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A Csáktornyái Takarékpénztár . »Muraközi Takarékpénztár . ;i Csáktornya Vidéki Takarékpénztár sat. hivatalos közlönye.

A kerékpározás.
A kerékpározásnak Magyarországon pár 

év ölöt! is még számtalan ellensége volt. kik 
minden áron nevetségessé akarták tenni <*zt 
;i nemes sportot, melynek sporthall, erkölcsi 
és szellem i előnyei annyira kézzel fogha
tók. hogy bővebb magyarázatra alig szorul
nak De a mit a divat védszárnya alá vesz. 
annak lerjednie kell. Címek köszönheti a kül
föld jó  példája mellell a kerékpár is azt. 
hogy ma már felkapott sport hazánkban 
is. habár még kellő méltánylásban nem 
részesül.

S nálunk, a kik kerekeznek, legtöbben 
csak városuk utczáin járnak fel és alá.
Már pedig a ki csak azért ül a kerékre, 
annak nem lizeti ki magát.

A turistaság'  képezi a kerékpározás 
leggyönyörűbb, leghálásabb ágál. Csak az 
örülhet igazán kerekének, csak az veszi 
annak igazán hasznát, a ki turistu. Az érzi 
üdvös hálását a lábukra és az egész 
testre.

Magvallom az igazat, én sem azzal a 
szándékkal vettem meg első gépemet, hogy 
vele Magyarországot bekujforogjam, hanem 
csak azért, hogy szomszédos forgalomra 
legyen valami közlekedési eszközöm Később 
azonban. bála a véletlennek! -  meg
ismerkedtem egyik-másik jobb túrázó sport* 
társammal, kik rávetlek egy uj turagép beszer
zésére s egy rövidebb kirándulásra Stá jer

országba. Annyi élvezetet nyújtott nekem 
ez az ul. annyi tapasztalatot szereztem a 
bejárt vidékekről, hogy még Miközben elhatá
roztam egy beli pihenés után a Hala tón 
vidékét bejárni vas|Miipámon.

A pihenésre szám bélen sorba futkos
tam itt. az ismerős kerekeseket, de egyetlen  
cgy,ct sem lehetett rávenni, hogy uti- 
társul szegődjék. Elindultam magam s 
mondhatom, nem volt okom megbánni. 
Mert a mellett, hogy megismerkedtem a 
Balaton mellett levő fürdőkkel és neveze
tességekkel. hazánk egyik legszebb vidé
kében gyönyörködtem . Kz utam alatt bő 
gyümölcsét élveztem a kerékpározás egész
ségi és szellem i előnyeinek.

Egész Magyarországban legjobban a 
D un á n tú l van elterjedve a kerékpársport 
Azonban azt tapasztaltam, hogy Csáktornyán 
és vidékén a turistaság  érdekében épen 
sem m i sem történik. Ennek oka az. hogy 
az itt élő kerékpárosok közt nincsen össze- 
ta rtá s.

Vájjon nem lehelne-e Csáktornyán. 
a vidéken élét kt rékpáro sokká l váll
vetve  egy kerékpár-egyletet alakítani 
mely. egyesült erővel a turistik á t  
tűzne k i feladatáu l?

Én ugy hiszem, hogy igen!
Végtelen örülnék, ha szavaim nemliang- 

zanának el a pusztában. Ilt semmi nehéz
séggel nem járna a klub megalakítása annyi
val is inkább, meri csupán az újonnan meg

alakult ..Torna -Egycsület'‘-nek kellene pro
gramújába a kerékpározást is felvennie, illetve 
annak keblében egy kerékpározási a losz
tályt létesítenie s a klub meg volna ala
kulva Adja az ég. hogy szavaim visszhangra 
találjanak!

Bankok és szövetkezetek.
Az országházban nemrég nagy vita folyt 

a szövetkezetek körül. K á r o l y i  Sándor gróf 
lámadta a kormányt, hogy nem tesz a szö
vetkezetekért annyit, mint kellene. Da r á n y i  
miniszter és azok. kik védelmére keltek, az 
ellenkezőt vitatták. Rámutatlak az állami 
palronáfus alalt keletkező tej- és egyéb szö
vetkezetekre. a szövetkezeti törvény készülő 
reformjára, arra az egy millió forintra, mi a 
szövetkezetek részére a pesti hazai takarék
pénztárnál van elhelyezve. Mindezekből azt 
a nagyon is megnyugtató következtetést 
vonták te. hogy a kormány sokat tesz a kis 
emberek szövetkezeteiért. Alaptalan tehát az 
a vád. hogy őket a bankok és takarékpénz
tárak bőséges osztalékai érdekében elhanya
golná

Az bizonyos, hogy történik ilt-otl valami, 
de kétségtelen, hogy nem történik elég. A 
mi történik is. oly módon jő  léire, mi nem 
igen mutalja az állítólagos nagy lelkesü
lést a szóban forgó kérdés iránt. Már az 
1888-ban létrejött regále-törvény meglehetős 
rövidre szabod utasításokat foglal magában a

T Á R C Z A.
Már késő . . . .

Irta: K. M. —
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l elt az idő, a komor őszt már zord lél val
lóim fel. Margit csak rendesen látogatta húgát a 
kolostorban, s mire eljött a szép tavasz, Margit 
vidámabb lett, mert tálogatásai alatt észrevette, 
hogy delén szép halvány arczán már a nyugodtság 
kezd mutatkozni.

S midőn a nyár is elérkezett, Mai git naponta 
künn sétált a parkban, összejárta delén kedvencz 
helyeit, s elszoniorodoll, a hányszor csak a füle
müle csodaszép hangját hallgatta: mindig előtte 
állt a még tavaly oly boldog delén bájos arcza s 
azon feledhetlen este, midőn a lugasban oly elme
rülve ábrándozott delén s élvezte a természet 
gyönyöreit. S hol van ő most? Ellenielve a külső 
világtól. Már nincs körülötte e nyitó virágoknak 
ápolója, kis úrnőjük : nem is tér többé vissza soha.

így gondolkodva, járt fel s alá Margit a kavi
csos utón, várva férje hazatértét. Egyszer csak háta 
mögött gyors lépéseket hallott. Ki lehet gon
dolta. Miklós nem szokott ily gyorsan jönni s ezzel 
megfordult s maga előli látta Tibort mosolygó 
nrezrzal, hogy sikerült Ma’ gitot meglepnie.

Egész megijesztettél, mondá Margit a köl
csönös üdvözlés után, hát még hogy fog örülni 
Miklós, ha haza jön. váratlan megérkezésednek.

Hát delén nem. ő hol van? mondá Tibor 
körültekintve a parkban.

delén ő neki már mindegy feleié 
Margit elszomorodva hisz te még nem is tudod 
Tibor? O zárdába vonult.«

»Zárdába? Miért, hogyan. szólt Tibor egész 
elváltozott hangon csak nem örökre?!

».lei üljünk le ide e kis hársfa alatti padra. 
majd elmondom neked. s ezzel helyet foglalva 
elmondd delénnek egész megváltozott természetét, 
óh aját.— s különös változásainak okát nem tudjuk 
ma sem,« beszéli Margit a mellette ülő Tibornak.

Tibor egész magánkívül hallgatta Margit el
beszéléséi. majd megragadva Margit kezét. kéri. 
künyörgütt hozzá:

»Oh Margit, ha te szereteti húgodat, s ha az 
én boldogságomra adsz valamit, kérlek, menj 
llelénhez, talán még nem késő, hívd ki a zárdá
ból: mondd neki. hogy én csak érle élek. ő az én 
életezélom: egész utam alatt csak az ő alakja 
lebeged szemein előtt; mióta ismerem, csak egye
dül őt szerettem. Oh. mondd neki. legyen az én 
nőm; imádni fogom halálomig; kérlek, menj s hozz 
választ tőle.«

Margit izgatottan hallgatta Tibor beszédét s 
csak most kezdte delén viseletének okát sejteni.

»de hát miért nem szóltál le elutazásod 
előtt csak egy szót is nekem erről a szándékodról, 
én ezt nem is gyaníthattam!«

»da tudtam volna, hogy ez fog történni 
feleié Tibor — inkább nem mentem volna sehová.

Istenem, miért is helyeztem utamat házasságom 
elé s hogy miért nem szóltam, csakis azért, mert 
azt hittem, ha tudjátok szándékom, lebeszéllek 
majd az utazási tervemről, s ha delén is szólt 
volna, akkor nem tudtam volna eltávozni, s mivel 
pedig az határozott szándékom volt. hogy keletre 
menjek, ezért mentein el szótlanul.«

Nem bírt tovább beszélni a belső felindulás
tól: szép halvány arczát a fájdalom egész meg
változtatta. ugy. hogy Margitnak kellett vigasz
talnia.

Ne busulj annyira édes Tibor, mondá Mar
git. talán még nem késő. azt hiszem, hogy ő is 
légeit szeret, s még minden jóra fordulhat. Holnap 

| délelőtt elmegyek ismét llelénhez s elmondom majd 
szándékod. Légy arra itt. megtudsz mindent. Jer  
mejünk most he. S ezzel felállt, Tibor karját 
nyujtá s ingadozó léptekkel haladt Margit inellett, 
alig tudva uralkodni magán.

Másnap délelőtt Margit már alig várta, hogy 
a fogadási óra elérkezzék, hogy beszélhessen 
Helénnel. Hál még Tibor? Neki nem volt éjjele. 
Eel s alá járt szobájában a felkelő nap még ébren 
találta, de ezért reggel már Margitnál volt. várta 
a választ.

Midőn Margit belépett llelénhez, az csodál
kozva függeszté szép szemeit nénjére s kérdé.

Mi bajod édes Margit, olyan izgatottnak
látszol ? !«

Vnlóhan az vagyok, mondá Margit, képzeld 
megjött Tibor!«



regále-törvényeknek szövetkezeti czélokra való 
felhasználása iránt De azért bizony nem 
történt sok, jóllehet azóta csaknem liz 
év folyt le. Pedig az a bizonyos egy millió 
forint, a mely után a szövetkezetek szépen 
meglizetik a kellő kamatot, nem sok ahhoz a 
száz meg százezer frtnyi segítséghez képest 
mit a kereskedelemnek szolgáló hajózási válla
latok évente kapnak. Micsoda egy általán a 
szövetkezetek érdekében kifejtett akczió ahhoz 
képest a mily föladatok megoldásáról 
van szó?

A gróf K á r o l y i  és W o 1 f f-íéle szö
vetkezetek kimutatták, mely irányban kell 
haladni és bebizonyították, hogy nálunk meg 
van az anyag, a melylyel a jövőt biztosítani 
lehet. Ha a merkántilizmus és uzsora fölül
kerekedése nem sürgetné az erélyes föllé
pést, a mozgalom országositását, akkor ál- 
engedhetnők a dolgot a maga lassú fejlődé
sének. De mikor minden évi haladék ezrek 
gazdasági létét semmisíti meg. akkor sietni 
kell. Itt tulajdonképpen nem is annyira nagy 
áldozatokról, csak buzgalomról és ener
giáról van szó. Arról, hogy a törvényhozás 
reformálja a hiányos szövetkezeti törvényt 
és intézkedjék, hogy a szövetkezetek pénz
hez jussanak. Xem az állam kasszájából, 
hanem az által, hogy a kibocsátandó köt
vények biztosítékait a törvény szabja meg. 
Ezek a kötvények aztán a záloglevelek mód
jára lennének eladhatók és nem is kétes, 
hogy a külföld örömmel venné őket.

A miniszterek ezzel a javaslattal már 
egy év előtt elkészüllek. A miniszterelnök 
bejelentette, hogy a legrövidebb idő alatt be 
is mutatja.

Reméljük a megteendő intézkedésekből, 
hogy kisegítenek bennünket abból a kátyú
ból. a melybe a gazdasági humanizmus 
ügyét az uralkodó szellem önzése bele- 
segitette.

Azt. hogy erre sürgős szükség van 
tagadni józan észszel és hazafias szívvel 
nem igen fogja valaki, tla tagadja, akkor 
elárulja, hogy az ügyet szivén nem hogy 
nem viseli, de annak egyenesen rossz
akarója.

Relén szép arczát csak halvány pir boritá el. 
de egész nyugodt maradt s hallgatott.

Erre elinondá Margit Tibornak üzenetét s 
kérdöleg nézett húgára, s midőn látta Hetén arczán 
azt a gőgös vonást megjelenni, egész izgatottan 
kérdé :

»í gy hát nem szeretted Tibort?!*
»Margitom! monda Relén, tudod, hogy min

den emberi kebelben megvan az a szikra, a mely 
csak a hozzáérő delejtől gyűl lángra, de akkor ég 
örökké elolthatatlanul. Az én keblemben e szikrát 
Tibor gyújtotta lángra; igen, én csak őt szerettem 
ifjú szivem egész hevével, s az a láng égni fog 
ott szivem mélyén örökké; de már könnyű hamu 
takarja s én többé nem háborgatom. Most már 
megnyugodtam, a hitben leli fájó szivem vigasz
talást, s már nem állok el elhatározott szándé
kom mellől, többé soha, én apácza leszek, ill már 
biztos az enyhülés!«

»Re ő téged nagyon szeret s örökké léged 
szeretett* monda kétségbeesve Margit.

»Annál rosszabb, feleié Relén, ha ő szeretett, 
hogy tudott engem egy biztató szó nélkül gyáván 
otthagyni; tudhatta, hogy mily nagy fájdalmai okoz
hatott nekem ezzel. Most már késő minden, mondd 
meg neki — ez utolsó szavam.«

Margit egész megtörve távozott Relédtől s 
bús arczal tért haza. Tibor már arczárói leolvasta 
a rossz hirt s midőn belépett a szobába. 
Margit egy szót sem szólt, lefogyott egy zsölvére 
s nem tudta, hogy adja elé az egész beszédet 
Tibornak.

K Ü LÖN F É  b É K .
—  Dr. Jankovich László gróf, Xalamegyc 

főispánja, e hó 22-én délután a Déli vasúttal 
Zala-Egerszegröl Csáktornyára érkezett s az 
áll tanitóképző-intézelbe szállott. Másnap 
megtekintette a tanítóképzőt s minden osz
tályban meghallgatta a növendékek feleleteit: 
volt Dráva-Vásárhelyen S z e l e  lgnácz ez. 
kanonoknál s Csáktornyán több látogatást 
tett. Ö Méltósága 23-án a d. u. gyorsvonat
tal távozott székhelyére.

Csertán Károly, Zala-vármegye alis
pánja, e hó 21-én a Zalai vasutak esti vona
lával Csáktornyára érkezeit. Másnap hiva
talosan el volt foglalva, a lovas kaszárnyában 
látogatást tett. Alispán ur a délutáni vonattal 
Zala-Egerszegre távozott.

Manőverek. Csáktornyán f. év julius 
20-tól augusztus 20-ig a tüzérség nagyobb 
szabású czéllövészetet lóg tartani álló és 
mozgó alakokra, mÉl veken jelen lesz a tüzér
ség főfelügyelője l l p ő t  S a l v a  t or  löher- 
czeg ö Fensége is. A ezéllövészet bevégzése 
után lovassági gyakorlatok tartatnak. K hó 
23-án több magasabb rangu katonatiszt tekin
tette meg a gyakorlatok helyét. Ebből a czél- 
böl várták Zágrábból Ki p ó t S a I v a t o r 
főherezeget is, számára az uradalmi tiszli- 
épület vendégszobái! a zala-njvári grófi kas
télyból szállított bútorokkal rendezték be. 
azonban ő Fensége táviratilag értesítette a 
reá várakozó) katonai s polgári előkelősége
ket meg nem jöveteléről.

Megjutalmazott tanítók. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter Danitz Sán
dor stridói áll. isk. igazgató-tanítónak és 
Uobossy Elek Csáktornyái közs. isk laniló- 
nak a magyar nyelv tanítása körül kifejlett 
kitűnő buzgalmukért őO öo Irt jutalmai illái
vá nyozott ki

Eljegyzés. S e r e g é 1 y I lezső nagy
kanizsai ev. ref. lelkész eljegyező1 K o I g y á r i 
C s á s z á r  Vilma k. a. Szl.-Györgyvölgyéröl.

Nyilvános köszönet. A Csáktornya 
Vidéki Takarékpénztár lek. igazgatósága mér
legének terhére 7 IVI ö0 krl volt szives a 
helybeli kisdedóvó részére kiutalványozni. 
A midőn erről a nyilvánosság előtt számol 
adnék, el nem mulaszthatom, hogy a kis
dedóvás iráni tanúsított ezen érdeklödéseérl

Klmondá az egész társalgást s egy kissé meg
nyugodva vette észre, hogy Tibornak még sem 
okozott oly nagy fájdalmat, mini gondolta, e ked
vezőtlen válasz. S valóban Tibor egész nyugodtan 
hallgatta végig; alig rándult meg egy párszor ajka 
a lielső titkolt fájdalomtól.

Murgitékná! töltötte az egész napot, de este 
már búcsút vett s eltávozott egész megnyugodva, 
mini Margit gondolta.

Gyönyörű este volt, s Tibor a helyett, hogy 
haza ment volna, a parkba ment, oll já r t fel-alá 
kétségbeesve, most már nem titkolta fájdalmát, 
hisz nem volt körülötte senki.

A fülemüle dalolt csak a bokorban, de ő ezt 
nem hallotta; a nyíló virágokat sem vette észre, 
az ő fülében csak c két szó zsongott; Már késő!

Támolyogva ért a kis hárs-alatti pádhoz, 
szép szőke fejét oda lámaszlá a hideg márvány
hoz. s ott ült mozdulatlanul, töprengve kínos gon
dolataival azon a helyen, hol egy évvel ezelőtt 
épp ilyenkor egy szép leány zokogta öröknek hitt 
boldogságát s minden reményéi.

S a szelid méla Hold már jó magasan járt 
az égen. midőn fénye mellett egy kis pisztoly 

I csillámlása lett látható, utána egy tompa durranás 
s egy halk sóhaj: nem élhetek nélküle, már késő 
. . . .  s aztán mélységes csend honolt mindenütt.

Ott találták Tibort másnap, a hars alatti 
pádon. Relén kedvencz helyén, átlőtt szívvel; szép 
areza nyugodt volt s hideg.

a lek. igazgatóságnak hálás köszönelemet 
no fejezzem ki. —  Csáktornya. 1897. már- 
ezius 2;Vén. Z i e g l e r  Kálmán, egyesületi 
elnök.

Uj vasút. A hogy a Mura-Szoinhal 
és Vidéke bizlos forrásból értesül, a lég 
óhajtott vasul építése S z a p á r y  László gróf 
országgyűlési képviselő vezetése és támoga
tása mellett a legkomolyabb stádiumba jutott 
és ebből folyólag f. hó I 1 -én dr. Cosztony 
Mihály budapesti ügyvéd az Alsó-Lendva 
Relalincz - Mura-Szombat és Regede közli 
vonalra, a részére kiadandó előmunkálati 
engedély iránt való kérvényt a kereskedelmi 
minisztériumhoz tényleg már benyújtotta.

—  Kisdedóvás. A helybeli Kisdedúvó- 
Egyesiilet választmánya múlt héten, szomba
ton gyűlést tarlóit, mely alkalommal Zicg-  
l e r  Kálmán kir. közjegyző elnöklete aluli a 
laggyüjlés módozatáról tanácskozott. Miután 
még nem mindenki tagja az egyesülőinek, 
ki tagja lehetne, az elnökség gyűjtő-iveket 
fog kibocsátani, hogy a kik a város polgárai 
közöl ezl eddig még nem tellek volna, az újabb 
felhívásra tagokul beiratkozzanak.

—  A Társaskör választmánya múltbeli 
gyűlésében a lapok megrendelésén kiviji log- 
lalkozoll a társaskör elhelyezésével i>. a 
mennyiben a vendéglős csak föltélclek lóri
iéit hajlandó a társaskörrel kólóit szerződést 
julius 1-én lul föntarlani. A választmány a 
föltételeket elfogadja, de megbízta a gond
nokol. tárgyaljon a vendéglőssel az iráni, 
nem volna-e hajlandó az alsó helyiség hel\olt 
az emeleten két szobát álengedni, melyek a 
Társaskör ezéljának inkább felelnének meg. 
mint jelenlegi helyisége, melyei a vendéglős 
hallomás szerint vendégszobákká alakítana ál

Költözködő hivatal. A külfárai kör
jegyzőség hurczolkodik. a mennyiben hiva
talos helyiségeit április hó 1-én a zala-ujvári 
nlczai Rosenberg Lajos-féle házba leszi ál.

Mulatság. A helybeli kereskedelmi 
kaszinó mull szombaton kedélyes zártkörű 
estélyt rendezett sajál helyiségeiben, mely 
lánczezal voll egybekötve. A mulató közön
ség Sárközy zenéje melleit csak hajnalban 
oszlott szél.

Halálos lórugás. K o v á c s i c s Mihály 
nyirvölgyi lakost a legközelebb meglarloll 
dráva-vásárhelyi vásáron egy ló oly szeren
csétlenül rugla meg. hogy az illető a kapuit 
sebekbe belehalt.

Himfy Lajos letenyei kir. járásbiró- 
sági aljegyző ideiglenesen a Csáktornyái kir 
járásbírósághoz osztatod be szolgálatlélelre.

Györgyhegyen X o v á k Mártonná, szül. 
Szilár Mária 23 éves asszony e hó 23-án 
reggel mosás közbon beleesel! a szom széd
ságban levő I ' *  méter mély lóesába s bele- 
fuladl. Az orvosrontlőri eljárási S z á l  ma y 
József szolgain ró és dr. V i o l a  Vilmos kor
orvos a helyszínén e hó 24-én löganalosi- 
tot Iák.

Ezeréves Magyarország nevél vette 
föl egy uj folyóirat. Párját ritkító diszszel 
jelenik meg minden hó I. és lő. napján: 
kiadótulajdonosa és főszerkesztője. Laurincic 
Gyula igazgató), számtalan metszel tel. szin- 
nyomatlal és viguetával diszitell előkelő 
folyóiratot a magyaron kívül német és Irán* 
czia szöveggel látja el. s gondoskodik rola. 
hogy a rajzok s az irodalmi tartalom egy
általán elsőrangú szerzőket hozzon a csala
dok s az idegenforgalommal dicsekvő nyil
vános helyiségek asztalára. A fényesen ki
állítod első füzei Vastagh György Kárvallott 
czigányv-ál.tij iparművészeti palotánkat á̂t
hozza külön mülapon. előfizetési ára csak 
1 Irt 80 kr. egy negyedévre.



—  „Ezer év után" Nos a Lajosnak, az 
országszerte ünnepelt nevű költőnek ilyen 
czimü költeménye immár megzenésitőre is 
laláll T a r n a y  Alajos, a csinos zongora- 
darabjairól és érzelmes, lágy dalairól is 
mindenült ismert és kedvelt liatal zongora
művész. annyi drámai erőt tanúsít a lelkes, 
szép költeménynek zongorán való illusztá- 
eziójában, hogy müvét igazi nyereségnek tart
juk a » M e l o d r á m á k «  czimü sorozatban. 
Az érdekes zeneköltemény a R ó z s a v ö l 
gyi  és T á r s a  udvari zeneműkiadónál (Bu
dapest. Kristóf-tér. 3.) 8 koronáért kapható.

— Értesítés. A konstanzi német csász. posta- 
főigazgatóság közlése szerint f. év február 3-án este 
;i sigmaringeni [».-udvarban Mmh>o márka értéknyil- 
vánilássál ellátott postaküldemény elveszetl. A kül
demény körülbelül 21 cin. bosszú, 13 cm. széles 
ás P cm. magas barna szinü megvasalt tölgyfalá- 
dárska volt. Keskenyebb előoldalán vasfogantyuval 
volt ellátva. Súlya 1 kg. 500 gramm. Tartalma 7 
drb. 1000 márkás németbirodalmi bankjegyekből s 
33drb. német birodalmi valamint Württenbergi, bajor, 
badeni és délnémet 100 márkás bankjegyből állott. 
K. é. febr. 4-én a Dunába látták úszni. A német csá
szári postaigazgatás annak, ki a kérdéses küldeményt 
visszaszolgáltatja Kgyezer (looo) márka pénzjutal
mat kap. Kzen hirdetményt oly felhívással teszem 
közzé, hogy a kérdéses küldemény megtalálása esetén 
szíveskedjék a találó a in. kir. posta- és távirda inté
zel vezérigazgatóságához (Bpest kereskedelemügyi 
minisztérium) fordulni. S z  a I a y s. k. elnökigazgató.

Korai fürdö-8aÍ8on. A magyai országi für- 
dőkben rendszerint későn, csak május hó köze- 
pén kezdődik a fürdő-saison. Jó részt ez az oka 
annak, hogy a magyar közönség még mindig 
óriási tömegekben keresi föl a külföldi fürdőket, 
holott a magyar fürdőkben is megtalálhatná a 
klimatikus hatások és a források gyógyító ereje 
mellett azokat az intézményeket, melyek a külön
féle betegségek ellenében szükségesek. Kzen a 
bajon segít most az utóbbi esztendők során nagy
szerű fejlődésnek indult Rajyczfürdőnek  az 
igazgatósága. K fürdőben ugyanis az idén m ár  
április hó 1-én kezdődik a saison. Kire külö
nösen alkalmas rendkívül kedvező éghajlati viszo
nyainál fogva, melyek már áprilisban is tökélete
sen megfelelnek a különféle bajok ellen orvoslást 
kereső betegeknek. Kajeczfürdőben, hol esztendő- 
ről-esztendőre szinte meglepő arányokban nyil
vánul a fejlődés, mely ezt a gyönyörű fekvésű 
helyet egyik leglátogatottabb és legkedveltebb 
magzar fürdő telte, a kitűnő gyógyhatású meleg 
ásványlürdő, úgy Marienbad és Oarlsbad között 
helyet foglaló hideg és meleg ásvány ivókúrája 
mellett tavaly óta a modern technikai és orvos
tudomány minden igényeinek megfelő hidegviz- 
gvógyintézet és a Kranzensbadival egyenlő töké
letesen kipróbált vasas lápfürdők  is állnak az 
üdülést és gyógyulást kereső közönség rendel
kezésére. A most életbeléptetett újítás, vagyis az. 
hogy a saison már április 1-én megkezdődik, 
hasonlókép arra vall. hogy a fürdő igazgatósága 
semmi áldozatot nem kiméi, mikor a íürdőzö közön
ség igényeinek a kielégítéséről van szó.

Kajeczfürdőnek vasúti állomása Z so ln a ,  a m. kir. 
államvasutak mentén.

Az Első Leanykihazasitasi Egylet m. sz.
márczius 14-én tartotta Schwarz Ármin elnöklete 
alatt XXXIV. rendes közgyűlését. Az évi jelentés
ből kivesszük, hogy ISIMí. évben 3321 tag tMM»2 
jutalékrészszel Íratott be és nászjutalékok fejében 
löl.t>P2.GP fizettetett ki. Az USlMi. évben elért 
315.508,32 üzleti felesleg által a díjtartalék 
I .550.ÍP2 2ö krra, a nászjutalék felemelési tartalék 
HU>.315*37 krra. a külön tartalékalap UUMitV13 
krra emelkedett. A mérleg I.522.7ö3\34 krajezár 
vagyont mutat ki, mely fedezetét nyeri két négy- 
emeletes intézeti bérházban, takarékbetétekben és 
elsőrendű értékpapírokban. A jelentés tudomá
sul vételeit és a felügyelő-bizottság indítványához 
képest a felmentvény egyhangúlag megadatott. Az 
igazgatóság javaslata, hogy a »null év május havá
ban létesített és ezidőszerint 55Ö1.4I fiiból álló 
nyugdíjalaphoz 100U frt utaltassák, elfogadtatott. 
Keiő Károly intézeti tag indítványára Schwarz 
Ármin elnöknek. Kolin Arnold vezérigazgatónak és 
:,z egész igazgatási testületnek jegyzőkönyvileg 
köszönet szavaztatott.

felügyelő-bizottsági tagokká ismét megválasz- 
bdtak Dr. Alexander llernát. Dr. Simonyi /sigmond. 
basi h Lajos, Néger József, Keipniker (.ívűin és 
" e i l  Dávid I. A választmányba újólag választattak

a kisorsolt tagok: Dauer Sándor, Dlazek I Antal. 
Dr. Braun Külöp. Kiscliel Mór, Frank Albert. 
( íoitein Ignácz, Hollandéi* Kde. Kendi Antal. Deiner 
József, Sarkadi Bertalan. Seemann Károly, Seifen- 

1 sider József, Scbillinger Miksa, Shasser Ármin és 
Wertheimer Albert. Uj tagok: Fon Dezső. Köl- 
bel Ignácz és Salzer Ignácz.

A fővárosba utazó vidéki közönségnél első 
Ízben nem mellékes dolog, hogy mely szállodát 
váiuszsza megérkezésénél, mivel az egyik túlzott 
áraival, a másik kényelmetlen régi berendezésével, 
a harmadik a központ távoli fekvésénél fogva 
riasztja el az utazó közönséget attól, hogy fel
keresse. - Kzen felsorolt körülmények az újonnan 
felépült Ad r i a «  szállodánál nem léteznek, mivel 
a fő- és székváros központjában (Kerepesi-ut 41. 
sz alatt) fekszik, modern, kényelmes uj berende
zéssel, villamvilágitás. telefon, közpc.iti fűtés és 
fürdőszobákkal ellátva. A közlekedés nevezett 
szállodától a fő- és székváros összes részeivel és 
vasúti indóházaival a legolcsóbban történik még 
pedig, a lóvonattal, villamvasuttal. társaskocsival 
ö krajezárért. A szobák árai oly hallatlan olcsók, 
hogy bízvást versenyez nemcsak a fővárosi, hanem 
a vidéki szállodákkal is. Hogy az Ad r i a «  
szállodában lakó vendégeinek teljes kényelmet 
nyújtson, a szálloda tulajdonosa most nyitotta meg 
fényesen berendezett éttermeit Dreher sörcsarnok* 
czim alatt a hol csupán a Dreher-féle sör, hami
sítatlan borok, legjobb konyha, pontos kiszolgálás 
mellett mesés olcsó árakon nyujtntik a vendégek
nek. Kzek után a legmelegebben ajánljuk a 
nevezett szállodát t. olvasóinknak.

Értékes és szép ajandek az. a mit a
»Magyar Újság.« ez a nagy gonddal és mindig élén
ken szerkesztett fővárosi lap nyújt ;tz előfizetőinek : 
olyan ajándék, a minőt egyetlen egy újság se nyújt 
az olvasóinak. Mert a Magyar Újság* előlizetői, a 
mellett, hogy érdekes és mindig jól értesült napi
lapot kapnak igen olcsón (a mennyiben a Magyar 
Újság« jóval olcsóbb a többi fővárosi napilapnál), 
még külön egy rendkívüli kedvezményben is része
sülnek. K lap előlizetői ugyanis teljesen ingyen kap
ják meg a »Magyar Újság könyvtárának kiadvá
nyait. havonkint egy igen díszes kiállítású regény
kötetei. úgy. hogy a »Magyar Újság« előfizetői egy 
év alatt egész kis könyvtárra tesznek szert ingyen. 
Kbben a kedvezményben azok is részesülünk, a 
kik csak egy hónapra fizetnek elő. Mig a többi 
fővárosi nupilap ára egy évre I í frt s egy hóra 
I frt 20 kr.. addig a »Magyar I jság előfizetési 
ára egész évre 12 frt. félévre t> fii. negyedévre 3 
frt. egy hóra I fit. IVdig a »Magyar Újság« min
den tekintetben bátran kiállja a versenyt minden 
más lappal. Szerkesztőségének tagjai közt sok 
országos nevű, elsőrangú iró van. Az előfizetési 
összegek a lap kiadóhivatalába: Budapest. IV’. kér.. 
Varmegyeház-utcza 15. sz. küldendők.

Egy mezőgazdasági szaklap ingyen! Mező
gazdáinkra nézve hasznos tudnivaló, hogy nem kell 
külön gazdasági lapot járatniok, ha a Magyar 
Ujság«-ra fizetnek elő. Kz a kitűnő fővárosi lap 
ugyanis mint értesülünk -  legközelebb külön 
mezőgazdasági mellékletet indít meg, melyet elő
lizetői teljesen díjtalanul kapnak meg.

Fő vá ro s i levél.
A küszöbön lévő tavasz, a közelgő húsvéti 

ünnepek ismét uj életet, uj felpezsdülésl hoznak a 
téli időszak alatt szunnyadó tevékenységbe. A 
főváros már fokozottabb élénkséget mutat: a köz
szükségletekről a tavaszi idényre már gondoskodtak 
a kiválóbb szakemberek, melyekről könnyen sze
rezhet értesülést a főváros közönsége egy séta á lta l: 
ámde a vidék közönsége csakis a sajtó utján kap
hat tudósítást mindezekről, mit kötelességül isme
rünk ezúttal is megtenni.

(iazdaközönségiinket ismét egy közérdekű és 
nagy fontosságú vállalat lélesüléséröl értesíthetjük. 
Az állategészség szolgálatára szükséges gyógyszere
kéi eddig hazánkban nem készítették, azokat leg
nagyobbrészt a külföldről kellett hozatni. I l azs -  
l i n s z k y  Károly gyógyszerész, ki a gyógyszer- 
különlegességek készítése terén elismert és számos 
kitüntetést nyert szakférfiúi ismerte fel e nemzet
gazdaságilag is fontos vállalat létesítésének szük
ségességét. melylyel hazánk gazdaközönségének, 
valamint az állategészségügynek is nagybecsű szol
gáin Int tesz. A korneuburgi állat por, a restifulions- 
tluid. a baromfi porok, tápszerek, gyógyító labda

csok és kenőcsök, szóval minden az állalgyógyi- 
tásra ismert szín ek készítésére H a z s I i n sz k y 
Károly laboratóriumot nyitott, s szaktekintélyek 
és orvosok hozzájárulásával oly minőségben állítja 
elő ez állatgyógyszereket, hogy a hasonló készít
ményeket leliilmulják. Kzzel kapcsolatosan az álhit- 
egészség érdekeinek szolgálatára még egy másik 
nagyfontosságu közeget is létesített Jlazslinszky 
Károly: a legelőkelőbb szaktekintélyek közreműkö
dése mellett Állategészség« czimü folyóiratot indí
tott, melyben az állategészségügy körül tudnivalók 
ismertetésével megbecsülhetlen szolgálatot tesz 
gazdaközönségünknek. A lap előfizetési ára csak 0 
korona egy évre, oly csekélység, melyet minden 
állattenyésztéssel foglalkozó gazda áldozhat, hogy 
a lap tanulságos tanácsaival is előmozdíthassa 
gazdasági érdekeit. Az állatgyógyászati laboratórium 
tulajdonosa és az »Állalegészség« czimü folyóirat 
kiadója mutatványszámokat és prospectusokat min
denkinek szívesen küld. Kiadóhivatal Budapest. Vili. 
Sándor-tél*.

A tavasz küszöbén, midőn a közlekedés és 
forgalom ismét nagyobb mérvet kezd ölteni, a 
városi és községi közigazgatóságok egyik főgondját 
kell hogy képezze a közutak és gyalogjárdák jó 
karba helyezése: e czélból ezúttal is felhívjuk a 
M a g y a r  A s z f a l t  \\ é s z v é n y t á r  s a s á g talál- 
mányát és szabadalmát képező aszfalt-macadamra, 
mely a legtartósabb és legolcsóbb kocsiut-burkolat. 
felülmúlja a legtöbb koczkakö-hurkolat s könnyen 
és olcsón tartható jó karban. Járdák készítése, 
nedves falak szárazzá tételére legczélszerübb az 
aszfalt-burkolat, s ezt különösed a t. gazdaközön
ség figyeli íiébe ajánljuk gazdasági épületek, raktá
rak stb. nedves falainak s padozatának burkolá
sára. Az aszfalt-macadam és az aszfalt-burko
lat kiterjedése évről-évre emelkedik a közhaszná
latban. a mi természetes következménye általános 
megismerésének, mert a hol egyszer alkalmaztatott, 
mindenki meggyőződik arról, hogy az aszfalt- 
macadam kocsiút mily nagy előnyt nyújt a já r
müvek és állatok kímélésére s a közlekedés könnyí
tésére. mily nagyfontosságu, ezt ismerte el az 
ezredévi kiállítás juryje is, midőn a Magyar Asz
falt Részvény társaságot a legmagasabb kitüntetés
ben: d í s z o k l e v é l b e n  részesítette. Felvilágo
sításokat. költségelőirányzatot, stb. kívánatra díj
mentesen küld a Magyar Aszfalt Részvénytársaság 
igazgatósága, Budapest, Andrássy-ut 30.

A ki Budapestre utazik, annak első gondja a 
jó és kényelmes szálloda. Mint ilyet ajánljuk 
< i u n d e I János » I s t v á n - f ő h e r c z e g «  szállodá- 
ját a Ferencz- József-tér és Akadémin-utcza sarkán. 
K szálloda a lánczhid, várpalota és a budai he
gyekre nyíló ablakaival a legszebb helyen fekszik, 
tiszta jó levegője van és a villamos vasút s a 
Dunagözhajózási állomások szomszédságába esnek. 
Szobáiban a tisztaság mintaszerű, a kiszolgálás 
leggondosabb s maga a szálloda mindent nyújt, 
mit kényelem tekintetében csak igényelni lehet, 
árszabályai pedig a legmérsékeltebbek. Étkező ter
mében tiszta jó italok és Ízletes ételek szolgál
tatnak ki.

A háztartásban a nők egyik legfontosabb 
gondját a használatban szinehagyott vagy elpecsé- 
tesedelt ruhák jó karba, ismét hasznavehetóvé 
juttatása képezi s erre nézve a legczélszerübb a 
fesletés vagy vegyi tisztítás, mi legjobban a régi 
jó hírnevű B e r k e e z  István-féle selyem és szőr- 
ruha-festő s vegyi tisztitó intézetben (Budapest. 
Hózsa-tér 3. sz.i lehet eszközölni. Különösen figyel
meztetjük t. olvasónőinket, hogy festésre vagy 
vegyi tisztításra szánt ruháikat minél előbb küld
jék el. hogy azok kívánt időié elkészülhessenek, 
mert a tavasz beálltával igen sokan akkor gon
dolnak a festésre, mikor már használni óhajtanák, 
s ekkor oly tömegesen érkeznek a megrendelések, 
hogy daczára a legnagyobb berendezésnek, lehe
tetlen oly rövid idő alatt elkészíteni, mikor kíván
ják. B e r k e e z  István-féle intézetben mindennemű 
szövetek, ruhák, (fejetlen állapotban is) a legszeb
ben festetnek vagy vegyileg úgy tisztittatnak, hogy 
egészen újaknak látszanék. Árjegyzéket kívánatra 
díjmentesen küld, s abból meg lehet tudni, hogy 
a kelmét milyen színre s mily áron lehet festeni.

FHHös szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F  Z R Í N Y I  K A R O L Y .

Kiadó p§ laptulajdnno, :

FISCH EL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)





Dogodjaji na iztok«.
Vu Beču. IS. márciusa. Rorta je  odgo

vorila na kolektivno notu vlasti od ö. o. in. 
kojom je  bila pozvana, da povuče svoje 
čele na Kreti vu utvrdjena mjesta. Porta 
odgovarja, da je  na to posve spremna ako 
i (Jrki odazovu svoje cele. (Jva se izjava 
smatra dovoljnom.

Vu Rimu, 17. marciuša. Agenzia Ste
fani« javlja  iz Kuneje: Blokada nije još 
proglašena s razloga, kaj je  francezki admi
ral dobil istom včera. nakon glasovanja vu 
senatu, odnosne upute. koje su istovjetne 
>a odredbama, što su ih dobili drugi admi
rali. Rroglašenje blokade očekuje se vsaki 
ras. 1'pute. kaj su ib dobili admirali, doz- 
voljuju im donekle slobodnu akciju. Admi
rali dobili su podjedno obavjest. da če se 
odaslati zamoljeno pojačanje.

Vu Ateni. 17. márciusa. (Privatna vjest 
X. Fr. Pr.«) Nočas s ladjom vu Pirej sti- 

gavši putnici donesli su vjest, da je  pukov- 
111 k Vassos dal vloviti austro-magjarskoga 
konzula vu Kaneji, majora Júlia Pintera 
zaradi špionarslva vu grčkom taboru.

Vu Londonu. IH. márciusa. Predlog, da 
>e za Kretu sastavi evropski okupacioni 
sbor. vu koji bi vsaka velevlast poslala 
2000 momaka, poliče od grofa Muravjeva.

- Pokélidob Njemačka i Austro-Magjarska 
i listi pristale na taj predlog, lo je  on lak 
modificiran, da ili Francezka i Italija ili 
Knglezka i Rusija zajedno saslave sbor za 
okupaciu.

Vu Carigradu. 17. marciušs. Ilenes ima 
odploviti ratno brodovlje, koje sastoji od 
ladjah: »Osmanije«. »Hamidije . »Azizije.« 
»Nedžim i Sefket i »Izariv« i četiri tor- 
pednjače sa polnočnim torpednim barkama.

Iz Kuneje telegrafiraju IH. I. mj.: Ev
ropski admirali izdali su na Krefti ne pro
glas. k oj im ib obavješčuju. da su \ lasti, 
trudeči se da mulju sredstvo proti težkim 
nevoljam na Kreti, vu zajedničkom spora- 
zmnku preduzele korake za uredjenja aulo- 
nomne vladavine. To j  narodnosti zajamči 
sIoImhIu i uživanje imelka, pak omoguči 
dalj nji gospodarski i prometni rad ter raz-

Ohh!
Ali’ zdehnem si još ladje.
Móriig su pospani mladi gospon?
Ulili! vu nj i hov 11 angelski okolici 

se lak culi človek, kak vu raju.
Pauza. Vtihnuli smo obedva.
Da je  človek v strahu onda si 

lučka, a da več nežna se od česa spomi- 
uali, onda vrčme zeme napre.

Ah kak je  lepo vreme deues’ 
velim začas.

Kak se čutiju oni v lak lepim vre
menu? —  pita me Kufrušina.

-  Ne hudo. pak ne dobro: lak kak 
k a la m per.

Ui! kaj! kalampčr je  ne dober? 
lo jem ja najrajši.

Tomi je  prva nesreča bila Ali popra
vil sem.

— A —  a prosim lepo ja  nikšnoga 
ftispejza ne jčm. Najholša brana mi je  
paprikás, pak gulas. a zmele pak najrajši 
'"lam svinjsku pečenjku.

Pfuj tajfel! steni indijaneri. pak 
divji ljudi v Pebrecinu živiju.

To je  talentum! sem si mislil.
— Eli prosim lčpo ja  i tikve i špiu-

vitek zemlje. Vlasti si* nadaju. da če ove 
včči vsaki razumjeti. Za Kretu se odpira 
nova era. s toga neka svi polože oružje. 
Vlasti hočeju mir i poredak: uztreba li. one 
če najti i dovoljno aulorilela. da pribave 
svojim zaključkom poslovanje, ter se na
daju, da če ib vu njihovu nastojanju jed- 
nako podupreti i krščani i Turki na svoju 
vlastitu basen.

KAJ JE  XOVOtiA?

Vu Mentonu. 19. marciuša.

Njihova Veličanstva car i kralj Ferencz 
Jožef i carica kraljica Jalžabcta odputovali 
su da nas ob I v uri *> minut posebnim 
dvorskim vlakom iz Menlona. I'rije odlazka 
odpravilo je  Njegovo Veličanstvo na prezeša 
Irancezke republike sljedeči telegram: »Ne 
mogu ostavili Irancezko llo. a da Vam gos- 
podine predsjedniče. od svega srca ne zah
valim na brižljivosli. koju sle u loj gostol- 
jubivoj zemlji izkazali carici i Meni. Rrih- 
vačam tu sgodu. da Vas. gospodine preds
jedniče. ponovno uvjerim o Plojem velešto- 
vaniu i podpunom prijateljstvu Ferencz Jo 
žef v. r.

Carica i kraljica Jalžabeta pohodila ji* 
včera o poldan caricu Eugeniju, le ju  kod 
odlazka ogrlila i poljubila. Na kolodvoru 
unišlo je  Njezino Veličanstvo izrazilo pre
fektu zahvalil za srdačni doček i izrazilo 
nadu. da če do godim* opel doči vu 
Mentőn.

Njegovo Veličanstvo oprostilo se ji* za 
tim sa menloiiskim mairom. sa zapovjedni- 
kom Bougillotom. žandarskimi olicirima. bo
lel ierom f»unipelme\(*rt)m. austro-magjars- 
kim konzulom Racinom Na kolodvoru bilo 
je sabrano vnogobrojno občinstvo, koje je 
odlazeča Veličanstva srdačno pozdravljalo. 
Kad je  dvorski vlak oslavil Cap Sl Mariin 
odplovila je  yahta Miramar.

Vu Berlinu. 19. marciuša.

Obedu vu auslro-magjarskom poslanst
vu bil je  nazočen car i carica, državni

jaču rad imam. a zvini toga pak zato malo 
depojem, nego čuda spijem.

Ive e e j ?! . . . vi vino pijete?! 
Vi ste lump! Oh da bi moj muž bili.

Nesreča nesreča.
Ah! dragi moj angelek. da bi ja 

vaš muž bil. onda nebi vino, nego vedro 
vode bi spil na dan.

Steni skočim gori. da se pokleknem 
pred nju. Ali nesreča!

Vau vau . . . .  slal sem na psa, 
onda pak na Kufružinu opal: — puli! i 
stolec se prehitiI.

To je  bil khoruš. /nam vu više fele 
inštrumente igrali. Naprimer: zvonili, verkle- 
ca verteti, fučkati. bobnjati, ali lakšnu har- 
muniku sem još ne cul.

Kufrušina skoči gori i s prstom na 
vrata kaže, na koji h se ran nutri vleče 
Niklaš.

Ja pak vu veliki si stolca postavljam, 
k oj je  nikak ne štel stali na trejuh nogah.

Zatem pak sem se Metno pospravil vun 
s luže i zaručil sem si. da več nigdar i 
nigdar nejdern v snoboke.

S r t i )  F r r r n r z ,

kancelar knez Hohenlohe, državni tajnik 
barim Marschal sa suprugom i druge lič- 
nosli iz najvišib krugova. Car je  vodio ruku 
o ruku k stolu gospod ju Szögveny, a caricu 
poslanik Szögveny.

Vu Berlinu. 19. marciuša.

Državni sabor nastavil je  da nas raz
pravo proračuna vu pomorstvu. Državni 
kancelar knez Hohenlohe odbil je  prigovor 
zastupnika Volmara, da ni odgovornomu 
državnomu kancelaru nije bila poznata os
nova državno# tajnika vu ministarstvu za 
mornarico. To ne stoji — rekel je  knez 
Hohenlohe meni je  nakana državnog 
tajnika poznata bila i ja sam ju  odobrio. 
jer ju loyalnom držim. S toga ne more bili 
ni govora o kakovoj povrédi ustavnoga sus- 
tava ili državnog ustava. (Odobravanje des
no.) Zastopnik Richter drži, da knez Hohen
lohe time još nije dokazal, da li mu je poz
nat bil sadržaj Holtimauova spisa. il. da li 
mu je  dal punomoč na bjelici. Sto se je  
Njemačka umešala vu stvari Transvaala, 
bilo jo j je  samo na k var. a isto lak če jo j 
škoditi, kaj se mčša vu kretsko pitanje, jer 
Grčka ima vu lukama célú levansku Irgo- 
vinu. Nije to svjetska politika, ako se hoče 
vsigdi bili. gde se kaj dogadja. (Veselost).

Hroračunsko povjerenstvo brisalo je  
još premalo, ako se vzeme vu obzir silno 
rastoči terh državnih dugov Sabor mora 
lakove golenic Iražbine odkloniti. Bolje je. 
da ne ima nikakvog parlamenta, nego da 
postoji tako v. koji na vsaki mig odzgora 
odmah na koljena pada. (Odobravanje na 
Ijevici.)

Državni tajnik Marschal naglasuje. da 
se Njemačka mora umešati vsigdi. gde se 
radi o njezinim interesima, i to največorn 
energiom. To je  politika vladina, koje če se 
ona držati. (Odobranje). Kad nebi više bo
leli sudjelovali vu kretskom pitanju, jer se 
ne bi mogla ostvariti neka Irgovačka podu- 
zeča. i kad ne bismo hoteli štititi naše ugo
vorom zajamčene interese vu Transvaalu 
samo zalo, je r  se lo nesvidja nekoj gospodi 
vu Knglezkoj, onda moremo pokopati nadu 
izvanjsku politiku, onda vu obče ni ne tre- 
bamo njemačkoga carstva. (Odobravanje.)

Hspjeli naših težnja vu iztočnoj Aziji 
znatno če zavisiti od toga, da li naše bro
dovlje ondi ostaje ili ne. Nebude li se pop
ravilo nazadno stanje naše mornarice, ne- 
čemo moči vršiti svoje dužnosti. S toga mo
lim. da se dozvole predložene dvé ladje- 
krstarice. (Odobravanje.)

Vu Beču. 19. marciuša.

Hősije dolazka Nj. Veličanstva odi učit 
če se glede odaslanja vojnickoga odjela na 
Kretu radi okupacije. Ho svoj prihci odredit 
če se za lo j eden lovački bal a liju n.

Vu Rimu. 20. marciuša.

Ho vjestima iz Atene pokoriti če se 
Grčka želji Europe, ter se neče upustili u 
ral proti Turskoj.

Grčki kralj Gjuro I.

Moja jakost je  vu ljubavi mojega na
roda. To je  prirečje kralja Gjure L, što 
ga je  uzel. kad je  stupil na tlo nove svoje 
otačbine. On je  bolel da od Grčke načini 
uzornu kraljevimi na Iztoku. To je  zadača 
veoma težka, a kralj se je  latio 1803. Makar 
da današnje stanje Grčke ne odgovara ide
alom, što si ih stvaral grčki kralj kad je



stupil pred 33 godine na vladu, to mu je  
ipák pošlo za rukom, — da su mu 
podanici stali napredovat vu svakom pog
ledu. Pobune, koje su se zbivale pod kral
jem Otom iz hiže VVittelsbacb. prestale su; 
iztrebljene su razbojničke čete, a zemlja 
je  izpreplctena željezničkimi mrežami. Kralj 
Gjuro drugi je  sin danskoga kralja Kristj
ana IX., pak je  tako vu blizotn rodu sa en- 
glezkom i ruskom vladajučom hižom. 
Njegova starija sestra Aleksandra, supruga 
je  princa od Walesa, a mlajša Dagmar 
(Maria Feodorovna) vdovica je  pokoj noga 
čara Aleksandra 111. Supruga kralja Gjure 
koji ima sad ;Yl godinu, je  ruska velika 
knjeginja Olga, s kojom se je  vjenčal 27. 
oktobra 1807. Iz toga braka poteklo je  pet 
sinov i tri kčerke. Princesa Aleksandra išla 
je  zamuž Ijeta 1889. za velikoga ruskoga 
kneza Pavla, ali je  vumrla dva ljeta po 
udaji vu ranoj mladosti, ar je  bila 21 ljeto 
stara; druga princesa legla je  još kakti d été 
vu grob.

Tri starija sina posvetila su se vojski 
i monarnici, ter su posljednih tjedanah svr- 
nuli nase pozornost. Préstolonasljednik Kon
stantin, vojvoda od Sparte, rodjen je  1898. 
ter se oženil 27. oktobra 1889. sa pruskom 
princesom Sofijom, tretjom sestrom nje- 
mačkoga čara. Princ Gjuro rodjen je  1809. 
na Krfu, on je  kapetan mornarice, ter je  
imenovan komandantom odjela brodovah. 
koji su pošli pod Kretu; princ Nikola, ka
petan kanonirstva rodjen je  21. januara 
1872. Princ Gjuro sprovel je  velik dél mla
dosti vu Kopenbagu. gde se je  vučil vu 
tamošnjoj školi za pomorske častnike (ofi- 
cire), prije nego je stupil vu grčku službu. 
On je  veoma jak čovjek, ter je  svomu 
vujcu. sadašnjem ruskomu čaru, oslobodil 
život kad ga je  bil napal jeden japanski fa
natik.

Pappá malekos.

Jeden od najvidjetiijih utaških vodja 
na Kreti je  Grk Pappá Malekos, koji je  
učestoval i pri ustanku godine 1890. Po 
zvanju je  svečenik, pak on vodi ustaše vu 
boj na Turoma križem i puškom vu ruki. 
On ne uživa samo vu svom zavičaju Kreti, 
nego i vu samoj Grčkoj. Nezdavnja je  bil 
vu Francezkoj. da kupi oružja i materiala 
za peneze, kaj su mu vu taj cilj dali bogati 
i uplivni Grki.

Napoleon Canevaro.

Admiral N. Canevaro, koji je  pozvan 
da po svojih godinah kakti najstareši, bude 
zapovjednikom zajedničke mornarice, jeden 
je  od najodličnijih oficirah talijanske mor
narice. Podil se je  vu Lomu vu Peru 7. 
juliuša 1838. Posvetil se je  mornarici, ter 
je  postigel podadmiralsku čast vu juniušu 
1893. Pil je  zapovjednik broda »Cristofora 
Colombo.« koji je  1877. ljeta putoval okolo 
zemlje (okolo sveta). Sudjeloval je  vu tabo
rili (bojih) 187)9. 1881 i 1888 Ijeta. Od 
godine 1891. je  član vrhovnoga vieča (se- 
sije) mornarice ter predstojnik trijuh po
morskih odsjeka.

Dom ače novine.

N e sre č a . Vu Gyürgyhegyu (Jurov- 
čak) je  Novak Martinova žena, rodjena 
Szilar Maria 23 leta stara. 23-ga o. m. vu 
susedovu mlaku opala, kada je  prala, pak 
se je  vu ujoj s topila Izlragu su vu tern 
poslu gosp. Szalmay József čakovečki varni, 
sudec'i dr. Viola Vilmos zvršili 24-ga o. m.

N e s re č a . Kovácsics Mihalya poljo- 
delca iz Nyirvölgy (Čakovečka fara) je  na 
dráva-vásárhelyskim sejmu jeden konj lak 

j nesrečno vritnul, da je  od toga vumrl.
— N a tn e š č e n je . Iliinfy Lajoš kr. sud- 

beni nótárius je  k čakovečkomu sudu pos
lan kakti namestnik.

-  S k o ls tv o . Minister dr. Wlassics 
Gyula je  za čakovečku obrtničku (inušku) 
školu za leto 1898 -97. 800 llov dal iz 
orsačke kasse.

— V u m rl j e  Sátrán János bivši ko
torski navučitelj. Najzadnje je  vu Zimonvu 
služil pri kr. školi. Živel je  32 letali. Vdo- 
vicu i jedno dete je  ostavil. Naj mu hude 
lehek počinek!

P r e lo č k u  vulicu vu Čakovcu je  
družtvo za polepšanje varaša tak polepšalo 
da skoro niti sami Stanovniki ove vulice 
nepoznaju svoju vulicu. Kre puta su lépő 
drevje zasadili, pute popravili i. t. d.

V e lik i žu p a n  gospod in dr. grof 
Jankovich László je  23-ga i 21-ga o. ni. vu 
Čakovcu hil i pohodil je  kr. preparandiju. 
gde je  poslušal odgovor preparandištah.

Veliki^ v o jn ič k e  v čžb e  budu se 
obdržale sa štuki od 20-ga juliuša do 
ŽO-ga augustuša, —  a potlam pak budu 
se konjaniki vežbali. — VTežbe budu pri 
Sv. Koku poljeg Čakovca. Sa štuki (kanoni) 
budu vu cilj streljali. Nazočen hude pri 
ovili mano vri h Njegovo Visokost gospod in 
Lipót Salvator.

Nekaj za kratek čas.
Zabava  vese lim  i batrivenje 

žalostnim . Prired il G lád Fe rencz 
školn ik. Izdanje t iska re  F ische l 
Filipa (S tra u sz  Šandor),

c č / i a  HO kr.

V u  maloj ovoj knjižici sab ran o  
je vn ogo  šale i dosjetke, pak se 
za fal cénu, kaj kosta, m ore  v sa -  
kom u  osob ito  preporučiti.

knjižarn i štamparija

S t r a u s z  Š a n d o r a
Čakovec.

Tnkov je sviet.
Cim duže promišljavam i čim dublje 

u tajne ovoga svieta svoj nos rivam. 
kak je  to prijatelj Jurmič evojedobno rekel, 
da ja najme moram svojega nosa svigde 
imati, — tim više (lohadjam do zaključka, 
da ov sviet ipák ni je onak pravedan. kak 
se to javno na sve zuhe diči i larmu dela. 
da je  iz same pravednosti sastavljen.

Nieki ephezijanac imenom Herostratus 
je  puno čul o junači vili muogoga več po- 
kojnoga junaka te je  mnogoga njegovo ime 
iz poviesti kaki; ovekovečeno znal, kak mi 
to iz poviesti znamo naše junake n. pr. za 
Titusa Dugoniča pri Kelgradu (1455) i druge. 
Rečeni Herostratus bil je  posve jednostavan 
seljak, koj uiti je  bil na toliko učen, da bi 
ga poviest za budučnost oviekovečila. niti 
pak je  hil na toliko junak. dapače bil 
je  malo prenapet i kak se ono veli, imal 
je  jednoga kotača u glavi više. Ali baš to 
je bilo. da se je  taj jednoslavni čoviek ho
tel u poviesti za buduča vriemena ovieko-

večiti, pak je r  nije bil učen i nije bil junak, 
zasnoval je  on to na drugi način.

C Kphesusu bila je  božici Diani im 
čast sazidana osobile umielnosti cirkva. i 
ovu cirkvu je  taj nesretni. za slavom žedni 
Herostratus vužgal, te je  ista, lo umietničko 
dielo. do zemlje uništena bila. Za taj čin je 
Herostratus doduše bil pogubljen, ali svoje 
je  postigel. jer je  tim ipak svoje ime ove
kovečil. (358 god. pred Krislušem.)

To je  sve dobro, —  ali sad dojde 
moje privatno razmatranje. i ja  mislim, da 
se budu mnogi z menőm slagali.

»Anda nore Herostratus. koj je  preliepu 
umetnu cirkvu uništil, je oviekovečen, a on 
umietnik. koj ju  je  sazidal, — za njega se 
nežna!

Takov je  sviet!!! —  —
Km . K o š  la  y.

Nekaj za kratek čas.

M u d ro lfja  koze p a s e .

On: »To vam moram reči. f raj lica. da 
imate krasim (Ijepu) malu ručicu?«

Ona: »Nu, pak kad vam se tak dopada
onda-onda ju pridržite!«

P r is t a l.

A: »Kak sam opazil, vaša tovarušica 
farba si lasi.«

K: »Nč. ona je  več tak ve kupila!«

N a jv  e k  s i  u gled .

Gospodarica (dijaku): »Negdo hi rad s 
vami govoril.«

Dijak: Žalim. nek dojde za jedmi 
vuru. ar sam prav započel brojiti moje 
peneze.

17/ z a m iš lje n o s t i.

Kapelan: Anda vas dvoje rado bi se 
űzeti? a prvo treba znati Kogu se moliti i 
katekizmus. Po več mi Janiča, koliko ima 
bogov, a koliko peršon.

Zaručnica: Kog je  jeden —  a peršone 
po več ti (obrnu la sc k zaručniku.)

Zaručnik: Ako brojimo mužikaše. onda 
nas bude skupa trideset i pel.

Kapelan: Dobro je.«

Iz  d  figo g  č a s a .

Gospa (koja st* spravila na ples): Ka
tica. zabavljajte se čim god. da nezaspite 
dok mi dojdemo.

Kuharica: »Dobro, dobro milostiva «

Gospa (Kesno vu noči): »Im vi ste. 
Katica, pojeli célú pečenku!«

Kuharica: »A kaj sam znala drugo, s 
poslom sam bila gotova, a da nezaspim. 
morala sam jesti.«

d iá d  K e r e ticz .

Dobre ž e p n e  i  s te n e  v ure  za fal 
cene moči dobiti pri P o lla k  B e rn a  tu va
r a n i vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pil 
njem se u z itn lje ju  vure tu k a j  za p o p r a v e k  

az fal cénu.



1 s

Árverési hirdetniény.
A perlaki kir. jbíróság mini llkvi haló

i g  által közhírré tétetik, miszerint Spiegl 
Albertnek. Kollarics Flórián és lársai elleni 
végrehajtási ügyében 150 Irt tőke, ennek 
In% . évi szeptember hó 15-től járó 0 %  
kamatai. 5 Irt 05 kr. óvási. 1 s° 0 váltódij, 
lö frt (i5 kr. per. II l‘rl X0 kr. végrehajtás 
kérelmi és ezúttal 1 L Irt 15 krban megálla- 
piloll árverés kérelmi költségek behajtása 
'égett a nagy-kanizsai kir. törvényszék terü
ltén  levő. pálinoveczi 107. sz. Ijkvben fog- 
l;,ll I 02, 04. 104. 1X0 és 1X5. hrsz. ingat- 
Ihnok együttesen X57 frl liecsértékhen s az 
alsó-hráscsáni 147. sz. tjkvben foglalt f  210 b.

Jlirsz. Kollarics Flórián és neje Igrecz Ágnes 
továbbá Horválh Kokus nevén átló ingatlan 

ja végrehajtást törvény J 50. $-a alapján egész
ben XI frt beesérlékben Pálinovecz község
házánál
1H07. é v i á p r i l is  hó 14. n a p já n  

fi. e. ÍO  ó ra k o r ,  illetve Alsó-llráscsán 
községházánál ISO 7. év i á p r i l is  hó  

ló .  n a p já n  d. e. ÍO ó m k o r
<lr. Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy 
helyettese k őzben jötte vTel megtartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fent kitelt becsár 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

J0° 0-át készpénzben vagy óvadékképes érték- 
papirban kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt X egyenlő rész
letben. még pedig az elsői az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 00 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá- 
mitandó 0 %  kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározóit helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 719

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
P e r  lak . 1X97. évi január hó 7-én.

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

kívánnak.
Némi tevékenység mellett havonként 
150 200 frt könnyen megkereshető.

Ajánlatok czimzendők:

May, Elfér és Adler
172 10 10 bank- és váltó-üzlet Budapest.

Hirdetmény.
Ki ni ka tahin kok felső résszel, 
hol táj tők tükörablakokkal és 
minden hozzátartozó áll
ványával eladók Varazsdon 
a „Vadem ber" szállo- 
Ttii dálián. _«



8951/1893. tlkvi sz.
A muraközi takarékpénztár r. t.-nak 

árverési kérvénye Kullancs Mátyás és társai 
ellen.

V é g z é s .
Minthogy az árverés az a.-hráscsáni 147 

és 30 sz. ingatlanokra nézve 8877 Ik. 90. 
illetve 8949 tk. 90. sz. a. már elrendeltetett 
ennélfogva ezen ingatlanokra nézve kérel
mezőnek Spiegl Alberthoz illetve önmagához 
való csatlakozása a végrehajtási törvény 
107. §-a értelmében kimondatik. -  Az a.- 
hráscsáni 119. sz. Ijkvbeli ingatlanra vonat
kozólag a kérelem elutasittatik. mert ezen 
ingatlannak csak Kollarics Mátyást illető 1 4 
része volna elárverezendő, mégis nem ezen 
résznek, hanem az egész ingatlan adója mu
lattatott ki. ellenben a többi ingatlanokra 
nézve a kérelemnek helye lévén, kiboosátta- 
tik a következő:

Árverési póthirdetmény illetve 
hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság részéről közhírré tétetik, miszerint Spiegl 
Albert végrehajtalónak Kollarics Flórián és 
társai végrehajtást szenvedők elleni végre
hajtási ügyében 150 frt tőkekövetelés és jár. 
behajtása végett az a.-hráscsáni 147. sz. 
tjkvben foglalt 210 b. hrsz. 81 Írtra becsült 
ingatlanra a 8877 tk. 90. sz. végzéssel A.- 
Iírásosán községházához 1HD7* v v i  Á p r i 
l i s  h ó  l ó  n t ip já n fik  fi. r . Í O  ó r á 
it! m  kitűzött árverés a muraközi takarék- 
pénztár r. t. végrehajtalónak Kollarics Mátyás. 
Kollarics Flórián és Bárics József elleni 44 
frt tőkekövetelés és jár. behajtása végett és

továbbá a muraközi takarékpénztár r. I. végre- 
hajtaténak Kollarics Iván. Bárics Jozsel és 
Kollarics Flórián végrehajtást szenvedők 
elleni ügyében a 8919 tk. 90. sz. végzéssel 
180 Irt tőkekövetelés s jár. behajtása végett 
az a.-hráscsányi 30. sz. tjkvben loglalt I. l:>. 
21 és 177. hrsz. 295 írtra becsült ingatla
nokra A.-lírásosán községházához ÍH O é . 
é v i  á p r i l i s  h ó  l ó .  u h  p i á n a k  il. r . 
Í O  ó r á lá r n  kitűzött árverés ugyanazon 
végrehajtalónak Kollarics Mátyás. Kollarics 
Flórián és Bárics József végrehajtást szen
vedők elleni 44 f11 tőkekövetelés s jár. 
behajtása végeit is meg fog tartatni, köz
hírré tétetik, továbbá miszerint a muraközi 
takarékpénztár r. t. végrehajtalónak Kollarics 
Mátyás. Kollarics Flórián és Bárics József 
elleni végrehajtási ügyében 44 frt tőke. 
ennek 1890. évi szeptember 3-tól járó 0 %  
kamatai. 7 frt 28 kr. óvási. \ 30'0 váltódij. 
8 frt 20 kr. per, 7 frt 00 kr. végrehajtási 
és f  frt 15 krban ezúttal megállapított árverés 
kérelmi költségek behajtása végett a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék (perlakikir.jbírósági 
területén lévő az a.-hráscsáni 14. sz. tjkv
ben foglalt Szircz Lőrinez. Szircz Ilona. 
Levacsics Ilona. Kollarics Lénán). Kollarics 
István. Kollarics Elek. Kollarics Flórián és 
neje Igrecz Ágnes. Kollarics István és neje 
Horváth Bozália. Tóth György neje Kráinár 
Éva nevén álló I. 307. hrsz. ingatlan a vég- 
reh. törvény lőff. £-a alapján egészben 109 
frt. továbbá az n. o. I í >z tjkvben foglalt 
f  13. hrsz. ingatlan, mely Kollarics Maivas. 
Zelenies Ilona. Bárics István és Jegyad 
Mária nevén áll a végrehajtási törvény idé
zett $-a alapján szintén egészben 272 Irt 
becsér ték I »en AI só-11 rá scsá n ki izség házánál

1897. évi április hó 15. napján d. e. 10 órakor

Zakál Henrik ügyvéd vagy helyettese koz- 
benjöttével megtartandó nyilvános árverésen 
el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fenni kitett becsár 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 

10° 0-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételár! 3 egyenlő rész
letben, még pedig az elsőt az árverés jog. 
(‘főre emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden egyes 
részlet után az árverés napjától számítandó 
0° „ kamatokkal együtt az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. 7 18 I |

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Be r t á k .  1897. évi január hó 7-én.

Nyomatott Fischel Fulöp (Strausz Sándor; gyorssajtóján Csáktornyán.
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