gledal 
razne prodavavce i kupce, a samo se po 
sebi razumieva, da ga nitko poznal nije.

Na jedan krat pristupi k jednoj selja- 
kinji, koja je  donesla na pijač košaru ja jce 
na prodaju, te ju zapita za cienu ciele ko
šare po p reko, i ona mu ju pove.

Prije vendar nego bi bil pogodjena 
j ja jca  izplatil, veli. da mora probu učinili 
1 ieli su friška, te 'vzeme je Jn o  iz košare, 
potere nje, i nul — na svili začudjenje, 

lopadne iz ja jca  žuli, svietli, nov novcali 
j cekin, kojega si k o med j aš odmali u žep 
porine. Vzeme drugo ja jce  iz košare i potere 
ali o čudo!

I iz ovoga opadne nov novcali cekin, 
kojega si Bosco opet turi u žep. I sada lo- 
bož zadovoljan pogodbeni, hoče ženi ja jca

izplatiti. Ali žena, koja je  videla na svoje 
oči i pred množinom sviedokah videla, 
koji su svi od začudjenja skoro zanerneli. 
da se u njezimh ja jcih  cekini nahadjaju. 
neda sad jajca, nego digne svoju košaru na 
glavu i hitro olide u Skedenj jedne bližnje 
krčme i lam pričme jedno za drugim treti, 
dok je sve do zadnjega potrla, ali žalibože 
iz nijeduoga jo j nije hotel cekin u krilo 
opasti. A kad je  videla, koliku si je  škodu 
načiinila, pričela se je  žuhko plakati i svoja 
potrta ja jca  narekati.

Bosco, koj je  skrivce za njom iSel* bil 
je  sviedok njezinog čina. te se je  od smieha 
nad njezinom bedastočum za trbub moral 
držati, a pleča su mu se tresla i u vis ska
kala. kak da se po slogih vozi. Kad pak je 
siroto videl nad njezinimi potrtimi jajci u 
skrajnoj /dvojnosti, potišil ju je  tim, da joj 
je  komično ipak ja jca  platil, jer Bosco nije 
bil siromak si mogel i je  tako ve šale do
pustiti, pošto su njegove predstave bile lak 
glasovite, da je  za jednu jedinu predstavu 
u večem varašu znal jedan večer i do dvie 
—  tri hiljade forinti dobiti. *



iiije bilo željeznicah, koliko je  loga na ces
tama prepalo! Ako li česa vu državi pones- 
tnne, hitro se željeznicom dobavi; isto se 
tako hitro more suvišek produkcije vu su- 
scdnu državu izvažati.

Država ima tulikajše velike dohodke 
od željeznicah, a kad koncesija iza 99 go- 
dinah prestane, postaneju željeznice vlast- 
ničtvo države. Najbolje se pako vidi hasén 
željeznicah po razvitku industrije i trgovine 
/eljeznice dovoze uz fal cénu sirovine vu 
fabrike; željeznice posreduju promet izmedju 
fabrikah i tržišta. Francezka je  i prije žel- 
jeznica imala znamenitu industriju, ali prarna 
sadašnjoj bila je  onda neznata.

Prčdjimo na Austro-Magjarsku!
Još 1807. Ijeta predloži v. Gerstner, da 

se Vltava (odnosno Laba) i Dunav spoje 
željeznicom, nu stopram 7. septembra 1824. 
dobi on privilegij, da sagradi željeznicu iz
medju Vitave i Dunava. Na početku 182ii 
Ijeta osnuje v. Gerstner vu Beču jed no di- 
oničarsko družtvo, kojemu je  12. marciuša 
istoga Ijeta svoj privilegij odstpil. Do jeseni 
1858. bila je  prva polovica od Budjeovica 
do Kerschbauma (6 4 5  kilometra) gotova, a 
1. angusta 1832. dogradjen je  i preostal' 
dél do Linča. No i to je  bila samo konjska 
željeznica. Prva željeznica sa lokomotivom 
Florisdorf-Wagram ( 131  kim) predana je  pro
metu 23. novembra 1837. a pruga Beč—  
Florisdorf otvorena je  6. januara 1838. Do 
Brna produžena je  ova željeznica 7. juliuša, 
Ijeta 1839. Sledeče godine bila je  dužina vsili 
željeznicah stopram 144 klm. Od onda se je  
pruga ovak razvijala: 1850. godine bilo je  
1579 kilometrov; 1860. godine 4543 klm.; 
1870. godine 9589 klin.; 1880. godine 18.512 
klm.; 1885. godine 22,613 klm.; 1890. godine 
27.113 klm.; a godine 1894. skupa Bosnom 
i Hercegovinom 30,517 klm.

Prva bosanska (vojnička) željeznica 
Dobrlin— Banjaluka (1 0 1 5  klm.) predana je  
prometu još 1872. godine, ali je  hitro zatim 
napuštena, a ponovno otvorena je  godine, 
1879. Iste je  godine otvorena željeznica 
Brod— Sarajevo, a 1. augusta 1891. dograd- 
jeria je  željeznica Sarajevo— Metkovič i tako 
je glavni grad Bosne spojen sa Jadranskim 
morjem. Godine 1894. imale su Bosna i 
Hercegovina vsega 696 klm. željeznice.

Austrija bila je  prva država, koja je 
vu vekšoj méri upotrebila željeznice za sol- 
dačke (vojničke) s vrhe.

Vu jesen Ijeta 1850. odpravljeno je  iz 
Beča i Magjarske preko Bona i Olomuca 
do sjeverne državne medje vu 26 dana 
75.000 momaka, 8000 konjak i 1800 kola 
i kanonov (topova). Vsakoga dana odpravl
jeno je  popréko 3000 momaka, 300 konja 
i jedno 3000 centi robe vu 6 do 7 poseb
nih vlakova. Mjeseca januara 1859. odpravl
jen je  treči vojni sbor od 20,000 momaka, 
5400 konja i 278 kola za 14 dana vu 76 
vlakova iz Beča vu Nabresine kod Trsta. 
Dne 22. majuša 1859. Ijeta počel je  trans
port prvog voj nog sbora i jed ne konja ničke 
divizije iz Češke vu Italiju. Vsega je  bilo 
35,500 momaka, 8400  konja i 1078 kola, 
za 18 dana stigel je  prvi sbor željeznicom. 
Četirnajst dana iza odlazka iz Češke več se 
je  8000 momaku prvoga sbora borilo vu 
bitki kod Magente. Dvadeset i drugog dana 
stigla su zandnja kola, a trideset i prvog 
dana zadnje konjaničke čete (seregi) vu 
Veronu.

Ako se odbiju ona tri dana hoda, to je  
prvi sbor za 28 dana prevalil put od 154 
milje. Da nije bilo željeznice, trebal bi naj- 
kračim putem (118 milja) iz Praga preko 
Budjejovica, Linča. Salzburga, lnsbruka vu 
Veronu 52 dana. Prve čete (Seregi) st igle 
bi anda vu Veronu stopram 11. juliuša, t. j. 
onda, kad je  mir več bil utanačen. —  Još 
Ijepši napredak vidi se godine 1866. Aus- 
trijska južna željeznica odpravila je  od 2. 
do 12. augusta vu 10 dana i 16 vur iz 
Beča 297 vlakova sa 3765 oficirah, 123,663 
momka, 16,632 konja, 254 kanona (topa, 
štuka), 2777 kola i 330 kola sa hranom 
vu Bjelak, Nabresinu i Goricu. Srčdnja udal- 
jenost iznosila je  anda 71 milja. Denes bi 
bil transport dakak, još znatno hitreši.

(Nastavak sljedi).

KAJ JE  N0V0GA?

Politički pregled.

Magjarske službene novine proglasile 
su sljedeče previšnje rčšenje: »Na predlog 
Moga magjarskoga ministra za bogoštovlje

i nastavil imenujem svečenika ostrogonske 
nadbiskupije i zupničkog zamjenika vu Ko- 
moranu, grofa Gustava Majlátha biskupskim 
koadjutorom erdeljskog rimo-katoličkog bis- 
kupa Franje Lönharta s pravom (jušom) 
nasljedstva, ter upučujem svoga spomenu- 
tog ministra, da s mjosta izda dalnje od
redbe glede toga. Vu Beču 28. januara, 
Ferencz Jožef s. r., dr, Julio Wlassics s. r.«

—  Ovim je  imenovanjem konačno rč- 
šena nevugodna atfaira koja je  dovela do 
spora izmedju magjarske vlade i papinskog 
nuncija vu Beču. Vlada i liberalna štampa 
drže, da je  naglašenjem izravnog državoprav- 
nog stanovišta na prema zahtjevu kurije, 
da ona imenuje koadj utora spravom nas
ljedstva, pitanje povoljno rčšeno po mag
jai sko stanovište. Ako bi i sveta stolica pros- 
jedovala proti ovakovu praecedensu, ona če 
se zadovoljiti s osobom imenovanog zamje
nika. Opozicionalna i klerikalna štampa dašto 
da nazire vu ovom rčšenju poraz vlade, 
ko.;a se je  opirala imenovanju s jurom nas
ljedstva. —  Novi koadjutor, grof Gustav 
Majláth, sin je  pokojnog judexa curiae Gjure 
Majlátha, ter se je  rodil godine 1864. Sprva 
je  učio prava vu Strassburgu, a stopram po 
tragičnoj smrti svog otca pošel je  medju 
teologe. Svršio je  teoložke navuke vu beč- 
kom Pazmaneumu i bil godine 1887. pos
večen od kardinala Simora za svečenika. 
Kašnje je  zaradi boležljivosti dűlje boravil 
vu Italiji, postal rektorom sjemeništa vu 
Osirogonu, a 1895. župničkim zamjenikom 
vu Komoranu. Hvaliju ga kakti vrlo blaga 
i darežljiva čovjeka. Vu magjarskom epis- 
kcpatu on je  sada jedini zastupnik aristo
kracije.

Magjarska zastupnička hiža nastavila 
je  vu subotu specijalnu razpravu o prora
čunu ministarstva za unutarnje poslove, a 
za tim prešla na razpravu peticijah. Peticija 
magj. grko-katolika za ustrojenje posebne 
biskupije dala je  sgode, da se vlada izjavi 
o svoin stanovištu. Minister Wlassics očito- 
val je, da se ustrojstvo ove biskupije more 
samo onda izvesti, bude li prije rčšeno pi
tanje o magjarskoj liturgiji; o tom pako od- 
lučuje rimska kurija. Vlada more samo ku- 
riju izvčstiti o stanju stvari, a odluku o tom 
more stvorih samo kurija. Spravišče se je

Na željeznici.
Više krat več sam govoril o odhranji- 

vanju diece i kak mnogi fale, kad dieci 
neistinitc stvari pripoviedaju samo da ina- 
loga, koj se plače, utiše. Tu se onda zove 
u pomoč bogec drotar, dimnjačar ili kakov 
vrhunaravski duh, koj si tobož nek dojde 
po maloga plačka kad hoče i koliko hoče. 
Ali roditelji to niti nemisle, da bu mali 
hmanjiš na zadnje, makar se i nebude 
prestal plakati, ipak videl, da niti dimnjačar, 
niti drotar, niti bogec, niti nikakov vrliuna- 
ravski duh, polag svega toga neče dojti, ter 
bu konačno da su to samo prazne grožnje 
od strane roditeljah, koje se neče izpuniti, 
jer drotari i dimnjačari imaju dosta drugoga 
posla a ne tudju diecu okolo nositi, bogci 
komaj toliko naprose, da komaj njim stig- 
ne, a vrhunaravskih duhov pako, koji bi po 
plačuču diecu hodili, tih neima. niti ih je  
bilo a niti ih nebude.

Grožnje anda takove, koje se nazadnje 
dieci ipak kakti neistinite u cieloj svojoj 
goloti pokažu, nevaljaju nikada, niti se z 
nJbni nikaj nepostigne, dapače su na škodu 
odhranenja, jer diete če konačno ipak uvi

deti da roditelji uisu istinu govorili, kad su 
dozivali strahu u pomoč, jer straha nije 
došla, te če na zadnje takove grožnje, a 
uslied toga i opomene, koje bi mogle od- 
hranenju hasneti, — po dieci izmehavane 
biti. —

Medjutim ne stoji tak zlo sa šalami, 
koje si roditelji negda sa svojom diecom 
privušče, jedino da negda takova šala zna 
u japekov bugjilariš posegnuti, kak ču to 
baš u ovoj pripoviedki pripoviedati.

Jednoč se gospon Poldi vozi svojim de- 
čekom po željeznici iz Kottoribe u Kanizsu; 
to je  još onda bilo. kad su mu ovi dečeci, 
koji sud danas veliki, maleni bili. Pod vož- 
njom je dečec sve zmirom živahan, on beži 
po vagonu gore dole, spinja se na sedala i 
opel leze dole, ide k-obloku te se van vesi' 
i ostale bedarije dela, kak su več obiestna 
i razmažena iliti zacartana dieca dielati | 
navadna.

Gospon Poldi maloga opominja na mir, 
ali sve badava, mali je  pod jednom kak 
živo srebro i baš se ov hip pričme pri oblo- 
ku van vesiti.

»Karlek, Karlek« —  vikne mu Gospon 
Poldi (ja sam mu pravo krstno ime hoto-

mice sa Karlek zamienil) —  »Pazi na svoj 
škrljak, jer ako se buš tak na obiok van 
vesil, odnese ti ga vietar. Nu jer Karlek 
neposluhne te se kak i prije na obiok van 
vesi, došulja se postiho gospon Poldi od od- 
zad, vzeme Karleku hitro škrljak iz glave 
te ga skrije si za ledji.

»Tak, tu ga sad imaš« —  veli ma- 
lomu gospon Poldi »sad ti je  vietar od
nesel škrljaka.«

Karlek je  stoprv četiri godine star i 
misli izbilja da mu je  vietar odnesel iz glave 
škrljaka te se pričme plakati i silno tuliti 
tak, da je  skoro zaglušil ruženje cielog vlaka.

No muči, neplači se, ja  bum sad fuč- 
krd i škrljaka bum ti natrag dozval« —  veli 
sad gospon Poldi i pričme fučkati, kak da 
škrljaka natrag zove, pak ga opet iza led- 
jah hitro potegne i malomu na glavu metne 
veliči: »Evo ga, došel je natrag!«

Mili sad zatihne, jer je  škrljak natrag 
došel, a gospon Poldi se pusti u razgovor 
svojimi suputnici te im pripoveda po čem 
su raznovrstne deske i drveni stupi, te kak 

j danas se samo zato trguje, za da starinska 
trgovačka firma neprestane, ali dobitka Bog 
zna kakovoga tu neima, još bi čoviek prije
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N ova željeznica . Električnu /el- 
jezuitu budu zazidali iz Budimpešta vu 
Čakovec i odovud do Fiume Ova željeznica 
hude iz Budimpešta čez Székes-Fehérvár, 
Veszprém, Keszthely. Csáktornya. Varaždin, 
Zagreb do Fiume isla. Hod hude jo j bržeši 
kak vezdasnje željozuice. Druživo si je  vse 
peneze za ovu željeznieu skup spravilo.

—  Assentira/ye  bude se vu Čakovcu 
ű-ga aprila, vu Pretoku 2(>-ga aprila, vu 
l/Midavi H-ga marciuša počelo. Cela varmeg- 
jija mora dati za ovo leto sveskup 8920 
voj i likov.

Dobre žepne i  stene v ure za fal 
cčne moči dobili pri l Jo!Ink Berna tu vti
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pii 
njem se uzim ljejti v ure tu kaj za popravek 
za fal cénu.

VASÚTI MENETREND.

Odgovorni urednik 

M A R C I T A I  J Ó Z S E F .  

(Jlavni suradnik 

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

N vil ttér.*

I< mviil iiliiU közlőitekért »etn alak i. som tartalmi 
bkinletbeu m>n, vállal felelősséget a Szerk.

Henneberg-selyem csakis akkor jahali. Iia kozvet- 
•'•ngv áramból rendelik fokoto, fehér és színes 9.*» 
'̂■•"I 14 Irt Hő krig mótoroiikónt sima. csikós, knez- 

kázott, iiiintázotl. damasztot sat. (mintegy 240 külftn- 
bó/.o minőséit és 2000 mintázatban stb.) a megrendelt 
i,ri1, pmdabér ős vámmentesen a házhoz szállítva és 
•mntákal postafordultával küld: Hentioberg (i. (cs. és 
k udvari szállítói selyemgyára Züricidten Svájczba 
« zuiiz»*tl levelekre 10 kros és levelez«') lapokra ő kros 
M*lN**K ragasztandó. Mag\ar melyen irt megr«*nilelések 

pontosan elintéztetnek. 1

(Yadoncznál 3 —ö 10.000 drb véleliiél ö 10 lő százat« engedmény!)

A rendkívül gazdag gyökérzet ü életerős vadonczok erőssé*: szerint • * \ • • i»I<i vastagságunkra vannak válogatva, 
mely végtel<>nül nagy előny a rendelőre nézve, ezen leiül az árak is mérsékeltek, illetve igen alaesonvak.

3 4 5 éves á llan dó , v agy is  term ő helyökre k iü ltethető  és ott azo n n a l beojtható  v ad o n cz o k  :
I. minőségű *20 mili in. vastag too-ra io forint

\ udonezok a kővetkezők hol rendelhetők meg: körte, a lm a, douc in , p a ra d ic so m , b irs, p ru n u t  m yro bo lan a ,  
szent jou lien , kökény, sá rga  baraczk, m andu la , Ö sz ibaraczk, fekete m eggy, sa jm eggy , (prunus mahaleb) eper.

A rendelés foganatosítása illetve összeállításánál a lénti (vonallal jelzett« méretek pontosan betartatnak. 
Gazdasági czélokra alkalmas 4 — ó éves (nem njlnli« eper I á l>ó| igen nagy készlet van. \ esetnetek *irbja 2ó kr.; 

1(10 drb ára 20 Irt. 1000 drb ára 170 Irt. A gyengébbek aránvlag olcsóbbak.
Mi ml •ven vadonczok megrendelhetők

Unghváry Sándor, gyümölcsfa-iskolájában <Cegléden.
Igyancsak lenti c/.égnél kaphatok magas törzsű és törpére nevelt körte, a lm a, sz ilva, ö sz ib a ra cz k , ka jsz in ,  

cse re snye , m eggy, eper, b irs  és no szpo lya  csem eték  is a következő ár mellett:
az 1 2 éves igen szép csemete darabja ló —20 kr. a 3 4 éves igen szép csemete darabja .‘10 kr.
a 2 —3 » * 2ö kr. a 4 —ő * legerősebbnek daraja . . 3.'» kr.



Doktor sveukupnog lieénietva

i zubar

Manfred Glaseall, Varaždin,
lieči sve nutarnje, kao i bolesti zabih, le 
dogotavlja u vlastitom atelieru umjetne 

z n  b o  i p o ilp u  n n z n b n / n .

vm* O i'd in ira  svak i dan. -V i
Zobarski atelier se u klici K o t e r b o v o j .  
kraj crk ve 0. O. Franjevaca, na Franjo

1 részlet után a/, árverés napjául számítandó 
(i° 0 kamatokkal együtt az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. fi9l 1 1

Fzen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapitotl árverési teltételek a 
perlaki kir jhiróság telekkönyvi osztályánál és 
ihaskoveez község elöljáróságánál a hiva
talos órák alatt megtekinthető.

A kir. jl»Íróság mint tlkvi hatóság.
P e r  la  kon,  189fi. évi november hó 12-én.

Dús mellékkeresetet
nyújtunk mindazoknak, kik törvénye
sen engedélyezett sorsjegyek rész
letfizetésre való eladásával foglalkozni 

kivannak.
Némi tevékenység mellett havonként 

löO 200 Irt könnyén megkereshető. 
Ajánlatok czimzetidök:

7007 1890. tlkvi sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi ható

ság által ki izhirré tétetik, miszerint a nagy
ka nizsai takarékpénztár r.-t. végrehajlatónak 
Ruzsics György elleni végrehajtási ügyében 
800 Irt töke. ennek 1894. márczius 27-től 
járó 7 , J} ° 0 kamatai, a lejárt kamatnak fél
tvenként tőkésítendő 7V«%  késedelmi kama
tai. 2ö frt 50 kr. perbeli, 13 Irt 80 kr 
végrehajtás kérelmi és ezúttal lő  írt tr> kr 
árverés kérelmi költségek behajtása végeit a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. 
jbiróság) területén lévő a dráskoveczi 177. 
sz. tjkvben foglalt 873. hrsz ingatlan az 
adó alapján meghatározott 217 frt. a drás
koveczi 1221. sz. tjkvben foglalt 208 a. 
hrsz. ingatlan 232 frt s a/ u. o. tjkvben 
fe5vett 2247 a. hrsz. ingatlan 108 fii becs
ér,ékben Draskovecz községházánál
1H U 7. é v i  lobotok r  b ő  2 4 .  n n p jtin  

d ő lő U iít  l O  ő r n  k o r
F:schel Gál nagy-kanizsai !ak<*s felperesi ügy
véd vagy helyettese közbejöttével meglar 
tandó ny Ivános árverésen el fognak adatni.

Kiki; Itási ár a femit kitett becsár.
Árve-ezni kívánok tartoznak a becsár 

10%-id készpénzben vagy óvadékképes érték-j 
papírban kiküldött kezehez letenni.

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól (>() nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden egyes

Nyomulóit Fiséból FiÜöp (Strausz Sánclor) gyorssájlóján Csákiurnyáii.
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