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T a v a s z.
Megmozdul ;tz őstermészetnek milliárdnyi 

atomja, uj halalmas életerő kél a heverő 
rögökben. A mint n szűz verőlény letüz a 
hó mezőtúr. Jl teliér pánczél enged kemény
ségéitől életadó, termékenyítő nedűvé vál- 
lozva tűnik el a fekete humus szomjas 
mélyében, mely megüdülve szívja, szívja 
magába a nedvei, a tnegiljodást. az életet.

Ks a barázdák alatt, a hol az őszi mag 
pihen, megpaltan az élet. A kenyéradó mag
itól kicsirázik a növény, áttöri a földet és 
zsenge fejével feljut a föld színére, finom 
gyökereivel pedig lefelé kapaszkodik a fekete 
földbe. A sugár végigcsókolja a kibukkant 
magnövényl. s rövid időn halvány zöld színe 
lesz a földfelületnek.

Kz a zöld szin a reménység, az ígéret. 
A gazdaember örvendező szívvel, elfogódoll 
lélekkel tekint munkájának eredményére s 
meghaló fohászt küld a nagy mindenség 
urához, hogy óvja a vetési minden romlás
iéi. fagytól, féregtől líizfől, vihartól, száraz
ságtól. jégveréstől, bábomtól . .

A mit keze munkájával, homloka veri- 
lékével, odaadó szorgalom- és buzgósággal 
megmunkált, a mit veteti áhitaltal. az Isten
ben való bizodaiommal. az emberek iránti 
jóindulattal, —  vájjon lesz-e azon áldás?! 
Meghozza-e a nyár az aratási olyan öröm
mel. mini a milyen reményűvel kecsegtet a 
munka ilyenkor, megpallanáskor. világnevein 
fuvalom lengése idején, ragyogó lavaszszal...

Mert itt.»v-aira tavasz! Nemcsak a föld 
regéli, nemcsak az első kitörő fűszál hir
deti. hanem erről beszél a rügyező erdő, a 
csobogó patak, erflül beszél a sugárban fürdő 
természet, az ujjongó fnadársereg, uj dali 
énekelve uj életről, virulásról . . .

. . .  De szép a poéfcis. az álmodozás!
Szeretném folytatni ezt a hangot, hym- 

nuszt zengeni a természet örök rendjéről, 
ha az örök küzködés vissza nem vezetne 
újra meg újra a való éleibe, a reális gon
dolkozás piaczára.

A tavasz valóban az a gondolatkör- 
mély leghamarabb elkalandoztál a virágos 
mezőkön, pedig a munka vár reánk, a 
munka, mely éllel, mely nevel, mely képe
sít arra, hogy megálljunk az idők forgatagá
ban. az emberiség örök küzdelmében

S ha mégis a tavasz most szemlélődé
sünk tárgya, az nem az egyes ember tava
szára vonatkozik.

A nemzeteknek is van tavaszuk!
Van a magyar nemzetnek is a tavasza, 

mely. úgy érzem, most van rügyezésben. 
Hosszú ideig bénult, lenyűgözőn erők lámad
nak föl újra. Ibrr minden rétege a társada
lomnak s utat keres a megnyilatkozásra, 
az alkotásokra, a fokozott erőteljes érvénye
sülésre.

A megmunkált területek, a hol a gon
dos kéz az ügyesen elökészilell talajba friss 
magvat veteti, csodamódra lermik a leg
szebb gyümölcsöket s mutatják a legszebb

eredményt. Van gaz és dudva is elég. nem 
tagadjuk. Van gondatlan gazda s van hanyag 
kertész. sőt van még egészen parlag terü
let is. melyhez nem tudtunk elég munkás
kezei. elég velőmagot találni.

Kz onnan van. mert a nemzeti erőnek 
egyszerre sokfelé kellett elforgácsolni mun
káját s egyszerre nem volt képes valamennyi 
terét munka alá előkészíteni.

De a tavasz erre is jó  időszak!
Látjuk, hogy merre van a terület, a 

hová a mag hiába hullt; merre van a mező, 
melyei fölvert a gyom? Ki kell irtani a 
rosszat gyökerestől, fel kell szántani a föl
det újra. s uj. friss magot kell belevetni. A 
közeli nyárra talán meghozza a fáradtságos 
munka a maga eredményét!

De nincs okunk panaszkodni a mi 
tavaszunkra.

Sokkal fényesebb ez. sokkal ragyogóbb, 
semmint álmodni mertük valaha, szomorú 
időkben, lelket dermesztő nemzeti telünk

nek s zorno? n idején.
Akkor a legjobbak sem hitték azt. hogy 

a bekövetkező tavasz ilyen fényes lesz. Nem 
hitték, hogy a nemzetben alvó energia ilyen 
hatalmasan fog fölébredni, hogy századok 
mulasztásait képes lesz pótolni néhány rövid 
évtized. Csodaszereinek látszik a limit emberei 
(‘lölt ez az ébredés, ez a fejlődés.

Az öregek, a kik csak 40  évet tudnak 
visszafelé emlékezni, úgy lálják a jelent, 
mint egy álmot, mint egy-egy ragyogó, mesés

T  Á R C Z A.
I v é s ö  n.

— Irta Tormay Cecile.
Márczius végi délután volt. A hó elolvadt a 

lélek felelt, fák rügyei felpallogtak s a lii szabadon 
Kezelt a langyos fuvnloniban . . . . Minden nyílni, 
éledni kezdett, úgy mint az emberek szivében az 
ábrándos tavaszi szerelem.

A félénk nap oda tűzte legragxogóbb suga- 
i"iit <‘i nagy terrnszról az ebédlőbe nyíló üveges 
;,jlóra. Sok sugár megtörve halva maradt az (ive
ken, de pár keresztül osont, szerte szaladva a szoba 
s,,léi falán, elrejtőzve a nehéz, nyomasztó függönyök 
rám zaiba. Szinte bujósdit játszottak egymással 
vagy tán ők kerestek valakit, talán azt a szép 
•'irány.szőke asszonyt, ki tavaly olyan fáradtan, 
betegen vett tőlük búcsút. Akkor még fönt járt, s 
fehérruhás alakja, mint egy kialvó sugár bolyon
gd I a nyirkos, örökárnyu parké;ki egy kis fényt 
liurczolva a komor helyen magával.

Azután elvitték, messze délvidékre, melegebb, 
éltetőbb nap alá és az a nap sem tudta felmele- 
giteni . . csak hül t . . . hűl t . . .

Most már nem tud járni, csak viszik nagy 
karosszékében, elbírja akárki, hisz könnyű mint 
<‘gv falevél.

Léptek hangzottak . . .  két férfi vigyázva, csen- 
'li'sen vitt ki a terraszra egy nagy karosszéket, az 
a fehér, aranyszőke szirmú asszonyvirág egészen 
elveszett benne.

Letették.
Hová mész Laezi ? kérdezte a beteg, 

férje felé fordulva, ki sapkáját a szemébe húzta, s 
megindul a terrasz-lépcsőkön lefelé.

Kdeseni, ug\-e nem veszed rossz néven, 
de a lovaim után kell néznem. Tudod, hogy a 
tavaszi versenyekre felmegyek, fogadtam reájuk, 

azután mosolyogva fordult oda a csendesen 
álló nyillánk barna fiatal emberhez, ki az előbb 
segítségére volt.

Te ill maradsz. S ha Hanna megengedi, 
mulattathatod.

(Mi he kegyes vagy. szólt a férti egy 
nagy hókot csapva, s mialatt kérdőleg nézett az 
igent I >61 in tő asszonyra, befutóit a szobába s kezé
ben egy kis harsony-pofiul télt vissza. Oda dobta 
a beteg lábai elé és azután ráült.

. . . .  Mindketten hallgatagon nézlek a magas 
alak illán, ki vígan futott le a lépcsőkön és eltűnt 
a bokrok lombtalan vázai között.

Különös ember ez az én férjem, egyene
sen örül, hogy itt hagyhatott, pedig nem mondhat
nám. hogy szívtelen, bár sokszor úgy lesz. mintha 
az volna.

Hanna, érteni kell őt. mindig élt-balt a 
vadászatért, lovaglásért, versenyért . . .

No meg az udvarlásért, vágott sza
vába az asszony egykedvűen.

— Persze, ahhoz is értett, s mindenütt egy
forma szerencséje volt.

He nem is becsüli többre az asszonyokat 
a lovaknál! . , .

— Arról az asszonyok meg a lovak te
hetnek !

(Mi! minden bizonynyal felelt Hanna 
gyűrűivel játszva — az asszonyok elvitték a pénzét, 
a lovak meg hozlak neki . . .

Nem folytathatta, köhögni kezdett, feje hátra 
csuklóit, szegén y kimerült teste vonaglotl, ezime- 
res pókhálózsebkendőjét pedig oda szorította ajká
hoz, azután félve nézett a kendőre . .  . nem piros 
. . . s a fehér csipkék elegáns hullámai egy meg
könnyebbült sóhajtástól emelkedtek keble felett.

Hallja, hogy köhögök? . . . .  nem lógok 
én már soká élni . . . Kgy-e nagyon rosszul nézek 
ki ? . . .

Mi jut eszébe! szólt a férfi vontatott 
hangon, előre is érezve, hogy ügyetlenül fog hazudni. 
—  Iiisz most nagyon jó sziliben van és . .  .

- Nagyon jó színben. ismét lé Hanna* 
csalódva az utolsó szavakon, ő valami elbihetőbbet 
várt. valamit, a mi egy kis reményt adhat. Mert 
bár érezte, hogy halálos beteg, mégis hitt egy 
keveset a felgyógyulásban s a tragikus szomorú 
dolgokról nem azért beszélt, mintha lelke mélyé
ből úgy gondolkozóit volna, hanem mert ijeszt
getni szerette környezetét s ki akarta erőszakolni 
a vigasztalást.

A férfi csak elnézte, ott látta a Iteesett 
halántékok körül lappangani a halált ott a szép 
profilon, melyet rózsaszínnel kereteit be az esti- 
fény, s ott, a szőke bajhullámok között . . . min
denüti a halál, hosszú hervasztó betegségével.

I iFolyt, és vege küv.)



álomképet, melyet ébren látnak maguk előtt 
elvonulni s melynek ők maguk is élő, sze
replő alakjai, cselekvő tényezői.

Mi ifjak pedig, a kik a tavaszt élvez
zük, lelkűnkben érezzük a jó  gazda aggo
dalmát, reménykedését. A vetés jól sikerült, 
az aratásnak is sikerülnie kell s itt az égi 
hatalmakon, a nemzetek, népek nagy Istenén 
kívül a saját erőnknek is erélyesen közre 
kell működnie.

Most van az ideje a figyelésnek, az 
intésnek. Pusztuljon a gyom. a gaz. csak a 
tiszta kalásztenger álljon majdan a nemzet 
arató munkásai előtt.

A zsendülésnek, megpattanásnak, virág
fakasztó fuvalómnak idején ezek a gondola
tok futnak el előttünk . .

K Ü L Ö N F É L É K.
Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XIV. 

évfolyam 2-dik negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket. kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési dijakkal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek. nehogy a lap szétküldésében 
fenakadás történjék. Tisztelettel

n kin  d o b ivu  ta I.
Kinevezés. Ő Felsége T ó t h  Tivadar 

czimzetes osztálytanácsost valóságos minisz
teri osztálytanácsossá nevezte ki. T ó t h 
Tivadar osztálytanácsos ur muraközi szüle
tésű: atyja Csáktornyán volt adótárnok. 
Mint segédfogalmazó lépett a honvédelmi 
minisztériumba, a hol szorgalmával minisz
teri osztálytanáesosságig küzdötte fel magát. 
Gratulálunk a jól megérdemelt előléptetéshez!

Bírói áthelyezés. A király ő Felsége 
S z e g ő  Hugó dr. zala-egerszegi kir. törvény- 
széki albirónak a Csáktornyái kir. járásbíró
sághoz saját kérelmére leendő áthelyezését 
megengedte.

—  Uj megyei tiszti főorvos. L)r. M a n 
g in  Károly kir. tanácsos, vármegyei t. főor
vos nyugdíjba vonulásával főispán ő Méltó
sága Há r y  István dr. tiszteletbeli főorvost 
és járási orvost helyettes vármegyei t. főor
vossá nevezte ki.

Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter O r l a i  Imre csereu- 
csóczi r. kalh. okleveles tanítót a veszély- 
pusztai áll. elemi népiskolához rendes taní
tóvá nevezte ki.

Uj ügyvéd A zala-egerszegi ügyvédi 
kamara dr. K e r t é s z  Áron Arnold ügyvé
det Letenye székhelyivel a kamara ügyvédi 
lajstromába fölvette.

Eljegyzés. B e r g e r  Dénes villányi 
kereskedő jegyet váltott F r i e d f é l d  Miksa 
légrádi kereskedőnek leányával. A in á I i a 
kisasszonynyal.

Tanügy. A muraközi tanítókor Je n e y  
Gusztáv elnöklete alatt gyűlést tartott a múlt 
hél szerdáién. Megállapodott első sorban a 
választmány abban, hogy a járás ez idei 
közgyűlését június 8-án tartja meg és pedig 
Mura-Szl.-Márlonban. a hogy ezt még tavaly 
Mura-Csányban a közgyűlésen elhatározták 
— Tárgysorozatát az eperfa tenyésztésről és 
a pedagógia köréből merített még egy sza
bad előadás fogják képezni. — A mura-szt.- 
márloni iskola állapotáról és fölszereléséről, 
észlelőinek alapján, véleményen jelentést 
P a k s y  Győző Csáktornyái gyak. isk. tanító 
og tenni. — P ó l y á k  Mátyás közs. tanító 

Indítványára határozatikig, kimondja a vá- 
’asztmány. hogy megkeresi a megyei lan tes
tület elnökségét, keresse meg áliratilag az

országos-bizottság elnökségét Budapesten 
hasson oda, hogy a tanítói nyugdíj dleto 
pontja oda módosíttassák, hogy az elhalt 
tanítók után maradt gyermekek ne 1b. 
hanem 18 éves korukig élvezzenek nevelési 
pótlékot, a hogy erről a nyugdíj-törvény az 
állami tisztviselőkkel szemben gondoskodik.

A kör pénztárának megvizsgálására 
P ó l y á k  Mátyás és H h é d e y  Ferenez kül
detnek ki. ,,

A törvényhatósági bizottság választ
mánya az 18% . évi vármegyei házipénztári 
s a vármegyei pénztárban kezelt összes ala
pok, — továbbá Zala-Egerszeg és Nagy- 
Kanizsa rendezett tánácsu városok gyám- 
pénztári számadásai tárgyában teendő vete
ményes jelentés elkészítése végeit f. é. április 
hó 11-én, az egyéb törvényhatósági ügyek 
közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett 
pedig április hó 2H-án délelőtt 9 órakor 
Zala-Fgerszegen az uj megyeház gyüléster- 
mében gyűlést tart.

Á sorozás holnap veszi kezdetét a 
Csáktornyái járás sorozó-bizottsága előtt. Elnök 
lesz a polgári hatóság részéről dr. T u b o l y  
Gyula, mint polgári orvos K r a s s o v e c z  
Ignácz dr. tb. főorvos van kiküldve. A soro
zás ívétől 10-ig fog tartani s mérték alá 
kerül összesen 908 katonaköteles.

A helybeli szépitö-egyesület elnök
sége a Perlaki-utczának rendezése tárgyában 
gyűlésre hívta össze m. hó 80-án az egye
sület választmányát, hogy a még szüksé
gessé vált további munkálatok foganatosítá
sára tőle fölhatalmazást nyerjen. A látoga
tott választmányi gyűlés a tervek előterjesz
tése után kimondotta, hogy óhajlandónak 
találja a Perlaki-utcza. a patak és a Kaczun- 
féle ház előtti térségnek a közlekedéstől való 
elzárását és parkiroziatását. Mi végből az 
útrészt a Mayercsák-féle üzlet mellett kasszálja, 
a Perlaki-utczát pedig a képezde felöl, a 
Hánzsel-féle ház mellett a Magyar-utcza irá
nyában. megfelelő szélességben, a Kaczun 
és Jaskó-féle házak mentében, a patakon 
keresztül meghosszabbítja, illetőleg kiépíti s 
az ékként keletkezett szabad terel meg liget
nek fásilja be. Miután ennek folytán a híd
nak áthelyezése is szükségessé lesz, az 
elnökség a városhoz fordult ennek eszköz
léséért, mire készségét az elöljáróság kijelen
tette. valamint a területnek kontemplált ren- 
dezéséhöz is engedélyét megadta. Miből 
kifolyólag a munkálatok e helyt is már 
serényen folynak, mert mihamarább teljesen 
be akarja a Szépitő-Egyesület a Perlaki-utcza 
rendezését fejezni. A híd áthelyezése is csak 
napok kérdése. — A gyűlés további folya
mán fölolvastatott Me nc s e y  Károly tagnak 
írásbeli indítványa, mely szerint a környék 
énekes madarait, különösen a városlegilben 
védelmébe ajánlja az egyesületnek az éret
len gyerkőczök üldözése elől. A választmány 
helyesli az indítványt, azt elfogadja s eljárás 
czéljából a szolga bíróságot megkeresi.

—  Itt a Tavasz! A kora tavasz bemu
tatkozik jellegének egész valóságában. Derült 
ég. illatos levegő, enyhe szellő, ibolya-csokor 
a gomblyukban már rég élesztettek abban a 
tudatban, hogy sarokba akaszthatjuk már a 
téli kabátot, mert itt a Tavasz a maga 
ragyogó pompájában. S ha kétségünk lett 
volna a természet korai előhaladollságában. 
eloszlathatták azt immár a megjelent fecs
kék is. melyek nyilsebesen és vidám csicser
géssel köszöntik az ősszel illhagyolt otthont 
barátságos lakóival, ismeretes tárgyaival. 
Tarka lepkék hasítják a levegői. A pacsirta 
is már régen trilláz magasan a Föld felett 
s. örvendez az emberiséggel egyetemben,

hogy végeszakadl Tél pasa zsarnok uralmá
nak s kezdetét veszi a poetikus Tavasz az 
ö végtelen kedves jelenségeivel. Jupiter to
na ns is megszólalt. Múlt szerdán meg-meg- 
rázogatta tüzes nyalábját hatalmas jobbjá
ban. czikkáztak a villámok, dörgölt az Kg 
akár nyáron s megeredt az eső. a jótékony 
áldás, hogy élet fakadjon a száraz Földből 
s jóllét a reménykedő emberiség számára. 
Szóval élet mindenütt az egész vonalon! 
Élénkség, életerő, életkedv uralkodik min
den téren! Pompába öltözködik a természet, 
reménytől duzzad minden kebel, mert bekö
szöntött a természetet megváltó életei oszló, 
az emberiségbe bizalmat, reményt és élet
kedvet öntő barátságos, aranyos szép I a- 
vasz!

A megyei általános tanító testület
választmánya gyűlést tartott m. hó 8l-én 
J e n e y  Gusztáv helyettes elnök előlülése 
mellett. A jegyzőkönyv hitelesítése után 
tudomásul vették az aradi tanitó-egylel 
átiratát, mely szerint a vasúti kedvezményi 
a nem állami tanítók részére is kérik, vala
mint a névmagyarosításra vonatkozó haza
fias felhívást is. Mindkettőhöz csatlakozik a 
választmány, illetőleg a czél elérése érdeké
ben propagandát csinál. P ó l y á k  Mátyás
nak a muraközi tanítókor állal ide ál leli 
indítványához a választmány hozzájárul > 
azt pártolókig az országos bizottság elé ter
jeszti. —  Az idei közgyűlés tárgyában meg
keresi a választmány a köröket, nyilatkozza
nak. hol akarják az idei nyári megyei köz
gyűlést megtartani, hogy az még idejé
ben kitűzhető s a programul összeálliló 
legyen.

Uj állami népiskolák. A közoktatás
ügyi miniszter most azon terven dolgozik, 
hogy az ország valamennyi községét, a 
melyekben népiskola nincs s a hol az iskola
kötelesek száma a harminczat meghaladja, 
állami iskolával lássa el. —  Jelenleg úgy all 
a dolog, hogy huszonkét megyében száztizen
hat oly község van. melyekben az iskola- 
kötelesek száma túlhaladja a harminczat s 
minthogy ezeket a községeket más község
hez csatolni nem lehet, a gyermekek telje
sen oktatás nélkül vannak. így többek között 
Zalamegyében is van 18 ily község 7;>9 
iskolakötelessel minden oktatás nélkül. A 
miniszter e bajokon segíteni kíván oly mó
don. hogy a mennyiben az illető-községek a 
maguk erejéből képtelenek iskolát építeni, a 
kormány a közoktatásügyi tárcza erejéhez 
mértén állami elemi népiskolákat állít föl. a 
községek pedig szintén hozzájárulnak a költ
séghez. Az iskolák löntartását. a tanítók lize- 
tését és más szükségleteket a kormány 
vállalja magára, viszont a községek kötele
sek az iskolák elhelyezéséről, tisztogatásáról 
és Intéséről gondoskodni. Ha az iskola el
helyezése csakis építkezéssel volna megold
ható. akkor a községek a szükséges össze
get kölcsön veszik föl és a miniszter, ha a 
község a kölcsön törlesztésére képtelen 
volna, a törlesztést is elvállalja. A közokta
tásügyi kormányzat reméli, hogy ily módon 
az 1898.. 1899. és 1900. évek folyamán az 
összes községek, a melyekről szó van. el 
lesznek láthatók állami iskolával. A lanlel- 
iigyelők szükséges jelentéseiket május elsejéig 
tartoznak a miniszterhez tölterjeszteni.

Édes anyám, ki a baka. ha nem én? 
Ilyenforma dal hangzanék most az utczákon 
végig, ha egyáltalában magyar érzés járná 
ál vidékünk legénységéi s magyar dalban 
öntené ki szive érzelmeit, akár örvend, akar 
kesereg. De hát. ha nem is az a nóta járja, 
mégis keserűség s öröm tükröződik vissza
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még abban az éktelen s minden rendszer 
nélkül való kurjongatásban is, mely horvá
tul hangzik vissza holnaptól kezdve korcs
mában, utczán egyaránt azoknak a legények
nek az ajkairól, kik a paragrafus rideg 
parancsa folytán akarva, akaratlan katona- 
mérték alá állíttatnak a jövő héten. S ki 
venné tőlük rossz néven a kirúgást ezúttalV 
Akármennyire handabanda is. mit szivük 
ilyenkor kiönt. minden poezis, minden dal
lam nélkül — szemet huny a társadalom, 
még a rendőrség is ez alkalommal, hisz 
ujonczozás folyik nálunk, a mikor a katona
kötelezettség alá helyezeti ifjúság privilégiu
mot élvez! Virágos kedvvel s virágos kalap
pal állanak tehát elő az elszánt legények, a 
kik maguk se tudják, sirjanak-e, vagy örvend
jenek, a mikor az ezredorvos kimondja reá
juk a végzetes tauglichot. Mert nagy szégyen 
ugyan, ha az emberi nem veszik be a katona
sorba, de nem csekélység az a hosszú három 
esztendő sem, minden ösmeretes veszedel
mével a kaszárnya komor falai közölt, 
komiszkenyér és menázsia. a mivel ezt meg 
kell váltani. S ezért nem is csoda, ha az 
összetöpörödött anyókák, kik legénvkedő fiai
kat batyuval kezükben, lépten-nyomon ked
vetlenül kisérik, sírásban öntik ki szivük 
bánatát; de belevegyül visszafojtott keserű
ség a legények kevélv. duhaj nótáiba is, 
mert nagy sor a katonaélet, igen nagy sor!

Gyilkosság. B r e z o  v e c  z Imre és 
T r o j k o  Imre vargahegyi lakosok m. hó 
26-án V i n c z e t i c s György ugyanottani la
kos, szomszédjuknak segítettek szőlőt kapálni. 
Egész napon át békességesen lolyl a munka, 
mert nem beszéltek egymással. De a mikor 
szóba került este felé, hogy Trojko Imre 
atyja Brezovecz atyját ezelőtt 7 évvel meg
verte s annyira megsértette, hogy azon idő
től fogva folyton betegeskedvén, végtére állí
tólag azon betegségben meg is halt. a béke- 
ség véget ért s csakhamar éles pörlekedésre 
adott anyagot és okot. A két fél ingerkedett 
egymással, majd erősen vitatkozott, de tett- 
legességre még sem került addig, inig a 
munkával el voltak foglalva. A mint azon
ban este 1 *8 óra táji. a munka befejeztével 
hazafelé mentek, gyülöletökel fékezni már 
nem tudták. A rég visszafojtott harag lángra 
lobbant és Brezovecz szemrehányásokkal 
illette Trojkot. hogy az ő atyjának köszön
heti. hogy apját idő előtt elveszítette. Szó 
>zól követte, egyik se maradt adósa a másik
nak s valószínűleg Brezovecz bírta tovább, 
mert Trojko minden argumentumból kifogy
ván. vállán hordott kapájával akkorát mért 
társa homlokára, hogy agyveleje azonnal 
kilocscsant s Brezovecz rögtön meghalt. A gyil
kos önként jelentkezett következő napa Csák
tornyái járásbíróságnál, a hol megjelenésé
vel s viselkedésével a legnagyobb szánalmat 
kellette maga iránt, mert látszott, hogy bánja 
leltél és hogy cselekedetét csakis pillanatnyi 
föl hév ülésében követte el. Trojkot természe
tesen letartóztatták; Kollárits Mihály vizsgáló 
biró meg dr. K r a s s o v e c z  Jgnácz és dr. 
S c h w a r z  Albert városi orvosokkal azon
nal a gyikosság színhelyére ment, a hol a 
helyszíni szemle megejlése után a hullát az 
erdőben feibonczolták. Megjegyezzük, hogy a 
gyilkos még csak 19 éves: Brezovecz 84 
éves volt.

—  Ják, a hasmetszö. Hajdanta igy szólt 
a mondás: »Figaro itt, Figaro olt;« most 
nkndt ennek variánsa a Jack itt. a Jack 
°b -féle szólás-mondásban. Mert Figaro nem 
lehetett valamikor oly fürge, a minő moz
gékony és újabban termékeny a levélírás
ban Jack uram. Nemrégiben Perlakon járt.

ma meg már egy Topliezáról keltezell levél 
fekszik Csáktornya elöljáróságának asztalán, 
a melyben életjelt ad magáról ez a leg
újabban Jack szerepében öntetszelgö luló- 
bolond. kiről nem tudni, mert inkognitőját 
eddig még megőrizte, hogy eszelőssége na- 
gyobb-e vagy malicziája. hogy ijesztgelőnek 
csapott föl s passzióját leli abban, hogy botor 
leveleivel a világot eláraszsza! Elég az hozzá, 
mull hó 28-án Csáktornya városának elöl
járósága is kapott levelet Jacktól, melyben 
kijelenti ékes németséggel, hogy működését 
legközelebb Csáktornyán megkezdi, de kéri az 
elöljáróságot, akadályozza meg öl mestersé
gében, mert ő maga is már megunta nem
csak működését de éleiét is. s eléggé fáj
lalja és tartja szerencsétlenségének, hogy 
A hasveruszként kell a világot bebolyongania. 
Világos, hogy egy közönséges svihákkal van 
itt dolgunk, kinek mulatsága az emberek 
felültetése, a nélkül, hogy kárt tenne vala
kiben. De azért az elöljáróság mégis áttette 
a levelet a szolgab Írósághoz, hogy Írója 
esetleg kinyomozhassák. Hogy sikere legyen 
a hivatalos eljárásnak, kevés a valószínűség. 
Jack azonban folytatni fogja a levélírást s 
ajánlkozni fog hol itt, hol ott. mert hál 
eddigi bűneiért ekszpiálni akar. inig csak 
könyörületes hatóság nem akad, mely ha 
csak véletlen utján is. levélírás mániájából 
a hóbortos holdkórosai kigvógyitja.

— Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :  Jam - 
brovics Pál, Piczek Mária. Vészeli Ferenez. Novák 
János. Beleez Ferenez. Zeheez Ferenez, Polocsnyák 
Mária. Bednváes Mária, Safaries Ferenez. Tóth 
Mária, Fejér György, Pfeifer Iván, Bajkoveez András. 
Kováesies József, ('.srep Ágotlia. Vugrin János 
Solties József. Vurusies József, I tiszti ovics János, 
Poklea Irma. M e g h a l l a k :  Filipies llozália. 
Peehter ham bér íné 7<» é., Habula Teréz 10 h.. 
Markoviče János 1 h„ Mekoveez Mária 2 h.. 
Mihálinesies Mihály 31 é.. Gaesal Rezső 12 h.. 
Tkalesecz Apoloni a 12 h.. Drabies Franeziska I2h. .  
Tkaleseez István 02 é.. Xovák Fülöp 4 é.. Horváth 
Mária, Skorez .lózsefné 83 é.. Piezek Mária 
19 n.. Tkaleseez Mária 2 é., Ikíjdári lnne 07 é., 
Marusics Ferenez 80 é.. Vasas Józsefné 27 é.. 
Medved Istvánná (»0 é. H á z a s s á g o t  köt  »il
lek Hermann Tamás és Mosmondor Mária, Koz
jak János és Reich Ilona, Magdalenies József és 
Preprovics Máiia, Xovák Flórián és Podveznneex 
Agotha, Hermann Mihály és Xovák Mária. Gyura- 
nies Antal és Uokk Katalin. Mavrek István és 
Relovics Franeziska. Pollák György és Pintarics 
Ilona. Bán Lukács és Osrep Mária. Kozies I.őrinéz 
és Vinezelies Gzeezilia.

Röntgen-fele sugarakkal lehet csak a 
Scharf-féle gyémánlulánzatokat a valódi gyémán
toktól megkülömböztelni. A millenniumi ünne
pélyeken sok ősrégi családi ékszer volt S c h a r f -  
féle utánzatban képviselve, mert a legmüvésziebh 
aranyfoglalásu ékszer is tökéletesen pótolliató 
Scharf-féle utánzatban. S e h a r f  világhírű gyé
mántutánzatainak raktára, Budapesten. Andrásy- 
uton 87. sz. a. van. Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve.

Kitűnő szodaviz-gepek. Kies és B e rk o -  
vi ts Budapesten a Kerepesi-ut öt>. szám alatt egy 
a szikvizgyártáshoz szükséges gépek és kellékek 
előállítására oly nagyszabású gyárat tartanak fenn. 
mely a kontinensen valóban páratlanul áll. Kzen 
óriási üzemet Berkovits 20 éven át szerzett kiváló 
szakismerettel személyesen vezeti s a mi a fő, 
kizárólag saját szabadalmait dolgozza fel. melyek 
hogy mennyire kitűnők, mellette bizonyítanak nem
csak a számtalan kitüntetések, hanem azon körül
mény is. hogy a Bies és Berkovn s-féle szódagépek 
ma már a világ minden részében szétküldetnek. 
Miért is ezennel felhívjuk az érdekeltek figyelmét 
a szóban lévő gyárosok kitűnő gyártmányaira.

Közgazdaság.

Az ..Első magyar ált. bizt. társaság közgyűlésé.
Az Klső magyar általános biztosító társaság 

f. é. máivzius 27-én tartotta évi rendes közgyűlé
sét Csekonics Kndre gról elnöklete alatt, aki üdvö

zölvén a megjelenteket, tudatja, hogy 8ö részvényes 
van jelen, 11 s szavazattal ö l4 részvény képvisele
tében. a közgyűlés tehát határozatképes. A jegyző
könyv hitelesítésére Frey Ferenez és Búst József 
részvényeseket kéri föl ; a szavazatszedő bizottság 
tagjaivá Kamermayer Károly, Goldberger Zsigmond 
és Wagner Károly részvényeseket küldi ki. Az 
igazgatóság évi jelentését Jeney bajos igazgatósági 
lag terjesztette elő, mely szerint a jég biztosítási 
osztályban szenvedett tetemes veszteség daczára 
az üzleteiedniény kielégítőnek mondható. Az üzlet 
folytonos örvendetes haladásáról és egészséges fejlő
déséről tanúskodik a tavalyi tűz- és szállitmányi 
osztály díjtétele, mely az 1895. évi 5 .709.520 frt 
34 ki ről 5 .828 .941 frt 7K krra emelkedett. A tar
talékokat az előző év számaival összehasonlítva 
azok a következő emelkedést mulatják : Az életbiz
tosítási díjtartalék 27.779.598 frt 49 krról 29,550,888  
frt 99 krra. a külön tartalék (>00.720 frt 80 krról 
7 0 1.090 frt 11 krra, a Lévay-alap 82.871 frt I 
krról 81.935 frt 81 krra, a tisztviselők nyugdíj
alapja 511.982 forint 59 krajezárrúl 557.320 forint 
39 krajezárra emelkedett, inig az első magyar álta
la nos biztosi tó társaság ezredéves alapítványa 
30.900 fiira rúg. —  Az életbiztosítási osztály 
külön jelentésében és zárszámadásában kimutatott 
1,003.753 frt 11 kit tevő nyeremény felosztására 
az igazgatóság javasolja, hogy 50 százalékot 
185.137 frt 90 kr. után azaz 97.718 frt 95 krt a 
biztosítottak nyeremény részéül adják, 10 százaié 
kot az 1.003.753 frt 45 kr. után, azaz 100.375 frt 
34 krt a külön tartalék javára, ö százalékot 
(‘>0.225 frt 20 krt az igazgatóság nyeremény-osz
talékára, 3 százalékot: 30.112 frt (>0 krt a tiszt
viselők nyeremény-osztalékára, 2 százalékot 20,075  
frt 7 krt a tisztviselői nyugdíjalapra fordítsanak 

a mi 308.507 frtot tesz. s a fen maradó (>95.246 
frt 28 kiből minden egész részvény után 230 
forintjával Ö9O.O00 frtot fizessenek osztalékul, s a 
fenmaradó 5.216 forint 28 kraj« zárt közhasznú 
adományok fedezésére tartalékba helyezzék. A jelen
tés felolvasása után Hohicsek József dr. a mérleg 
egyes tételeinél emelt kifogásokat, mire Ormódy 
Vilmos és Harkányi Frigyes báró igazgatósági tagok 
adtak felvilágosításokat s magyarázatokat. A jelen
tés tudomásul vétele és a felmentvény megadása 
után elnök bejelenti, hogy Szitányi Izidor betegsé
gére való tekintettel felügyelői állásáról lemondott. 
Krdenieiért jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak. —  
A közgyűlés elfogadta az igazgatóság és választ
mány állal jótékony czélokra fordítandó 7 2 2 5 forin
tot illető javaslatot is. Végül a választmányba 
beválasztották Bánffy György bárót, Karátsonyi 
Jenő grófot és Schossberger Nándor bárót, a fel
ügyelő bizottságba Hajós Józsefet, mire a közgyű
lés véget ért.

C S A R X 0  K.

Ha én . . .
Ha én szellő volnék.
Te meg játszi lepke:
Irányodat változtatnám —
Játszva enyelegve.

Ha én madár volnék.
Te m eg árva cserje:
Kád szállanék én dalolva —
Szerelmet eped ve.

Ha én felhő volnék,
Te meg szőke Duna:
Könnyűimet rád hullatnám —
Ezüst habjaidra.

Ha én halott lennék.
Te szomorú-fűzfa:
Aludnám én álmaimat 
Boldogan nyugodva.

K . »/.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

(HARGITAI JÓZSEF ZR ÍN Y I KÁROLY.
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FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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p  |.pv i .  i ! položil mandat s incompalibilitetnik razloga. a prezidiral je  vojvoda Devonshire. Tvrdi
lO U tlC h l p i t ^ ie u .  Opozicija je  pozdravita ovu izjavil pljeskan- se, da je  vu Englezkoj preolela opel mali

Njegovo Veličanstvo, koje se je  20. jem. Na dnevnom redu bilo je  vise menj- lilbelenska struja, koju najviše poliče dr- 
marciuša na večer vratilo s Hiviere vu Beč. šib predloga, koji su vsi rčšeni. žanje Kusije. Nadaju se dapače. da bi moglo
primilo je  prekjučer vu audieuciju ministra Austro-magjarski poklisar vu Petro- dojli do djeloinične promjene vu vladi,
predsjednika. Posije podne držano je  aus- gradu, knez Liechtenstein boravi sada vu Blokada Krete obavlja se prež sukoba
trijsko ministarsko vieče (sesija.) Bčču, gde je  predal Njeg. Veličanstvu pro- i proz izvanrednih dogodja. No več danas

Car i kralj Ferencz József, koji hude gram za carev i kraljev boravek na ruskom počimaju uvidjati, da se blokada ne more
30. aprila došel vu Petrograd, ostal bude dvoru. Program je  napravil sam car Niko- otegnuti ad calendas graccas. Ako ona za
vu ruskom glavnom gradu samo tri dana. laj. Vu čast Nj. Veličanstva prirediti če se kratko vreme ne bi urodila posilivnim us-
Car i kralj stanuval bude vu carskoj zim- velika vojna smotra (manever), gala — pjeliom, tada se sprema blokada grčkib
noj palači. Kak novine »Nov. VTrem.« jav- obed i svetčana predstava vu operi. Nj. lukah.
Ijaju. povrnulo se bude Nj. Veličanstvo preko Veličanstvo polazi iz Beča 25. aprila ter Cirka bi niedjulim bila spremna, da 
Berlina, —  gde bude pohodil čara Vilima, bude vu Petrogradu ostal tri dana. Več 1. dokrajči sadašnje nesnosno stanje, kad Im 
vu Beč. majuša dojde car i kralj nazad vu Beč. jo j vlasli samo i jednom koncesijom došle

Magjarska zaslupnička liiža imala je  Pest. Llovd« doznajo, da su glede vu susret. Danas bi se takovom koncesijom
včera kralku sesiju. vu kojoj je  prijela zak- austro-magjarskib šeregov, koji su poslani smatral odaziv turskih šeregov s Krete. Tak 
tjučne račune za godinu a za liniji* na Kretu, učinjene ovc odredbe: 550 mo- bar javlja Times« iz Atene,
minister nutrašujih postov Perczel odgovo- maka došli budu vu Kissano, a 100 mo- Na Kreti samoj I.raje borba. Pred Belv-
ril na Horanszkovo interpelaeiju glede lo- maka vu Kaneju vu posadil. Austro-ma- mom bilo je  20. marciuša novih borbab. a 
liožnjib izbornih zloporabah vu udvarbels- gjarski konzul Pintér pobrinul se je  za vu subotu došlo je  do sukoba kod Kandijc 
koj varmegjiji i na interpelaeiju Lepsényievu primjereno smješčenje šeregov. i kod Matakse. Bašibozuci su vužgali selo
glede tobožnjib zloporabah jcduoga voditelja »Köln. Zgl.< donesla je  vjesl. da se Kila. Crčkom podkonzulo vu Helyűm izja-
državnib irta lica. sada medju vlastima vodiju pregovori o vil je  komandant englezke ladje »Tralalgar ,

Vu VII. gradskom kotam vu Bupim- odstranjenju pogibelji. koja bi mogla nastati da vlasti drže njegovu misiju vgašenom.
pošli obavljal s e j e  včera naknadni izbor siikobom na tesalskoj graniei. Ova se vjesl pak ga je  s loga pozval, da oslavi Krelu
saborskog zastopnika usljed odstupa bivšeg iz Beča potvrdjuje. Predlogi idil za tim. da Podkouzul je  odgovoril, da bude zaiskal
zastupnika dra. Morzsányi je  najmre položil se izmedju Grčke i Turske ustanovi neu- napúiké svoje vlade.
mandat radi poznate provizijske aliaire vu Iralni pojas, pak se onoj vlasli, koja bi se Vu Londonu. 23. marciuša. Parlameu- 
pravdi o iznajmljenju izložbene ulaznine. opirala ovom zablevil velevlasli. grozi pri- farni državni podtajnik Curzon očiloval je 
Pokehdob su mu njegovi izbornici nezdavnja silnim sredstvima. Naročilo se opel grozi vu dolnjoj liiži. da vlada nejma vjesl i o 
votirali povjerenje, Morzsányi je  s nova pri- Grčkoj blokádom celog zalieva voloskoga. lom. da bi se Grčka ili Turska bili* izjavile 
jel kandidaturu ter je  včera ponovno ize- Veoma važnu vjesl dobila je  »Köln. za direktni sporazum, kak lakaj niti o lom.
bran na osnovu li bera Inog programa. Zlg.« iz Londona. Ona javlja, da je  vu su- da bi koja velevlast proli lomil protešliraia

Vu magjarskoj zaslupničkoj liiži izne- bolu držano kabiuetsko vieče (sesija), koje Vlada nežna nikaj o kakovu kotnpromisnu 
nadil je  včera predsjednik Szilágyi zastup- je  odbilo sudjelovanje kod blokade grčkib predlogu Grčke, izuzev onaj vu nadokuad- 
nike obavešču. da je grof Gejza Andrássy lukah. Salisburv bil je  zbog belega odsulan noj noti od 10 marciuša.

7 A R A V A ^  *JU za 8V°j|J z<‘,ni ■ sedmero gladne da mi senjali. ili kak da bi vas kakove težke
diece kruha vzel i ova obod v a neza- misli mučile Kam lo biežite?« 
dovoljnika sij biežala niti desno niti lievo »Sim dole« odgovori težko si zdeli-

D v a . k o j i  B6ČP Ž iv ie ti gledeč po lančenem mostu u Pešli, jedan nuvši i pod most na Dima v prslom poka-
* od Budimske strani* proti Pošti, drugi od zavši siromak.

Na oveni arkušu bočil same moje Peštanske struno proti Budimu u nameri. \o. onda idemo istim putein i vi me
misli u formi pripoviestib na papir meluuti. 'z sredine mosta \\ Dunav skoče, i hnš budele so bo m vzeli veli bogalaš. 1 sad 
pak ako i nisu tak visoke, kak l)i si mnogi su došli kakti sliepi na sredinu mosta, si pričmu jedan drugomu pripoviedati. kak 
več priznali lo. da se je  iz mojih mislili trknuli sil glavami sfeupa tak žestoko. da su do toga došli. da su na laj put pričeli 
moči dosla naučiti, najmre pako, ako on, 811 dve kugle na biljaru se odbili, u misliti dok im je  misel u glavi dozorila i
koj je  čteje. u njih poišče jezgru. — Prošle lubanjab im je  zazvenelo i za glave se oni su si izbilja hoteli život skončati: » li 
godine sam u uovitiah čtel, da se je  mili- obima rukama držeč, jedan u drugoga ki- siromaški nore* veli milijunaš - »Tebi 
junaš Rothschild u Parizu strelil. Odmab solini licem zinili. ja morem pomoči, vodi me samo u svoj
sem sv  pital: Bože, a jeli se je  laj čoviek. —  »Jeli vas je  sam vrag sim doja- *tan !.
koj uviek samo med milijoni razkapa, od bal« —  zavikne milijunaš »em sle mi I siromak se obrne le bogataša vodi 
ne volje ubil ? — Iz loga promišlavanja vašo m bikovskom lubanjoni skoro glavu n svoj siromaški kvarlir. Kad su tam došli,
se je  porodila u mojoj glavi sliedeča pri- zmrviliV« vidi bogataš lirpu diece okolo matere se-
jioviest: »Nek oproste gospone, ali njihova glava deti. Čim se olac sa bogatašem na vratih

Nieki milijunaš. koj je  razpolagal sa ta kaj nije iz vune. kak to čutim — odgo- pokažu, skoče dieca iz svojih sedalab le
dvimi, tri mi, četirimi milijuni, kak mi na- vo,i siromak »sve mi šumi i lučka po biežeč proti otcu kriče kakli iz jednog grla: 
vadni ljudi sa dvemi. Iremi, četi remi forinti nioždjanih, kak lokomotiv kad ide čez pro- Jeli si nam donesel kaj za jesti?« — a 
postal je  nezadovoljan svojim životom, jer niontorski tunel.« otac mučeč kima glavom. da nije nikaj
nije znal, kaj bi stolikemi novci začel; a »Kak lak biežite. kakli nori. nili lievo donesel.
opel jedan siromak je lakaj postal svojim uiti desno gledajoč?« — zapila ga dalje Samo mali i devetnajst godinali shira
životom nezadovoljan, je r  on opel nije znal, bogataš —  »Vi biežite kak da bi po bielom kči Marija, stoje mirno pri praznem, iz

XIV. tečaj._____________________ Vu Čakovcu. 1897. 4-ga aprilišn._______________________ l>>lo-i u -





nazočni kakti gost našega kralja kraljevi Njemačka, k° ja  imade samo^ednu ladju N e k a j Za k r a t e k  čilB .
Saške, Rurnunjake i Srbije. Posije manevra vu zaljevu kanejskom. m .
otišli budu car Vilim sa našim monarkom rayona, a obustavila je  11 svaKo i lj J J
vu Budimpešta na dvodnevni boravak. Sa nika na Kretu, ,er dr», da ond, >ma kaj ^ ^  g. u Marica 0(jsla

Strane dvora, kak i sa Strane magjarske da išče. zuiimivu vjest. d a je  iz službe, im lam li je  dobro bilo?«

i s  ™ :,u  u„ m  . * ,  *  « - « ►
S o d T v u  Budin pešti otišel bude njemaCki kralju javila, da mu jamči za uspjeh grčke p0na, on .ne m sme mgdar pred m.losh-
S f ° í i  v a d a ^ f  k nadvojvodi Kugenu vu stvari, a ruski poslanik Ono« donese je  VOm gosp«m pogledal., a ve more . k men.
Belye. gde če se zadržati više dana. kraljici Olgi ručno pismo čara Nikolaja doji..«

50,000 rubalja za kretsko bjegunce. Idealn a kuharica.
Mnniarcka yaefunnicka hiža Bukovnik Vassos na Kreti obskrbljenUdagjarska zastupmčka niza. kak yeJ strelivom j Uranom za pel Gospa: »Ja vas moram zaradi vaseg

Magjarska zastupnička hiža uzela je  v u . ,n’eseci a \ snreman je, da se do skrajnosti ljubovnika odpustiti iz službe. —  A znate
razpravu financijalni zakon. Iza izvjestitelja bpani * dobro, da primem imate masten kruh.«
Augusta Pulskoga govoril je  proti zakonu ‘ Kuharica: »Čudnovito! Kaj oni misliju.
opat Molnar, dočiin je  Groí Csáky Albin v , milostiva, da ja  moreni črez želudec zapo-
sjajno zagovaral i odobril, da se tim povo- I )  O ITI Í1 Č e  [> O ]> 0 N K O. včdati srcu.«
dom iztakne pitanje o povjerenju. Tražeci Vjeroiatno
povode nepovjerenju opozicije, našel ih je „mtiilptie J
za neodvisnu stranku vu državo —  prav- wa pnmneije. Jeden muž gledal je  čaplju. kak dugo
nom položaju, kod pučke stranke vu cirk- Protuletje nam dohadja vremena stoji na jednoj nogi. rekel je
veno — političkih reformah, a kod narodne se veseu i glasno: »Za ime Jezusa, kak more ova čap-
stranke vu posljednoj izbornoj borbi. — es ® J 5  ̂ tja tak dugo stali na jednoj nogi! Ja to
Skrajnja Ijevica traži dok in uče državno- lzp°d grma liolica nebi mogel, pak makar bi se postavil na
pravne osnove od godine 18(>7. i podpunu Svu glaviču van diži. glavu.«
neodvisnost Magjarske. Tomu se mora go- y u At c /w/.
vornik protiviti, jer se i danas dovoljno iz- Svčt cvetuči sad počima
tiče državna sa mostál nos Magjarske, ter je  gerce mu se veseli. Jeden krč,nar vu 1varaS“ za*),lal
na tom osnovu polučen napredak zemlje. I r  j  rvetie leno cvete muža: »Jeli imate vi krumpira na pro-
liberalna bi stranka rajši hotela da na mjesto J daju?«
Austro-Magjarske monarkije vidi Magjarsku tse o j  Muž: »Verek imam.«
Matije Korvina ili Ljudevita velikoga. —  Krčmar: »A jeli je  vaš krumpir dober
no ona mora računati s historijskim raz- Ali vsaki tužni človek i j e|i se da dobro i lehko kuhati V«
vitkom. Samo kratek čas živi, Muž: I kak! Im si moreju misliti, da

Magjarska je  denes vu rami monarkije Kad povekne v nedužnosti je  dober, kaj ga i naše svinje rade jedeju
velevlast i taklor. s kojim valja računati. Več ga niado nezbudi.
—  a to bi prestala biti. čim bi se vanjski n Prefrigano .
poslovi i vojska razdelili. Kaj se tiče Protuletje vsako leto A: »Čudim se. da ste se oženili iz la-
gospodarske nagodbe. to valja pričekali s Q t naln se ponovi. m ilj* , koja broji dvanajst djevojkah?
mnenjem, dok budu podnešen. konkretni AJ  |užnj č ,ovek s.,|n0 1!: »A|j valja vam znali, da na mene
predlogi. . . . . . . .  . . ... 'T a __ t:.rnlll dojde samo dvanajsti dél punice.«

Saveznika neimsli Magjarska oslabiti Jenkrat na svelu /im .
—  jer bi time oslabila i sebe. Stranka s J lu z e k o v  odgovor.
povjerenjem čeka. da če vlada izpuniti svo- Lastavica ka odide
ju dužnost. Glede cirkvene politike vladine Opel dojde vu naš kraj. Jeden vučenjak bodal je  po selih, i
izjavIjuje. da je  ona upravo povod, da jo j A č|oveka kad odnosu došel je  jenkrat k mužu i rekel mu je  ser-
liberalna stranka votira povjerenje. Borba n|a(j a|. nj nazaj  ditimi récmi: »Hej, kumek, dajte mi odmah
je  svršena Vrlada če liberalne zakone pro- n ^  ^  prirediti nekaj za obed.« »Ja sam né krr-
vadjati sa šparanjem konfesialnih osječaja. * * * mar, pri meni nedobiju nikaj.« Ja  potrebu-
A kiij se napokon tiče izbornih zloporaba. » jem od vas obed. ar morate znati, da sam
to su se ovakove tužbe još uvjek, iza svake # . ja  na dvejuh visokih školah zvršil navuke.
izborne periode dizale proti vladi. Večina N c k d j  Z 2  k f a t C K  C d S .  Pak kaj me je  zato briga, im imam i
nemore nikak počiniti samouliojstvo da se . . . .  ja  jedno tele. kaj je  cekalo dve krave, pak
mekne m a nji ni. Liberalna stranka votira Zab ava veselim  i b atriven je  j,flj  j 0 vj ê ri,jia |0 Yise je  vekše telo bilo.
vlMdi povjerenje i proračun. žalostnim . P rire d il C lá d  F ere n cz *> « .» « ■ « .

ško ln ik. lzdanje t isk a re  F isch e l
Još nekaj iz iztoka. F ilip a  (Strausz Š a n d o r ) , -------------------------------------------------------------------

S izlokii neima iioaíIi vjestih. baroni ra — f'/ c/ m  
ne osobilo važnih. Da je sada nastala neka |n. 1||ázsl, | .„t IVU,.! Irlig’
stanka vu kretskom pitanju, more se več
po tom naslučivati. kaj je  englezki premier Vu maloj ovoj knjižici sabrano  üuza Pšenica 7 00 —
lord Salisburv jučer odputoval iz Londona j e  vnogo Šale i dosjetke, pak se ^ab Zob 5 50 —
vu Nizzu. Odlučnom okrelu ne imamo se z a  f a j Cgnu, kaj košta, more v sa - K()ZS H rž 5 5 0  —
anda lak skorom nacij ati. Blokada Krete |̂ o m u  osobito preporučiti. Kukoricza ó Kuruza stara i*10 —
nastavlja se mirno, kak i borbe izmedju » » uj » nova 410 —
ustašah i Muhamedanaca. Blokadni rayoni Knjižara i štamparija Árpa Ječm en 4 25 —
ovak su podeljeni: čitavi kisam skizaljev i ó  . Fehér bab uj . Grah beli 55 0 -
zapadnu obalu Krete straži Austro-Magjarska S t r a u s z  S a n  d O r a  .̂.ir » » » žuli 400 —
iztočno od tog zaljeva ležeči kanejski zal- Čakovec. Vegyes » » » zmčšan 4.00 —
jeo straže ladje sviju velevlasti. od polu- ______________  Lenmag Len 7.00 —
otoka Akrotiri do rta Dia straži Busija, — Bükköny Grahorka 4.00 —
pdovud do poluotoka Spinalonga vu mira- L)0l>re žepne i sténe vure za fal
bclskoin zaljevu krstari Englezka za njom céne moCj dobiU pri ]><tn;, k  H ern .itn vu- ” ..... . upednik
sljedi do rta Salmona na iztočnoj obali ^ , |US. &naru...... p .i Odgovorni urednik
Francezka. od ovud do Hierapetre na južnoj raru N11 'l 0N(U ' j ' 1’ t # ' ‘  ̂ M A R G I T  A l  J Ó Z S E F ,
obali Italija, a napokon stražare célú dugu nJe,n sc u zim ljeju  vure takaj za popra\ ek oiavni suradnik
južnu obalu od Hierapetre do belina po az fal cénu. . F E R E N C Z .
dve ladje talijanske, englezke. irancezke i 7____
ruske. ---------------

i
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Nyilttér.*
Ifi rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 

Irk intőt bon nem vállal felelősséget a Szerk.

Nyersselyem básztruhákhoz való kelmét 8 frt 65 
krtól 42 Irt 7f> kiig egy teljes öltönyre Tusfturs- és 
Sliantímgs-Hongees valamint fekete, fehér és s z í n e s  
Henneberg-selyem tő krtól 14 Irt <»."> kiig méterenként, 
sima, csikós, koczkázott, mintázott, dnmaszt sa t.1 mintegy 
240 különhöző minőség. 2000 szín és mintázatban sat.ia  
megrendelt árukat /lostuhrr és Viunmont^srn házhoz 
szállítva, valamint mintákat postafordultával küldenek 
Hcrwrhrru (*■  («'s. és k. udvari szállító svlyvmgynmi 
Z ü r i c h b r n .  Svájczba czimzelt levelekre 10 kros. leve
lező lapokra ö kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan eliutéztetnek. 8

1175/1897. tikvi sz.
Jegyzőkönyv a Csáktornyái takarékpénz- 

lár r. t. végrehajtalónak llaleez György és 
társai elleni végrehajtási ügyében.

V é g z é s .
Az ezen jegyzőkönyvben előterjesztett 

kérelmek folytán a 8489 tk. 9(i. sz. árverési 
hirdetménynek a m.-esányi 2)18. sz. tjkvben 
loglalt ingatlanokra vonatkozó része ha- 
tályon kívül helyeztetik s ezen ingatlanokra 
nézve az alábbi árverési hirdetmény bocsát- 
lalik ki.

Wollák Hezső ügyvédnek az előlerjesz- 
lés tárgyalás körül felmerüli < 1 iiai és költsé
gei saját felével szemben lő fiiban meg- 
a|lapiltafnak.

IJjabl) á r verés i 11 in lot i n ó ny.
A perlaki kir. jbíróság mint Mkvi baló

ság állal közhírré tétetik. miszerint a Csák
tornyái takarékpénztár r. I. végrehajlalőnak 
llaleez György. Ilranyecz Mihály, ilranyecz 
Francziska és Ilranyecz György m.-esányi 
lakosok végrehajtást szenvedők elleni végre
hajtási ügyében 4-900 irt. löké. ennek 1890. 
évi márczius hó 15-lőf járó 0 %  kamatai, 
s többi a 8489, tk. 90. sz. végzésben részle
tezett járulékai behajlása végeit a nagy
kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbíró
ság) területén levő a íp.-csányi 298. sz. Ijkv- 
ben foglalt 858. Iirsz. ingatlan f78  IVI. a 
701. hrsz. ingatlan 27 frt. a 7ö9. hisz. in- 
gatlan 158 frt. a 800. hrsz. ingatlan 117 frt. 
a 809 hrsz. ingatlan 4 frt, a 941. hisz. in
gatlan 44 frt. az 1090. hrsz. ingatlan 110 írt. 
az 1000. hrsz. ingatlan 40 frt. az 1908. 
hrsz. ingatlan 100 frt. az 1995. hrsz. ingat
lan 19 frt. a 2075. hrsz. ingatlan 172 Irt. 
a 2088. hrsz. ingatlan 108 frt, a 2884. hrsz.

ingatlan !8o  frt. a 4004. hrsz. ingatlan 119 
frt. a 1418. hrsz ingatlan 28 frt. a 4814. 
hrsz. ingatlan 28 frt, a 4810. hrsz. ingatlan 
00 frt. végül a 2007 a hrsz ingatlan 45 frt 
kikiáltási árban s a végrehajtási törvény 
150. i?-a alapján egészben Mura-Gsány község
házánál
1HU7. ö v i n p ri/ is  hó 22. n ap  jö n  

fi. u. 2  ó m k o r
Wollák liezsö felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közbenjöltécel megtartandó nyilvános 
árverésen el fognak adatni.

Kikiállási ár a fent kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

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

Vevő köteles a vételárt 0 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erői«4 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
mítandó 0° o kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározón helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 721

A kir. jbíróság mint llkvi hatóság.
P er  lak.  1897. évi márczius hó 2-án.

Hoff Já n o s  m a lá ta k é szitm é n y e i



Nyomatott Fischel Fülüp (Stniusz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.



0  Egy jó i

@ patkányfogó kutya ]
ejj (Rattler) I

©  azonnali megvételre keres- ( 
X  tetik a Csáktornyái gőz- ( 
5? malom és villamtelep r. t. < 
0  72f> részére. I

l a  i
Melléklet a ..Muraköz'1 1897. évi április hó 4-iki (14-ik) számához.

nak ugyanazokat illető 10/72 része 31 Irt. I S I I 7 . é v i  n itíjiis  h ó  21$, n ttp jó n  
a domasineczi 1010. sz. Ijkvben foglalt IHl ti, (*, Í O  ó m k o r
hisz. ingatlannak Anderlin Simont illető - 3C (Sesznák József felperesi ügyvéd vagy helyei* 
része i \ írt. az u. o. Ijkvben foglalt (>f>2. |(,S(> közbenjöttével ineglarlandó nyilvános 
hrsz. ingatlannak ugyanazt illető */»o része árveresen el fognak adatni.
I i.l lil. az u. o. Ijkvben loglall 8 l2 . hrsz. Kikiáltási ár a fenni kitett becsár.
ingatlannak ugyanazt illető ? ,G része US Irt. ; . . . . . . .  . ...aA , , , , . . . . .  Árverezni kívánok tartoznak a becsal*az u. o. (»90. sz. Ijkvben loglall I222 a. , . . n . . .  . . . . . . . .  . . . .. . . .n r( .. . 10° 0-al készpénzben vagy ovadekkepes erlek-lirsz. ingatlannak ugyanazt illető 1 « részé u, , . . . •— ... . • . . . .  ... , papírban kiküldött kezehez letenni.// Irt. a dornasmeczi oln. sz. Ijkvben lóg-
bdi S9. hrsz. ingatlannak Anderlin Simon \ evő köteles a vetelárt U egyenlő rész
nevén álló 7, része 1(10 irt. az u. o. Ijkv- leU,en* pedig az elsőt az árverés jog
ben foglalt 37ő. Insz. ingatlannak ugyanazt (>r̂ 10 om(‘lkedésélöl számítva In nap alatt, 
illető "  része 21 Irt. a murscsáki 1209 « nmsodikat ugyanattól 80 nap alatt, a har- 
sz. Ijkvben foglalt (int. hrsz ingatlannak' niadikat ugyanattól 45 nap alatt minden egyes 
ugyanazt és nejét illető 5'12 része 81 Irt. rész,et " {Á"  az árverés napjától számítandó 
végül murscsáki I l i i .  sz. Ijkvben foglalt (i° « kamatokkal együtt az árverési feltéte- 
Ií53. (ion és <>8(>. hr>z. ingatlanok Anderlin ,ekben meghatározott helyen és módozatok 
Sinidn és neje nevén álló ingatlanok 5/i2 8ZÍÍ,’*n* ^fizetni. 722
része 838 frt becsértékben Domasinecz köz- A kir. jbíróság mint llkvi hatóság,
ségbázánál P e r l a k .  1897. évi márczius hó 8-án.

8873 1890. llkvi sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jhiróság mint. llkvi háló

sig részéről közhírré lélelik, iniszerinl (iodina 
Vndrás végrehajlalonak Anderlin Simon es 
neje elleni végrehajtási ügyében 300 Irt 
löké, ennek 1895. április 15-től számitaudő 
8 %  kamatai. 8 frt 20 kr. végrehajtás kérelmi 
s ezutlal megállapított 13 Irt 50 kr. árverés 
kérelmi és 3 frt tárgyalási költségek behaj
lása végett a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir. jhiróság) területén lévő a doma- 
sineezi (»9. sz. Ijkvben foglalt (>9I. hisz. 
ingatlannak Anderlin Simon és neje Katón- 
esics Mária nevén álló 10 72 része 21 frt, 
az u. o. Ijkvben loglall 14-07. hrsz. ingatlan
nak ugyanazokat illető 10 72 része 39 Irt.

n. o Ijkvben foglalt I 129. hrsz. ingatlan
nak ugyanazokat illelö 10 <2 részé 33 frl.
!l* u. o. Ijkvben loglall 1939! hisz. ingat- I  
lannak ugyanazokat illető 10 72 része 37 Irt. J 
m  u. o. Ijkvben foglalt 1781. hrsz. ingatlan- |
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