
Tisztelt olvasóinkhoz!
Talán szükségtelen is lapunk czéljáról 

és feladatáról beszélni olvasóközönségünknek 
az uj évfolyam első számának megjelenése 
alkalmából? Hisz akik ismerik muraközi vi
szonyainkat, tudják azt nagyon jól, hogy 
daczára a sok megyei lapnak, szükségünk 
van egy külön orgánumra, a mely a mi 
speciális ügyeinket, a mi vidékünk külön
leges érdekeit figyelemmel kiséri, mely tudo
mására hozza a megyének, a hazának a mi 
óhajainkat, a mi hazafias küzdelmeinket, a 
mi haladásunkat, a mi hazaszeretetünket!

Akik 15 évvel ezelőtt ott voltak lapunk 
bölcsőjénél s a kezdet nehézségeinek leküz
désében segítettek nekünk, akik 15 éven ál 
szellemi, erkölcsi és anyagi támogatói voltak 
lapunknak és hazafias czéljainak, azok tud
ják, hogy a szerkesztőség saját igyekezetét 
párosítva a lelkes közönség jóakaratu buz
dításával: törekedett az adott körülmények 
között mindent megtenni, hogy lapunk czél- 
jaihoz támasztott igényeknek megfelelhessen.

Nem kis lelkesedés és nem kis munka 
kell ahhoz, hogy 15 éven át hétről hétre 
egyrészt az intelligens közönségnek, másrész! 
a muraközi népnek olvasni valóról gondos
kodjék a szerkesztőség, s nem kis fáradság 
és törekvés kell ahhoz, hogy az adott vidéki 
nehéz viszonyok között a szerkesztőség min
denki igényének meg is felelhessen. Ebbéli

igyekezetünkben, törekvésünkben mindig mel
lettünk láttuk az elfogulatlan közönséget, la
punk önzetlen barátait. Az ő jóakaratuknak 
köszönhetjük, hogy el nem csüggedtünk s 
munkatársaink támogatásának s fáradozá
sának, hogy a munkát kibírtuk s köteles
ségünket teljesíthettük.

A »Muraköz« igazi, kipróbált lelkese
déssel fog ezután is őrt ál lani a haza ha
tárán, hogy annak érdekei kárt ne szenved
jenek! A »Muraköz« híven fogja szolgálni 
ezután is vidékünk hazafias, kulturális és 
közgazdasági előmenetelét! A »Muraköz« 
ezután is azon lesz, hogy a Zrínyiek földjén 
s annak népe között az Isten félelme, a tör
vények tisztelete, a haza szeretete, a magyar 
hazafias szellem, érzelem és gondolkozás 
ápoltassák és fentartassék s a magyar nyelv 
terjedhessen.

Kérjük vidékünk értelmiségét, kérjük 
Muraköz népét s kérünk mindenkit, hogy 
jóakaratukat és támogatásukat ne vonják 
meg tőlünk s lapunktól <7 uj esztendőben !

Csáktornya, 1899. január 1.
Kitűnő tisztelettel:

a S z e r k e s z t ő .

A hivatás.
Senki sem születik önmagáért csupán, 

de senki sem születik oly magasztos fenkölt

hivatásra, mint a nő, ha kellően felfogja, 
átérzi és méltányolni tudja rendeltetését. 
Sajnos azonban, hogy igen-igen sokan vannak 
épen a nők között, kik félreismerik, vagy 
kicsinyük a természet által részükre kijelölt ’ 
kötelezettséget, melynek betöltése pedig, ha '” 
igaz értékre emelni és becsülni tudnák azt, ' 
oly nehéz és oly páratlan is a maga nemé
ben, hogy minden más hivatást felülmúl 
a földön.

Mily értelmi nagyság, szivnemesség, szel
lemi képzettség, lelki finomság és mily lan
kadatlan türelem kell a valódi anyának ! 
Bizony több, mint bármely diploma meg
szerzésére, s mégis mily kevesen helyeznek 
arnbicziót annak betöltésére. Pedig nem sza
bad kicsinyéivé félreismerni e hivatást s 
függő, alárendelt hivatásra szállítani!

Ha aztán ez a hivatás czéltudatosan, 
szigorú kötelességérzettel, szükséges szellemi 
tulajdonokkal, teljes szívből és lélekből van 
betöltve, — nemhogy egyenlő színvonalra 
emeli a női a férfival, de sőt állapotának 
fenségéhen felül is mulja. Azért ami első 
sorban rendeltetésük: legyenek a nők hű 
hitvesek, jó anyák, akik egy testileg, lelkileg 
ép, erős nemzedéket teremtsenek, s különö
sen fontos ez a középosztálynál, mely zöme 
és oszlopa a társadalomnak.

Hiszen nemcsak a nőt, de a férfit is 
az anya neveli, természetesen, ha meg van 
a tehetsége hozzá, hogy befolyását jó irány-

T  Á  R C  Z  A.

Életbiztosítás.
Ingatlan vngyonom a holdban, ingóságom a 

zálogházban van. Reális hitelein tehát nincsen, 
személyes hitelemet pedig a minimumra koptatta 
:iz idő vas foga.

A Tisztviselők Hitelintézeténél, a hova köl
csönért fordultam, azt a tanácsot adták, hogy biz
tosi tsam he az életemet, az életbiztosítási köt
vényre majd adnak ők pénzt.

Mert az bizonyos, hogy minden embernek 
meg kell halnia. E kétségbevonhatatlan igazságot 
még Szilágyi Dezső sem tudja megczáfolni. Ha az 
adós meghal, fizet a biztosi tó társaság. A Tiszt
viselők Hitelintézete ebből a reális alapelvből in
dul ki, midőn tőkéjének legnagyobb részét élet
biztosítási kötvényekbe kölcsönzi ki.

Ha az ember lába alól kisiklik a talaj és 
kikopik mindenből, akkor egy alternativa elé kerül: 
vagy főbe lövi magát, vagy pedig biztosítja az 
életét és kölcsönt vesz fel.

Az emberek legnagyobb része az utóbbit vá
lasztja és igy pénzmagra tesz szert. A nemzeti 
színház művészei is inkább az életüket biztosítják 
mint a halhatatlanságot, mert az uzsorások sokkal 
kegyetlenebbek, minta kritikusok.

Mielőtt életbiztosítási ajánlatomat elfogadták 
volna, az intézet orvosához kellett mennem, hogy 
megvizsgáljon.

Legjobb kabátomat vettem fel. Simára bo- 
rotváltattam az arczomat és hogy tiszta lelkiis- 
merettel mondhassam az orvosnak, hogy semmi 
bajom nincsen: két fájós fogamat kihúzattam és 
tyúkszememet is kivágattam.

*
— Mutassa a nyelvét, — volt az orvos 

első szava.
Kiöllöttem a nyelvemet. Az orvos gondosan 

megszemlélte. Areza komoly szint öltötl. azután 
ünnepélyes hangon kérdé:

— Mi a foglalkozása ?
— Járásbirósági hivatalnok vagyok.

Milyen az étvágya?
—: Az étvágyamra nem lehet panaszom, 

pompás.
— Hát az emésztése ?
—- Ah, az emésztés, doktor ur, az nagyon 

sok kívánni valót hagy hátra. (T. i. nincs mindig 
mit enni.)

— Hörögjön egy kissé.
Hörögtem. — Az orvos szomorúan bólintott 

fejével és csak annyit mondott.
— Hm, hm, gyanús, nagyon gyanús. Fel

hívására azután egymás után vetettem le kabá
tomat, mellényemet és ingemet. A czipőmet is le 
akartam vetni, de az orvos azt mondta, hogy 
fölösleges.

— Azután megtapogatta a mellemet; oda 
illeszlé rá fejét és a szivem dobogását hallgatta, 
mely a nyerendő kölcsön reményében lázasan vert. 
Majd hőmérőt dugott a hónaljam alá és megszem
lélte. Felpeczkelte a szemeimet és megfigyelte a 
pulzusomat.

Előbb tekintetével, azután egy méterrel mért 
végig. Még különféle más méréseket is véghez vitt 
rajtam, mintha csak szabómester lett volna.

Eldefelliroztatott maga előtt és én peczkesen 
léptem végig a keskeny ambulatoriumon, mint 
annak idején Edelsheim-Uyulay előtt.

Megtapogatta a bordáimat és minthogy na
gyon csiklandós vagyok, elnevettem magam.

— Ne nevessen szerencsétlen, mert ez na
gyon szomorú, — mondá az orvos részvétteljes 
hangon. ’’ ■*'

Aztán porczellán-csészét tartott éléin és azt 
mondá, hogy köpjek bele.

A vér láttára rémült arczot vágott.
— Ne tessék megijedni, — biztattam őt. , 

Éppen az imént huzattam ki két zápfogamat. A 
vér onnan van, — és nagyobb bizonyságul ki
vettem a mellényzsebemből néhai zápfogamat.

— Értem, értem, — vágott vissza az orvos
ravasz szemhunyoritással. fi

Sápadt arczom még fehérebb lett. Heesett 
szemeim még mélyebben húzódtak vissza üregeibe.

— Ugyan, kérem, mondja meg, halt-e meg 
már valami rokona hektikában ?

— Igenis, doktor ur, tavaly őszszel a kereszt
apámat kisértem ki a temetőbe. A hektika vitte 
őt sírba. .

— Üröklékenység ! — suttogd az orvos. 
Nekem pedig a fájdalmas visszaemlékezés kövér 
könycseppeket sajtolt szemeimbe.

— Most már tisztába vagyok, mondá két
ségbeejtő hangon.



ban érvényesíteni tudja egész életén át. Tény, 
hogy kütöhbözö természettel, jó, rósz haj
lamokkal születik mindenki; de való az is, 
hogy a nevelés üdvös vagy káros hatása 
sokat megjavít vagy elront. Egy ügyes, gon
dos, lelkiismeretes kertész a gyönge hajtást 
kívánsága szerinti fává nevelhet.

Szilárd akarat, önfegyelem, lelki erő: e 
három nélkülözhetetlen kellék az életben 
mindenkinek, mindenhol és mindenkor. Sze
rénység és munkásság a megelégedés magva, 
s megelégedés a boldogság alapja. Lemondani 
tudni ott, ahol kell — egyik életelv. Finom 
lélek, gyöngéd sz ív , tiszta jellem, mindkét 
nemnél főfeltétel, s ha az anya érti s érzi 
hivatásának horderejét, — ezeket fogja be
olvasztani gyermekei lényébe.

Mily sok erkölcsi hitványság, anyagi 
sülyedés változna meg ezáltal !

A nőé a családi szentély belvilága, az 
otthon nyugalma, s mily kárhozatos, ha 
hanyagul vagy rosszul sáfárkodik e drága 
kincsesei. Bizony, ha nemcsak a férjhezme- 
netel lesz czélja a nőnek, hanem megértve, 
felfogva és meg is szeretve hivatását, azérl 
lelkesül s annak él, nem lesz oly nagymérvű 
a férfiak tartózkodása a házasságtól.

Végtelen nagy s messzeható ereje van 
az igazi anyának.

Nem szabad elfogultnak lennie gyer
mekei iránt, mert ez sarkalatos hiba. Nem 
szabad őket önmagáért szeretnie, hanem 
elsősorban is ő érettük, jövőjük, életük ér
dekében. Nem szabad elnéznie, figyelmen 
kívül hagynia a legcsekélyebb hibát a gyer
mek lelkén, mert hiszen kis patakból lesz 
a folyam. Hányán vannak, kik gyermekeik 
testi, anyagi jólétéért minden áldozatra ké
pesek, de emellett lelki világukkal foglal
kozni eszükbe sem jut. Pedig ez volna 
az első.

Nem kell ehez rideg szigor, merev pe
dagógia; a szív  és a lélek egyedül. Mert 
valódi értelemmel, gyöngédséggel (de nem 
gyöngeséggel) találhatni el a legbiztosabb 
utat. Mindenható szeretet, melyből sohasem

»v

Dehogy volt tisztában. Kiinéletlen kézzel rán
gatta le magánéletemről a leplet és olyan kérdé
seket intézett hozzám, melyek egy rinoczeroszt is 
zavarba hoztak volna.

— Volt-e már beoltva ?
— Kétszer is.
— Nem volt még beteg ?
— Egyszer sem, doktor ur.
Egy szekrényhez lépett és sokáig kotorászott 

sebészi műszerei között.
Hátam borsózott, fogaim vaczogtak. Hisz ez 

az ember elevenen akar felbonczolni — gondol
tam magamban.

Aggodalmam azonban alaptalan volt. Az 
orvos hangvillát vett elő és elénekeltetett velem 
egy oktávát.

Produktióin nem volt ínyére.
Hogy tervem füstbe ne menjen, lágy, be

hízelgő módon gyújtottam az ismert nótára:
• Elszegődtem Tarnóczára bojtárnak.«
De az orvos csakhamar félbe szakított:
— Nagyon fátyolozott az ön hangja.
— De kérem, doktor ur, nem akarok én 

operai tenorista lenni — fakadtam ki türelmemet 
vesztve.

És hogy ne essem ki grácziájából, meginditó, 
mélabus tremolóval folytattam:

• Azért hogy én szegény vagyok,
Mint afféle árva,
Kelmed sem jött hat ökörrel 
E rongyos világra.« . . .

— Elég lesz, mondá az'orvos. Hány éves ön?
— Huszonnyolcz.
— Ut a születési bizonyítványa?
Szerencsére nálam volt a fontos okmány.

adhatni, sohasem kaphatni eleget. Az igazi 
anya úgy oda vonzza, oda köti nemcsak a 
leány, de a fiú szivét, lelkét az otthonhoz, 
a családi körhöz, hogy meg nem lazul az 
b kötelék soha.

A századvég rohamosan fejlődő czivili- 
zácziójával terjed az anyagi és erkölcsi rom
lás. Hitetlenség, laza erkölcsi érzék, jellem- 
gyöngeség, nagyzási hóbort, mind veszedel
mes járványként terjed a társadalom minden 
rétegében. A vetélykedés, utánzás, irigység 
esztelen túlkapásokra ragad olyanokat is, 
akiknél erre reális alap nincs s elsöpör út
jában minden szépet, jót és nemeset.

Azért mindenek felett igazi nőket, hü 
hitveseket, jó anyákat keli nevelni. Hisz, ha 
minden nő olyan volna, aminőnek lennie 
kellene — nem szorulna egy sem a létért 
való küzdelemre — a diplómára, mely lé
nyükből kiforgatja, valódi és igazi rendelte
tésüktől elvonja őket.

Azután akadna-e száz közöl egy leány 
is, aki neki minden tekintetben megfelelő 
férjet visszautasít csak azért, hogy diplo
májának éljen ? Azért készüljenek a nők 
tökéletesen arra az egyetlen igazi pályára s 
hagyják el a küzdőiért, hol még a férfiúnak 
is nagyon nehéz boldogulni, oly nagy a kon- 
kurrenczia minden téren, de vajmi kevés a 
hivatásos anya és feleség, kik úgy neveljék 
leányaikat, hogy ne idegenkedjenek rendel
tetésüktől, ne tekintsék tehernek az anya
ságot, hanem büszkék legyenek hivatásukra; 
neveljenek oly férfiakat, hogy azok ne le
gyenek életük tavaszán bomlott idegzetű, 
romlott szivü roncsok, hanem nemes törek
vésű, komoly jellemű ifjak.

Lévay Béla.

Légrádi hangok.
Mintha senyveszlő, mélységes álomból 

riadnék fel ! Mintha a vész riadója még 
csak m o s t  jutott volna el hozzánk: Pusz
tulunk !

mert különben azt sem hitte volna el a hipokrita. 
hogy a világon vagyok.

*

A biztositó társaság visszautasította aján
latomat. Kosarat kaptam.

Élő halottnak vagyok deklarálva. Most már 
saját tapasztalásból tudom, hogy nem csak tetsz
halottak léteznek, hanem olyanok is vannak a vi
lágon, akik csak látszólag élnek.

Menyasszonyom visszaküldte a jegygyűrűmet.
Barátaim megszakították velem az érint

kezést.
A hivatalban penzionálni akarnak.
Kollegáim kerülnek.
Az utcza zajában a sok járó kelő között úgy 

lézengek mint egy kisértet.
Este lefekvéskor csontjaim zörgését is hallani 

véltem.
Ébren és álmomban mindig a poklot látom 

magam előtt, ajtaján az ismeretes felirattal; *Las- 
ciate ogni speranza!«

Az életnek csak terhét vonszolom magammal. 
Előnyeit mások élvezik.

Az egész esetből pedig két tanulságot men
tettem: egy szomorút és egy vigasztalót.

Elszomorító az, hogy ámbár egészséges va
gyok, mint a makk, még sem érek vele egy bat- 
kát sem.

A vigasztaló momentumot pedig abban ta
lálom, hogy hitelezőim buzgóbban imádkoznak 
életemért, mint valaha.

A remény, ez az »ébren levő ember 
csalfa álma« a boldogulás, a kieviczkelés, 
partrajutás eszméjét görgette felénk.

Reménykedtünk, bizakodtunk a sejtel
mes, kétes jövendőben, várva, szorongva, 
tépelődve, hogy »jönni fog egy jobb kor:« 
jönni fog, mert jönnie kell ! . . . Pedig a 
mostoha Sors szigorú, megmásíthatatlan aka
rattal viharosan zudul ellenünk. Keztyüt 
dobott, hogy vegyük fel az ádáz, erőszakos 
meddő küzdelmet, a melynek végső ered
ménye csak egy lehet: a legyözelés.

A legyőzött fél mi valánk.
Vae victis !
Ezerszer jaj I
Repül az idő. Elavult, ódon esztendőt 

ui váltott tel. Jött egy uj kor, de nem jobb, 
nem áldásosabb, hanem rosszabb, a mely 
el fagyasztotta, elfonyasztotta legszebb, leg- 
vérmesebb reményeinket.

Légrád veszélyben van A Dráva, ez a 
félelmetes, szilaj szörnyeteg kíméletlenül mar
kol bele könyekkel, véres verítékkel rneg- 
áztatott földünk rögeibe.

Mint egy feneketlen gyomru óriás, tömi 
magába fáradságunk, lankadatlan szorgal
munk gyümölcsét.

Nincs egy árva lűszál, egy parányi hant, 
egy redves fűzfa, a mely elkerülné figyelmét.

A mit a munkájából hazatért munkás 
alkonyaikor ott hagy, hogy másnap meg
műveljen, annak csak a roncsára, vagy hült 
helyére bukkanhat reggel.

A szerény terményt, takarmányt nem 
az ösvényen, vagy (uram bocsa!) utón lopja 
haza, — (és csakugyan amúgy lopva 
viszi) — hanem kulti vált, felszántott föl
deken.

A mely helyen délelőtt javában fuva
rozhatnának: —(de helyszűke miatt nem 
tehetik.) ott este kolosszális szakadék tátong 
a járó-menő leié.

A megszakgatolt parton csak imádkozva 
mehet a halandó, mert nem is sejtheti, hogy 
melyik pillanatban temeti rideg sírjába az 
erőszakos klóméra.

S a habok csak lejtnek méltóságos 
lassúsággal és rombolják a nem épen szikla
falat. —

A légrádi ember fejcsóválva megven el 
mellette, hisz vihartól edzett.

Vár sejtelmes lélekkel a szomszéd hor- 
vátra, hogy hadd biztosilsa ő az irháját.

Két veszekedő közöli természetesen a 
kapzsi Dráva lesz a győzelmes.

— S ha egyszer közelednek majd a hoz 
a könnyen bekövetkezhető stádiumhoz, a 
melyen Sodorna olyan szép rekordot ért el, 
a késő unoka egykedvűen csak azt mondja 
majd gyermekének. Volt, nincs !

Sic tata voluere.
H r J  ö.

K Ü L 0 N F É L É  K.

—  Boldog újévet kivárniuk lapunk min
den olvasójának, jóakarójának, előfizetőjének 
és t. munkatársainknak ! Hozza meg az uj 
esztendő olvasóink elérhető vágyainak telje
sedését s adjon hozzá egészséget, boldog
ságot ! Szeretett hazánknak pedig hozza meg 
a mindenki által annyira óhajtott békét! 
Boldog uj esztendőt!

—  Kérelem. Az uj év alkalmából tisz
telettel kérjük lapunk régi barátait, szíves
kedjenek előfizetéseiket megújítani s lapun-



kat ismerőseik között ajánlani. A szerkesz
tőség külön még munkatársait e helyen is 
kéri, hogy ne szűnjenek meg az uj eszten
dőben is közreműködni. A kiadóhivatal pedig 
a hátralékos előfizetési dijak megküldését 
kéri régi előfizetőitől. Kétnyelvű lapunk elő
fizetési ára: Kgy évre 4 írt. Félévre 2 írt. 
Negyedévre 1 írt.

—  Kineveztetés. l)r. Csury Jenő a ke
reskedelemügyi minisztérium íogalmazója 
miniszteri s. titkárrá neveztetett ki. l)r. Csury 
Jenő vidékünk szülötte, ki saját szorgalmá
ból küzdötte fel magát. Örvendünk előmene
telén és szívből gratulálunk neki előléptetése
alkalmából !

— Eljegyzés. Dr. Kollin Ignátz dobro- 
naki kőrorvos eljegyezte Freyer Jakab ke
reskedő leányát Malvin kisasszonyt Dobro- 
nakon.

— Előléptetések. A déli vaspálya-társa
sági újévi előléptetések lajstromából: Gerst- 
lauer Béla Csáktornyái állomás-főnök a III. 
fiz. osztály 3. fokozatából a 2-ba, Polgár 
József forg. hivatalnok az V. íiz. oszt. 1. fo
kozatából a IV. íiz. oszt. 3. fokozatába ellen
őrré, Politzer Adolf forg. hivatalnok az V. 
fiz. oszt. 2. fokozatából az 1. fokozatba, Ma- 
yer Nándor Kotor—alsó-domborui állomás- 
főnök a IV. íiz. oszt. 1. fokozatából a 111. 
fiz. oszt. 3. fokozatába főellenörré, Keller Dá
vid mura-királyi állomás-főnök az V. íiz. oszt.
1. fokozatából a IV. fiz. oszt. 3. fokozatába 
léptetett elő.

—  Áthelyezés. Fekete Géza mura szent- 
keresztúri áll. el. iskdlai tanító a gánicsai 
áll elemi iskolához helyeztetett át.

—  Kinevezés. A déli vaspálya-társaság 
igazgatósága Friedenthal Sándor Csáktornyái 
vasúti hivatalnokot segédtisztté nevezte ki.

— Meghívó. A Csáktornyái önk. tűzoltó- 
egylet rendes évi közgyűlését 1899. január
8-án d. u. 3 órakor tartja meg a közs. el. 
népiskolában melyre az igen tisztelt pártoló 
tag urakat ez utón is tisztelettel meghívja 
az e l n ö k s é g .

Megyebizottsági tagokul e hó 29-én 
Bottornyán megválasztattak: Kecskés Ferencz 
mura-szt.-mártoni esperes-plébános és Ehren- 
reich Nándor dekánoveczi plébános.

— Halálozás. Sztrahia János 77 éves 
magányzó, Schulek János vendéglős sógora, 
Zágrábban meghalt. Béke poraira !

— Eljegyzés. Dr. Schwarz Mór győri 
főrabbi jegyet váltott Steiner Bornál szobi 
(Hont m.) földbirtokos leányával B e r t  a 
kisasszony nyal.

Előléptetés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter báró Joszenák Anna Csáktor
nyái áll. púig. leányiskolái segédlanitónőt a 
XI.-ik fizetési osztály második fokozatába 
léptette elő.

Városi közgyűlés. Községi képviselő
testületünk f. hó 29-én közgyűlést tartott, 
melynek tárgya volt az 1899. évi boritaI- 
és husfogyasztási adó mikénti biztosítása. A 
képviselő-testület szótöbbséggel elhatározta, 
hogy a borital- és husfogyasztási adó be
szedési jogát magának fenntartja és saját 
házi kezelése alá veszi, mert a község azt 
az államtól megváltotta és igy az a törvé
nyek értelmében albérletbe nem adható.

— Népies gazdasági előadások tartat
nak e hó fi-án C s á k t o r n y a  n d. u. 3 
órakor a közs. népiskola egyik tantermében: 
előadó: Berger Károly áll tanitúképezdei gaz
dasági szaktanár, az okszerű földmivelésről.

A l s ó - L e n d v á n  d. u. 3 órakor az áll.

polg. iskola rajztermében; előadó: Dékány 
Mihály áll. tanitúképezdei tanár, a hasznos 
és káros állatokról és az azok elleni véde
kezésről. — Ke t é n y é n  d. e. 11 órakor 
Guzmann Dénes borászati felügyelő, a szőlő
fel újításról. — K é g r á d o n d. u. 3 órakor 
Nagy Károly áll. tanitúképezdei tanár a házi 
ipar fontosságáról.

—  A nagy-kanizsai irodalmi és művé
szeti kör 1898. évi deczember hó 31-én a 
»polgári egylet« nagytermében hangverseny
nyel és tánczczal egybekötött zártkörű Szil
veszter-estélyt rendezett a következő mű
sorral: 1. Oly távol. Engelsbergtől. Énekli a 
kör férfikara. 2. A szarvasbogár és a rózsa. 
Veillöl Énekli a vegyeskar. 3. Részlet a Se
villai borbély dalműből. Rossinitúl. Zongora 
kísérettel énekli Hirschel (Soluner Juliska) 
k. a. 4. Szomszédunkban. Magyar dalok Var
gától. Énekli a kör férfikara. 5. Felolvasás. 
Tartja Szalay Sándor ur. fi. Magán ének. 
Előadja Ollop Imre ur. 7. Czigányélet. Schu- 
manntúl. Zongorakisérettel énekli a vegyes
kar. 8. Keringő. Fischertől. Énekli a kör 
férfikara.

Halálozás. Özv. Frász István né 74. 
évében Ternovcsákon meghalt, benne Frász 
Tamás községi pénztárnok anyját gyászolja. 
Áldás poraira !

—  Zeneestély. Karácsony estén a Csák
tornyái kereskedelmi kaszinó helyiségében 
Sárközy zenekara élvezetes zeneestélyt adott, 
melyen az egyleti tagok családjaikkal együtt 
szép számban jelentek meg. 10 óra felé a 
fiatalság lánczhoz fogott s a kedélyes társa
ság a késő órákig együtt maradt.

Szives kérelem. A B u d a p e s t i 
Ú j s á g í r ó k  E g y e s ü l e t e  szives kére
lemmel járul mindazokhoz, kik az újságírói 
segítő alap javára rendezett sorsjáték sors
jegyeiből bizonyos mennyiséget kaptak, de 
sem a sorsjegyeket vissza nem küldötték, 
sem azok árát nem fizették le. az egyesület 
fölkéri őket, hogy miután a sorsjegyek a 
húzásoknál amúgy sem érvényesek, szíves
kedjenek azokat a sorsjáték kezességének 
(Budapest, Kossuth Kajos-utcza 1.) mielőbb 
visszaküldeni akár b é r m e n  t é t l e n ü l  
is. Az egyesület figyelmükbe ajánlja azt. 
hogy mivel a közönség nagy mértékben ke
resi a sorsjegyeket, a visszaküldés elmulasz
tásával egyenesen a jótékonyczélu újságírói 
segítő alapot károsítják meg. Föltesszük min
denkiről, hogy ezt nem akarja.

—  Eredeti bemutatkozás. A minap Zala- 
Egerszegen találkozik egy muraközi plébá
nos egy jóízű vasmegyei plébánossal, ki a 
következőkép mulatta be magát: Nevem Po- 
gány; Ördög anyától és Pogány apától Po
kolban születtem, Nyavaládon nevelkedtem 
és Kin lódon vagyok plébános.

—  Lopás. Meszarics Mária felső-puszia- 
fai lakosnőtől f. hó 14-én éjjel 4 tyúkot el
loptak. A Csáktornyái járőr a tettest kinyo
mozta Czonár Katalin felső-pusztafai lakos 
személyében, kinek tettét az teszi súlyossá, 
hogy cselédjére, egy 12 éves gyermekleányra 
ráparancsolt, hogy neki a lopásban segéd
kezzék.

Megjelent zenemű. Kapunk kiadó
hivatalánál a napokban jelent meg »Tetemre 
hívás« ez. melodráma, szerzője Révfy Géza 
áll. tanitóképzö-int. tanár. A mű zenéje igén 
hangulalteljes, s Arany János remek balla
dájának .teljesen megfelelő; Küldi Gyulának 
a in. kir operaház művészeti igazgatójának 
van ajánlva Ára 1 Irt, kapható a szerzőnél és 
Fischel Fülüp (Strausz Sándor) könyvkeres
kedésében Csáktornyán.

A khaldeai törzsek vallásáról és müveit^ ^
ségéről szól a Nagy Képes Világtörténet 5. és ti. 
füzete. Az írást pompás képek magyarázzák, az 
uj-kori tudós állításait ős-kori művészek müveivel 
igazolja; ezek az özönvíz előtti művészek, ez ős
bohémek a maguk merev és kezdetleges alakjaik
kal nem is állnak valami igen távol az uj. irá
nyokat kereső modern művészettől; ott az1 ala
kuló. emitt az ujraalakuló művészet áll előttünk.
— A Nagy Képes Világtörténet egy füzete 30 kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben.

—  Előttünk fekszik a Szalui-Baróti féle »Ma
gyar Nemzet történeté«-nek a 8ö-87-ik (kettős) 
füzete s ezzel a nagy miileniumi emlékmű telje
sen be is van fejezve. Átdolgozó szerző s a ki
adók derekasan váltották be Ígéretüket s hazai 
irodalmunk a »Magyar Nemzet Története« „négy 
vaskos kötetével egy oly munkával gyarapodott, 
melyet — akár béltartalmát, akár külkiállitását 
tekintjük — egyik legelső hely illeti meg. A jelen -** 
kettős befejező füzetet illetve, ez esak úgy duzzad 
a szebbnél szebb mumellékletektől. Azonfelül há
rom levélnek a hasonmása van mellékelve. A mű- 
mellékletek ezek: Kszterházi Imre esztergomi ér
sek. Szavoyai Jenő herczeg. Mária Terézia levele 
vejéhez. II. Rákóczy levele Bercsényi Miklós gróf
hoz. Martinovics levele Lackovicshoz. I. Ferencz 
József, Magyarország királya. I. Ferencz József 
király és Erzsébet királyné koronázása. 1865-iki 
országgyűlés megnyitása. A szöveg képek ezek. 
Andrássy Gyula gróf arczképe és aláírása. A má
sodik felelős magyar minisztérium. Magyarország 
ezeréves fenállásának emlékére vert érem. I. Fe
rencz .József király aláírása. Kazinczy Ferencz 
ifjúkori arczképe. Kisfaludy Károly. Vörösmarty 
Mihály. Arany János. A kismartoni Eszterházy 
kastély. Az esztergomi bazilika. Busuló juhász. 
Tengeri tájkép. Liszt Ferencz. Erkel Ferencz. 
Most hogy a Szalay-Baróti Magyar Nemzet tör
ténete négy kötetben már megjelent, és részlet
fizetéssel is könnyen hozzáférhető, szerezze be azt 
minden magyar ember. Megjelent Kampel R. (Wo- 
dianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereske
désében Budapest, Andrássy-ut 21.

A világ leghasznosabb újságja a Biz
tosítási és Közgazdasági lapok, mert ezen lap 
minden előfizetője 8000 korona erejéig van bizto
sítva a Nemzetközi baleset biz losi tó-rész vény tár
saságnál (Adria bizt. társ. által alapítva) Tehát 
mindenki, aki csak negyed évre fizet is elő, for
duló postával megkapja a saját nevére kiállított 
nyolezezer koronáról szóló kötvényt E kitűnő 
szaklap újítása páratlan a maga nemében. Elő
fizetési ára: egész évre 10 frl. lél évre 5 frt, ne
gyed évre 2 frt 55 kr, mely a laphoz, Budapest,
VI. Aradi-utcza 40. szám alá küldendő.

Anticalvus a neve azon elismeri kipró
bált szernek, mely hajkihullás, fejkorpa, kopaszo
dás ellen a legsikeresebben használható. Az Anli- 
calvus a hajat puhítja, a fejbőrt tisztítja, s a haj 
mindeneim'! bántalmait eltávolítja. Nemcsak fér
fiaknak és nőknek, hanem gyermekeknek is kitü
nően ajánlható. Próbaüveget I. nagy üveget 2 ko
ronáért küld a főszétküldési raktár: K a n i t z 
Ödön gyógyszeriára Balassa-Gyarmaton, de kap
ható minden más gyógyszertárban is

Harangszentelés. Toronlál-Erzsébellak 
róni. katli. hitközsége felejthetetlen Erzsébet király
nénk emlékének megörökítésére temploma számára 
harangot készíttetett. A harang, mely Szt. Erzsé
betnek és megboldogult királynénknak művészi ki
vitelő dombormű képével van díszítve, valamint 
»Magyarországi Szt. Erzsébet tiszteletére, Erzsébet 
királynénk emlékének 1898. szeptember 10« szö
vegű felirattal ellátva, a »Budapesti szivattyú- és 
gépgyár részvénytársaság, ezelőtt VValser Ferencz« 
harangöntődéjéből került ki. Torontál-Erzsébetlak 
hitközség kérelmére főmagasságu Vaszary Kolos 
bíboros herczegprimás ur f. hó (deczember) 28-án 
szentelte fel ünnepélyesen a harangot budavári 
palotájában.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos: . t*

FISCHEL FŰLÓP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVI. tečaj. Vu Čakovcu, 1899. 1-ga januara Broj 1.

Sve pošiljke se tičučzadržnja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižarn F isc h e l Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv a k i tijeden je d e n k ra t  i t o :  vu  sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 fj-t 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na čel vert leta . . . | fi t

Pojedini broj5 koštnju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse*, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Novo leto.
Svetkovno se glasiju zvoni......... Glas

njihov veselo šumi po zraku, odleti v pa- 
laču bogatoga i v kolibicu siromaka. Prešlo 
je staro leto i stupilo je novo . . . To glasiju 
zvoni, koji na ov dan milo zoveju krščenike, 
dobre duše v cirkvu božju, to znači ono 
veselje, koje denes igra v srcu svake dobre 
duše, to veselje glasiju rčči: »Zdravo i veselo 
novo Ijeto!« s kojimi se denes jeden drugoga 
pozdravljamo.

Na tom novo mljetu dakle veselijmo se i 
pozdravljajmo našega rnladoga kralja, gos- 
podara neba i zemlje, odkupitelja člove- 
čanslva!

Natom mladom Ijetu pozdravljajmo kralja, 
koj ni se v palači, niti med baršunom i 
svitom rodil, nego v jednoj podrloj štaliei 
Postelja su mu bila. jaslice, oprava mu je 
bila plenica, v koje ga je mati omotala. Na 
drhčuče njegve kotrige je vol i osel dihal.

Vekirečni Bog! V naj vek še m siromaštvu 
si prijavil tvoga jedino rodjenoga sina, da 
se i najsiromaškeša duša veseljem i batrivo 
more k njemu vteči za pomoč.

Pozdravljamo le v tvojih jaslicah na
lom mladom letu kano gospodam neba i 
zemlje, na kojega rčč zagrmiju nebesa i 
mečeju stréle, oživi se céla narav ili pak 
vtihne i s bélom pokrivalom pokrije célú 
zemlju.

Z A B A V A

Oudnovati slučaj.
To je bil žalostan dan, kad je šoštarski 

detič Krištof Biirner otišel u daleki sviet 
iskat sreču, koja mu se je doma iznevierila. 
Zrok pak svemu je bila njegovoga majstora 
kči Eva.'Ona je Krištofa vrlo rado imala 
te se je več unapred sretnom čutila, kada 
postane njegova zakonita žena. Ali tu se je 
sad zmešal Krištofov suparnik, kojemu se 
Eva takodjer dopadala, pak je jednu tnalu 
bedastoču iz Krištofove prošlosti iznesel na 
svetlo, a poslie toga smiehu nijc bilo nit 
kraja nit konca, liepa Eva pak sejeodmah 
odrekla zaručnika, iz kojega se cieli sviet 
izsmehava. Na taj način je došlo, da mu 
je odkrila, da pod lakovimi okolnostmi on 
nemre njezinim mužem nikada postati i tak 
je siromaški Krištof raztuženim srcem otišel 
u sviet.

Pripovest pak je bila ova: Jednoč je 
šoštarski majstor u Berlinu dozval svoga 
inaša, pak mu je rekel: »Vzemi dečko kanlu. 
pak mi donesi Bernauersko pivo !« — To 
pivo je za ono vrieme bilo kakti najbolje 
na daleko poznalo. Miesto Bernau bilo je

Ti zapovedaš suncu, da toplotu i svet
lost pušča, mesecu, da svéti, zvezdicam, da 
se blišciju, doklam je tvoja svéta volja. Ti 
držiš v rukih života človečanskoga.

Pozdravljamo te na tom mladom Ijetu, 
kak odkupilelja človečanstva! Presveta tvoja 
krv je morala biti ona eéna, koja je člove- 
čantvo oslobodila od grčha. Takov greh je 
bil, da se Bog moral narodih, on je moral 
vumreti, samo da nas zadovolji i pribavi 
izgubljenu milost.

Pozdravljamo le kak meštra svili meš- 
trov, koga rčč je vužigala ljubav srca, ufanje 
dala vérnikom, vekivečni žitek naslednikom. 
Jer rčč tvoja je lak vgasila žedju duše, kak 
vgasi voda telovnu žedju, i koj nju prime, 
večni život bude imel.

Pozdravljamo te v tvojih jaslicah, a 
vezda vu presvetim oltarskim šakramentu, 
koj si nam donesel mira i včru. Gde je 
véra, tam je i mir božji. Mir božji je v naših 
srcih. To nam je on donesel za dar novoga 
Ijeta. Pokleknimo se pred njim, da nam i 
svakomu človeku daje v srce mir. zdravo 
veselo i srečno novo Ijeto!

M. F.

Kakvo lunic Ijeto 1899 ?
Godina je vu obče više močvarna, nego 

li sušna, nu i sparna i prevruča.
Protuletje Kako je predjašnja zima

1
četiri milje daleko od Berlina, pak se je i 
samomu dečku čudno vidlo. tak daleko po 
pivu iti. Da pak se je to pivo i 11 Berlinu 
moglo dobiti, kak n. pr. gradačko u Čakovcu, 
to dečecu niti na pamet nije došlo. - - Vzeme 
Hilda kantu te se jednako odpravi u Bernau, 
koje je baš slučajno njegovo rodno miesto 
bilo. Njegovi roditelji su se osupnuli, kad 
im je dečko na jedan krat a sobu stupil, 
te su i na majstora jedno malo mrmlali, 
koj lobož svog inaša tak daleko po pivo 
pošilja. Komično su se primirili, svog dečka 
su pošteno nahranili i potlamkam bi bil 
pri njih prenočil, poslali su ga drugo jutro 
s majstorovom pivom i svojim roditeljskim 
blagoslovom natrag u varaš.

Berlin je za ono vrieme još bil malo 
gnjezdo i kaj se je u jednoj kuči dogodilo, 
to se je odmah znalo po cielim varošu. I 
na taj način se je posvuda govorilo o 
šoštarskom inašu, koj je u Bernau po pivo 
hodil. Da je tu bilo smieha i bockanja dosta, 
razumieva se samo po sebi. i to na toliko, 
da siromaški dečko to več nije mogel 
podnašati, nego je svog majstora prosil za 
odpust i otišel iz Berlina u Breslau, gde je 
svoj nauk pri drugem majstru dovršil i 
deličom postal. Taj detič pak se je Krištof 
Biirner zval.

podugo trajala, protuljetje bude pokasno. 
ipak vugodno i vsakomu sadju prigodno; 
ako je strn prevelika, popasi ju ili pokosi; 
i na sjenokošah more se duže pasti nego 
li drugda.

Ljeto. Ako vu protuletju nije bilo dugo 
močvaruo, sljedi žarko i sparno Ijeto; ako 
li je vu protuletje vse jednako lijevalo, 
sljedi sušno i vruče Ijeto, kaj se redko 
dogodi, raste tulikajše valjano vino, drugčije 
se je bojati, da vnogo Žitka i sčna vu polju 
sagnjije; ako je vu godinah ove vrsti Ijeto 
sušno, žitek bude večinom slab.

Jesen je izprva večinom topla i Ijepa, 
nego ne traje zadugo; zato se žurite sejali 
i trsja pokrivat, jer več vu polovini meseca 
novembra započme zima i do Božiča komaj 
popušča.

Zima se zahari, izprvice sušna, pot- 
lam navlaslito od 18. februara do konca 
čisto vlažna, ima povodanja, koji škoda 
hižama, ljudima i marhi.

Ljetne sčtve. Ako je protuletje premokro 
od vnogoga deždja, skrbiti se je, da jarina 
bude za dolu* posčjana; ar bude zalim 
deždjevna vremena nekoliko tjednah nastala 
suša. Ako li protuletje nije jako mokro, 
nastane toplina i mokro Ijeto. zatim vručina 
i suša, ter ovako zaostane Ijetni usjev. Ako 
je pak po navadi drugač močvarno, ves 
bude Ijetni usjev dober, ali če bili 
poteško prevoziti ga prež k vara. Zato ako

Došlo je trj detič bil prikladen i štedljiv. 
obljubd ga je brzo njegov majstor Ivan 
Santen, te mu je baš bilo po volji, da ga 
i njegova kči Eva rada vidi, jer majstor 
Santen si je za svoga zeta i nasliednika u 
werkštatu, iskreno rekuč Krištofa želei, — 
a kaj pak se je Krištof tiče, on bi bil opet 
svoj život žrtvoval za liepu i dragu Evicu, 
tak ju je vruče i iskreno ljubil.

I ovak je bilo sve u redu, dok nije 
k istomu majstru došel i drugi detič u posel, 

lo je bil nieki magdeburžan, za ime 
neznani. — Taj isti je prije delal u Berlinu, 
pak mu je bila dobro poznata pripovest o 
bernauskom pivu. A pošto se je Evica i 
njemu pričela dopadati, a on drugog oružja 
za svog suparnika iztisnuti nije imal, razglasil 
je taj negdašnji pivinski smiešni dogodjaj 
tak, da se je sada ovde baš tak, kak negda 
u Berlinu, lomu dogodjaju sve smejalo, te 
je siromaški Krištof bil sad opet ovde cilj 
bockanja, kak negda u Berlinu. 1 tu je onda 
došlo tak, da je liepa Evica Krištofu očitovala, 
da ona takovoga nemože vzeti za svog 
zakonskog muža, kojega svi izsmehavaju, a 
Krištof nemoguči si pomoči, pobral je svojih 
sedem hrušek, prikapčil se je na rame 
Felleisen pak hajd opet zbogom a stranjski 
sviet ranjenim srdcem.



vu protuletje vsaki čas deždj pada, onda 
valja sočivo; kak ti grah (fažulj), leču, 
grahovicu sejati na inlednoj (suhoj) zemlji, 
ar drugač na vlažnoj i jako masnoj prebuja 
terzagnjili. Kad je Ijeti suša, od lena i konoplje 
mala hasén, drugač je jedno i drugo dobro.

Zimska sétva. Godine ovoga reda ne 
valjaju za hrž i pšenicu, ar zrno zlo plača, 
nu slama je Ijépa. Gdo bi si i pak strn 
pokosil vu protuletje prvlje nego je vu 
koljencu, i vu zrnju bi potlam včinil velik 
napredek.

Poleg stoljetnoga kalendara

Januar vu početku hladen, onda dež- 
djevni, zatim opet hladen, a od 25 do konca 
nestalen, veter, snég i megla.

Februar vu početko zmčšano i dež- 
djevno, megla i veter, onda vedro i prilično 
hladno, od 9. do 12. izrnčnjuje se snég i 
deždj, od 19 do 22. hladen veter, onda do 
konca vedro, za jutra hladno, po noči deždj. 
koji se vu jutro pretvara vu led.

Marciuš vu početku hladen i vetrovi!, 
onda dojde deždj i veter, potli deždj i zima, 
od 22. do konca mutno i neprijatno vréme 
sa deždj o m.

April je vu početku nevugoden, sad 
Ijép, onda veter deždj i snég. 14. i 15. Ijépo 
vréme, onda deždj i veter, nestalno vréme 
sa mrazom, pod konec nastuplju topli dnevi.

Majuš vu početku zmušeni, onda Ijép 
i topel, zatim dojde premenjenljivo vréme, 
naslupaju hladni dani, onda do konca velrovito 
i Ijépo vréme.

Juniuš na početku topel i Ijčpi, kad i 
kad grmljavina i deždj, onda postaje nepri
jatno vréme.

Juliuš vu početku zmešani, zalim Ijép 
onda deždj i veter do 17.. a onda preljépo 
vréme do kraja.

Augustuš je vu početku ponajviše Ijép, 
a onda Ijepi topli dani, pod konec deždj.

Szeptember od početka pak do 17. Ijépo 
jesensko vréme. od 17. do 19. tiladno i vlažno, 
pak za tim do konca meseca Ijépo vréme.

Oktober na 1. i 2. Ijépo, zalim deždj i 
neprijatno, od 10. do konca lépő. makar 
i hude vetra.

November je vu početku malo zmééan, 
b. i 7. Ijépo vréme, na 9. počunlje hladen 
deždj, onda za deždjom i snég do konca, 
zadnji dnevi su hladni.

December vu početku hladen, zatim 
snég, od 9. do 15. hladno, za tim topleše, 
pada snég do 23., a od onda do konca 
meseca ostaje blago v réme.

Ovak stoljetni kalendar, a Bog jedini 
znade, kak bude i kak bude potlji. Bila 
njegova sveta volja!

K mladomu letu.
Friatelji dragi, stari ali mladi:
Na to m novom letu, budimo si radi!
Da nas nebantuju težkoče nit muke, 
Uzdajmo se zato vsi vu božje ruke.

Vu ljubavi, slogi, da burno živeli,
Poleg toga mira božjega imeli.
Ovo je kinč lépi, i veliko blago,
Pak je to i Bogu. povoljno i drago.

Vu 1898. letu, jesu vnogi bili,
Koje smo na grobje tužno sprevodih,
Ovu su nam zvani, oteč ali mati,
Priatelji mili, sestre ali brati.

Nečeju se više, s nami veseliti,
Kajti v černoj zemlji hude njim zegnjiti, 
Téla njim vu grobu vezda počivaju,
Duše se vesele, če su vrédne, v raju.

Mi pak. ki smo jošče, na svetu ostali.
Da bi blagoslova, božjega irnali!
Da se ne srdimo, jeden na drugoga,
Naj vsaki oprosti, z pravog srca svoga! 

Muia-Szt.-Máiia. Stožil: Koósz Jakob .

KAJ JE  NO V OH A ?

P r o š n ja .

S poštovanjem prosimo naše stare pria- 
telje, naj svoje predplate ponoviti, a naše 
novine svojim poznancom preporučit dostoju!

Urednik osobito i na to prosi surad- 
nike naših novin. naj se iz nas uiti vu 
novim letu nespozabiju.

r)
Izdatelj naših novin pak prosi, da Út

predplatne duge dostojali stari predplatniki 
poslati, ar bez penez nije moči novine štam- 
pati i rezpošiljati.

Céna naših novin je:
Za célo leto . . . .  4 frt.
Za pol léta . . . .  2 Irt.
Za fertalj léta . , . 1 frL

Srečno novo lé to /
Srečno i dobro novo léto željimosvim 

našim čitateljem, priateljem, predplatnikom 
i suradnikom ! Daj jim Bog zdravje, mir i 
veselje, na tóm mladom letu vu svem na- 
preduvanje!

Imenu vanje.
Gospodin dr. Csury Jenő megjimurski 

sin imenuvan je za tajnika vu ministeriumi 
za trgovine. Svigdar nas veseli, kada koj 
megjimurski sin po svojoj marljivosti na
preduje. Bog ga poživi !

Nepazljivost.
Detetu v ruke šibicu, noža ili drugu 

nemarnu stvar nije smeti dati. Vnoge i vnoge 
nesreče su se več dogodile poleg toga. Vnogi 
ljudi su več poleg takve nebrižljivosti ne
srečni postali i vnogi su si poleg toga ne- 
piilike shodili. Tak nam pišeju vezda z 
Veszveres zvane občine, da je tam tak ne
srečno izhodilo jedno déle poleg nebrižlji- 
vosli svojih sta reši h. Stareši su pol četiri 
Ijét staromu detetu za igru noža dali v 
ruku. Déle se jeden čas igralo, ali onda se 
popiknulo i opalo na nož. Nož je detetu v 
srce zašel, tak. da je odmah mrtvo poslalo. 
Vezda pak je sud zel na račun stareše za
radi nebrižljivosti.

Vnkl.
Iz Orsove nam pišeju, da su se tam 

jako napovali vuki, koji od glada i vu štale 
zajdju i odonut nosiju marhu. Ove dane su 
se dva vuki navalili na jednu čordu i odo- 
nul jednu krava s teletom odnesli. Stanov
niki se več tak boj i j u od vukov, da samo 
oružnjeno i v čoportah ufaju v občinski 
hatar ili.

Za ono vrieme pak je bilo tak: ako 
je mladi čoviek opal u kakovu nepriliku, 
iz koje se nije znal izba vil i, onda je samo 
poiskal verbunkaškog bubnja, pak se je za 
soldala zavrbuval. To je sad u svojoj zdvojnosti 
učinil i Krištof. On je na svojem pulovanju 
susrel magjarske verbunkaše, skojimi se je 
sel u jednu oštariju, š njimi je pil, od njih 
vzel novce, dal im ruku i samo mu je na 
jedan krat čako bil na glavi. Gotov je bil ! 
— Soldat je postal ! —

Kakli sóidat je bil pridieljen k artileriji 
(kanonom) te je dospel u služba svog kapetana, 
koj je toga bistroga dečka vrlo zavolil te 
ga je i u artilerijskoj štruci, dok je imal 
vriemena podučaval tak, da je Krištof odmah, 
čim je bil u regiment enroliran. poslal pod
častnikom, a u turskom ratu je onda toliko 
junačtvo pokazal, da ga je vodja vojske 
princ Eugen Savojski obljubil i — on je 
poslal officirom te je uviek u časti rasel, 
dok nije u Italiji pod Eugenom kakti gene
ral komandiral, gde se je na toliko izkazal, 
da je poslal barunom, a princ Eugen pak 
ga je na toliko obljubil, da ga je uviek na
ziva! »Moj dragi stari konstabler« — kon
stabler je za ono vrieme bilo toliko, koliko 
danas »Feuervverker.«

Kakti dostojanstveniku, su mu sada i

diplomatične missije bile povierene, te je u 
jednoj takovoj i u Niemačku došel. Tu se 
sad nije mogel navladati. a da nebi i onoga 
varoša poglednul u kojem je svoje inaštvo 
preživel. I u Breslau ga je močno vleklo 
te je uspomena na prvu ljubav u njem 
strastveno kipela. 1 nut, sad je »stari kon
stabler« stanuval u prvoi oštariji onoga va
roša, u kojem je negda kladivcem po tun- 
tušu klopal, a kad je u svojoj punoj zlatih 
žnorah uniformi na ulicu izašel, samo su 
mu se svi odkrivali, nitko niti nesluteči, tko 
je bil u mladosti.

Ovak je jednog dana prošel mimo kuče 
negdašnjega si majstora Santena i Evice. 
on je išel vrlo polahko te je iz ceste paz- 
livo gledal kroz vrata u kuču, u kojoj je 
negda tak sretan a poslie tak nesretan po
stal. Med vrati je stal magdeburžan. On je 
postal jak i plečast, ali drugčije se nije 
puno promienil. Kad je spazil, da laj gos
podin prama njemu stupal, odkrije se i du- 
boko nakloni. General se malo zaustavi a 
onda stupi u kuču, te na pitanje osupnje- 
noga majstora naruči si par čižem. Dok je 
magdeburger generalu meru jemal, otvore 
se vrata pobočne sobe i — »starom kon- 
stableru«, koj se u dvadeset bitkih niknd 
nije prestrašil, je sad dihanje zapelo ! —

Em je to bila Eva. isto onak liepa. mlada 
Eva. kak je negda bila.

Na sreču progovori u istom hipu maj- 
stor: »Excellenc, to je moja jedina kčerkat« 
— General si duboko zdehne. Kak je samo 
mogel i misliti, da se u lak dugom vrie- 
inenu Eva nebi bila promienila! — Dievojka 
se je požarila. kad je generala spazila. obavi 
u sobi hitro svoj posel a onda se hitro 
udalji.

General pričme hvaliti lepotu i pristoj
nost dievojke, na šlo su se majstoru usta 
otvorila i on pričel pripovedati i zdihavati, 
koliko je tu skrbi, ako je jedna dievojka u 
kuči. »Ta bedačica, — nek si Excellenc 
samo premisle, — se je zaljubila u sina 
boga tog oštarjaša štrka, a sin opet kakti 
bedak u nju. Na to, kad se je saznalo, je 
ošterijaš skoro zastekel te si nemre pred
staviti. kak bi jeden bogati štrkov sin vzel 
siromaškoga šoštara kčer za ženu. Na ov 
način su onda pri štrku strašne svadje na
stale, dok nije sin od kuče pobegel, pak se 
je med soldate zavrbuval, a sad je negde 
u magjarskoj ili horvatskoj konjanik. Štrk 
si je cielu tu stvar doduše k srdcu vzel i 
on bi puno za to dal', da se to nije dogo
dilo, pak da si on more dečka opet domov 
dobiti: on veli da bi ga več na pravi put



Egoretu občina,
V Hont zvanoj občini je ove dane v 

jutro ob dvieh vurah o velikim vetru se 
jedna hiža vužgala. Od velikoga vetra je 
natletnonm céla občina v jednim plamenu 
bila. Za braniti niti nije mogla reč biti. 
Svaki je svoje branil Poleg toga je samo 
devet hiž ostalo. Zgorelo je petdeset i jeden 
hiž, vnogo gospodarstvene zidine, živine i 
kak se do vezda kaže, i jedna mlada žena.

Porobe na poštaj.
Z Lőcse zva noga varaša nam pišeju, 

da su se ove dane dva ciganski dečki na 
orsački put spravili, da počekaju poštu, koja 
je v susedno selo nesla liste i pa k drugo 
kaj-kaj. Foštu je jedna devojka nosila, nju 
su dakle čekali. Devojka je za kratko vrč- 
me i došla s poštom. Kad su ju zapazili 
dečki, pograbili nju. nakla hitili i vreče, v 
kojoj je pošta bila, su njoj vkraj zeli i po
begli. Ali devojka je to odmah prijavila i 
dečke su na illelnoma vlovili i zaprli. —- 
V Sárköz-Újlak občini su pak šteli porobi ti 
poštu, koja je z Szatmár varasa pelala vnogo 
stvari i tri jezere osam sto forint penez. 
Razbojniki su začuli to, da se penezi pe- 
laju, pak su se kre orsačkoga puta v jarek 
skrili i tam počekali poštu. Kad su kola 
blizu njih došla, s oružjem su na put sko
čili, da zastaviju kola. Ali kočijaš se nije 
prestrašil, nego je šlignul med konje, koj; 
su na to bežati počeli i tak se rešil i oslo- 
bodil od razbojnikov.

31 a i ar.
Lepu peldu nam je pokazal jeden Kiss 

Ferencz zvani malar iz Debrecina, kak mo
ramo drugem v nesreči na pomoč biti. Malara 
je jeden z susedne občine krčmar na koline 
pozval i malar je odišel. Drugi dan je zima 
jako pretisnula tak, da je Hortobágy réka 
zmrznula. Eszter zvana kči krčmara je na 
to odišla šklizat na led i jeden čas je ta 
zabava njoj jako veselo išla. Ali na jeden- 
put se pretrgel led i devojka je vu vodu 
opala. Malar je blizo poleg nje stal i kad 
je zapazil nesreču, skoči' jc za de voj kom i 
oslobodil nju je od sigurne smrti. * 1

dopelal te mu šoštarsku zaručnicu iz glave 
izbrisal. Ali to bi pri poštenjaku Jožeku 
težko uspielo, jer on ima srdce na pravo 
miesto, i tak onda loj cieloj stvari, neznani 
kak bu konac.

Baron Bárner je zamišleni otišel od 
ovud, pripovest magdeburžanova ga je dir- 
nula, a polag toga su staroga soldata ob- 
hadjale misli o negdašnjoj ljuba vi, koja se 
je toli žalostno dovršila, pak si je naprvo 
vzel, liepe i ljubezne dievojke sreču ute
meljiti i tim se nad magdeburžanom pleme
nito fantiti.

1 baš slučajno je baron Bárner stano
val u ošteriji k Štrku, on ošterijaša sve iz
pita te mu obeča sina od soldatov oslobo- 
diti — (za ono vrieme je to bilo moguče) 
— ako onda stari Štrk u ženitvu sa šoš- 
tarovom kčerju privoli. Još je i staromu 
štrku general odkril, da dievojka ima hil- 
jadu cekinah u zlatu, koji če joj se na dan 
vienčanja izplatiti. Ona doduše do sad još 
niti sama o tom imetku nikaj nežna, ali 
sivár je posve sigurna, jer baš sam general 
če joj rečenu svotu izplatiti.

Sad je ošterijaša k štrku, njegovo srdce 
postalo mehko, jer zauzimanje tak velikoga

Ogenj na jednl paroiadji.
Z Fiume nam pišeju, da su ove dane 

na morju zapazili, da iz jedne taljanske 
paroladje jako gusti dim ide gori. Odmah 
su zvali ognjogasce. Kad bi pregledali ladju, 
zapazili su, da ogenj je pri canjkov i kodili, 
koja je več tak gorela, da poleg ležeču pro- 
datu robu su več počeli plamni peči. Od
mah su sve spolejali i tak su ognja poga
sili. Ogenj je poleg nebrižl j i vosti zišel vun, 
ali zato kvar nije veliki.

Zrušeni varaš.
Taljanske novine pišeju sledeče: Jed- 

noga cvetučega varaša je na kratkoma na 
nikaj del viher. Samassi se zove varaš. V 
juiro ob 9 vuri se zdigel veliki veter i 
deždj. Z bližnjega brega kak ti réka se zle- 
jala voda v občinu tak. da su vulice od
mah pune bile s njom. Stanovniki su pre
plašeno pobegli na visinu, koja je okolo 
cirkve bila. Još nisu do kraja došli gori, 
kad je roka. koja pod varašom teče, vun 
zlcjala i nesreču još podigla. Samo proti 
polnoči je popustil viher i počela je voda 
vpadati. Ali drugi dan v jutro se s novom 
šilom zdigel viher i voda se opel grozovito 
počela zeljevati vu varoš. Z višine su žalostno 
gledali Stanovniki, kak se njim rušiju stani. 
Tristo hiž se skup podrlo. Nemoči spisati 
onu nevolju, v koju su Stanovniki došli. 
Med mlajnatom ruševinom stanuju obitelji i 
z mlaja vlačiju vun ono, kaj njim nije voda 
odnesla. Vlada se jako boji, da poleg nevolje 
bude more biti kako v beteg vudril vun.

Coprlja.
Z jedne novine čitamo ov smešni dogodjaj. 

Nagy József birov Ukk zvane občine je nez- 
davnja jednoga honvédskoga konja kupil. 
Ove dane ide v jutro v štalu i vidi, da mu 
konj na podu leži i grive su mu pak na 
osem vrsti do kraja spletene. Pital je, gdo 
je to včinil, ali nišči ni mu je mogel odgo
vora dati. Nagy nije takov človek, da bi 
coprijam veruval, pak je grive razplet i konj 
se odmah gori stal. Na večer je gazda osem 
oružnjene ljudi postavil vu štalu, koji su 
vužgali lampaša i čekali, kaj se bude dogo
dilo. Onda je jeden veter vgasil lampaša i 
odmah su čuli, da se konj prehitil po podn.

gospona za njegovoga sina i onda hiljada 
cekinah u zlatu — su preobladali.

1 konačno se je zgodilo lo, da je ba
ron Bárner kupil jednog zamienika za štrko- 
voga Jožeka, i ov je onda došel oslobodjen 
od militara domov te su i kratko vrieme 
nakon toga u magdeburžanovoj kuči gosli 
bile. Niti cekini nisu faleli. »Stari konstabler« 
ih je na puno jedmi hiljadu pred mladence 
na stol nabrojil. Sve u kuči majstorovoj je 
bilo veselo, samo jedina majstorica se je 
ž.ihko plakala. Ona je u tom velikem gos- 
podinu prepoznala negdašnjega svojega dra- 
goga, kojega je onak prezir no odbila. Ali 
general joj stisne ruku pak ju tieši. Sad se 
i magdeburžanu odpru oči te je mislil, da 
če morati od srama u zemlju propasti, kad 
je pogledal u oči gospodina, koj mu je neg- 
dašnji njegov čin ovak plemenito odplatil. 
— »No, no,« — veli baron »primite se 
dragi majstore, Bog ima različite puteve, 
bez vas nebi šoštarski inaš iz Bernaua ni- 
kada postal »starim konštablerom.«

E  ut. h'ollay.

Vuzgeju lampaša i vidiju, da je griva opet 
spletena i opel niše mogel |stati, doklam nisu 
mu ju razpleli. Drugi večer je 20 oružnjene 
ljudi postavil vu štalu. Opel je veter zpuh- 
nul, lampaš se vgasil i konj se prehitil. 
Ali to naj verje on, koj hoče se na srnéh 
dati postaviti. Mi neverjemo.

V  mor ni k.
Z Bölcske zvane občine nam pišeju, 

da su ove dane v jednim jarku razmrcvar
jeno našli télo jédnoga gazde. Na mrtvim 
telu je više ranah bilo. Poleg 'tčla je bila 
položena jedna krvava balta, s kojom su 
umorstvo včinili. Najprije su obitelj vmor- 
jenoga gazde zeli napre. Žena, kči i sin su 
se od kraja včinili, da još nikaj neznaju 
od nesreče, ali potlam su v govoru sve 
skupa počeli mešati, osobito sin, koj drugi 
dan, kad je videl, da zabadava taji, valu val 
je, da on je včinil to grozovito umorstvo. 
Kad bi zaradi izlrage po hiži viziterali, našli 
su krvavu plavtu, sukno, staro vreče, torbu, 
pred kuhnjinskami vrati bile su krvne mlake. 
Umorni sin je lanjsko léto došel z med sol
datov i višekrat se svadil svojim otcom,jer 
ga ov špotal zaradi njegve lehkoče. Umorstvo 
je zasigurno s dozvolom svoje matere i 
sestre včinil. To bude več dokazala iztraga.

Gazda.
V Jász-Apáti se veselo zabavljal pri 

jednim gospodaru njegov gost. Od kraja su 
mirni i veseli bili, a kad se broj zprazje- 
nih flašah počel povekšavati, počela se i 
njiva dobra volja povekšavati. Med vinom 
je počel gost ženi gospodara rčči govoriti, 
koje nisu se ni jednomu dopale, osobito 
ženi, koja je v svojoj mladosti v cirkusah 
kak jahačica bila i nije naj lepši život tirala. 
Na lo se je gospodar na svojega gosta met- 
nul i počel ga gutiti, doklam strežen i pre
strašeni! nije zapazil, da je vumrl gosi. Gos
podar se na to sam prijavil pri sudu.

Skončal se je  od žalosti.
Z Debrecina nam pišeju sledeče. Žena 

i dvanajst lét stara kči Geszti Sándor zva- 
noga foringaša jesu več čez više vremena 
beteguvale. Mali i kči su tak betežne, da su 
doktori več odpovedali ufanje. Geszti, koj 
je svoju Ženu i kčer za nada sve ljubil, 
dan i noč je bil pri postelji svojih beležni
cah. tak, da je poleg toga i foringu, s ko
jom si je pak svojega svagdašnjega kruha 
služil, zanemaril. Geszti se je ufal v Boga, 
more biti pak ozdravijo njegve beležnice, 
ah drugač se dogodilo. Ove dane su doktori 
mu na znanje dali, da ženi i kčeri ni ga 
više pomoči. Geszti se plačuč hitil na pos- 
telju svoje vmirajuče žene i kušuval ju je. 
zalim je kčeri svoji stupil, i n ju jesvusku- 
šuval. V kuhnju je stupil i obesil se je. 
Susedi, kad su v kuhnju stali, več su ga 
mrtvoga našli. Vu tem toga mu je i žena 
vumrla. Muž je jednu ceduJju ostavil, na nju 
je samo tuliko napisal: prež vas nemrem 
živeti! Vezda i kčer vmira.

Odgovorni urednik

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Hirdetések.
Köszönetnyilvánítás.

ő Fensége Salvator Lipót főherczeg 
udvarmesteri hivatala.

Általános Asbestáru-gvár.
Ö  c sá szá ri és k ir á ly i  Fen ség e  S a lv a to r  L ip ó t  

Főherczeg rendkívül meg van elégedve az  a sb e s ta lp p a l  
b é le lt c z ip ő k k e l. ü  F ensége ho sszab b  g y a lo g  k ir á n d u 
láson h a s z n á lta  e c z ip ő k e t és é re z te , h o g v  láb a i n e m  
fá ra d ta k  úgy e l, m in t  m ás kö zönséges  c z ip ő k n é l. K ü l
dök egy p á r  v a d á s z -c z ip ő t, hogy  a n n a k  a m in tá já r a  
kész ítsen ek  m á s ik a t  asb e s tta lp b é lé ss e l, u g y a n a n n á l a 
czipésznél s a z tá n  k ü ld jé k  ide.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek 
és ép oly megfelelők, a mint megfelelők voltak a sza- 
lonczipök.

Z á g rá b . 1 8 9 8 . j  liu s  h ó  8 -á n .
K R A H L. h u s z á rk a p itá n y .

M a g y a ro rs z á g  v o lt m in is z te re ln ö k e , a k ö z ig a z 
gatási b író s á g  e ln ö k e , a  k ö v e tk e z ő k e t í r ja :

T is z te lt  D o k to r  u r  !
A z  a sb e s tb e té tü  c z ip ö k  k itü n ő e k n e k  b iz o n y u lla k ,  

s z ilá rd a n  és p u h á n  já r o k ;  m e g szű n t m in d e n  lá b fá já 
som , úgy h o g y  —  a z t h is zem  lá b b a jo m  s e m m i  
to v á b b i o rv o s lá s t n e m  igén vei.

S z ív e s  ta n á c s á t kö szö n i
D á n o s o n , 1897. é v i s z e p te m b e r 1 7 -é n .

tis z te lő  h iv e
W o L ro rlo  ( á n r in r

M
E lő fize tési fe lh ívá s

a

„Képes Családi Lapok”
szép irod alm i é s  ism eretterjesztő  képes hetilapra.

A K é p e s  C sa lá d i  L a p o k  o ly a n  s z e lle m b e n  és irá n y b a n  v an  s ze rk es z tv e , hogv  if jú  ég ö reg  
k ü lö n  s e g y ü ttv é v e  é lv e z e t te l o lv a s h a t ja .

A K é p e s  C sa lá d i  L a p o k  m in d e n  é vb e n  n é g v k ü lö n  b e kö th e tő  re g é n v t ad in g yen es  m e l
lé k le tü l e lő fiz e tő in e k .

A K é p e s  C sa lád i  L ap o k  b o r íté k a  s ze llem e s  és s z ó ra k o z ta tó  csevegések , il le tv e  kérd ések  és 
fe le le te k  tá rh á z a  és igy  a z  e lő fize tő k  d í jta la n u l k ö z ö lh e t ik  g o n d o la ta ik a t a z  » E lő fiz e tő k  p o s tá já é b a n .

A K e p e s  C sa lád i  L a p o k  e lő fize tés i á ra  a H ölgyek  L a p ja  c /.im ü  d iv a t la p p a l és a
k ü lö n  b e kö th e tő  R e g é n y m e l l é k l e t  -te l e g yü tt:

Egész é v r e ....................................(> f i t  k r.
F é l é v r e ..........................................9  fr t -  k r.

|  N e g y e d é v r e ............................1 frt 5 0  k r.
I  A K é p e s  C sa lá d i  L a p o k  a n n a k , a  k i az. e lő fize tés i összeget és a z o n k ív ü l m é g  8 0  k r. cso-
g m ag o lás , és p o s ta szá llítás i d ija t eg ys ze rre  b e k ü ld i, e lis m e ré s ü l m ég  k ü lö n  4 le g ú ja b b  re g é n y t k ü ld  in g yen
I  es b é rm e n tv e .
I  A K é p e s  C sa lád i  L a p o k  m u ta tv á n y s z á m o k a t in g y en  és b é rm e n tv e  k ü ld  m in d a z o k n a k , a
I  k ik  e z irá n t leg czé lsze rü b b e n  le v e le ző la p o n  h o z z á fo rd u ln a k .

E A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" k ia d ó h iv a ta la
z Ö9;» 9  B ud apest, V., V a d is z -u t c z a  14. (S a já t  h á z á b a n .)! k i

w W  W  ^rw V v  ^

^ Perlakon, Ludbreg, Légrád. Alsó-Lendván '  
k  és Letenyén \

I  saját elárusító telepeket *
!► létesítünk házit*rozs és lisztjeink- <
£► bői. — ezek részére óvadékképes elárusítókat ke- < 
r  résünk. Ajánlatok intézendő!; Gőzmalom Igazgató- , 

ságához Csáktornyán.
K Csáktornya, 1898. deez. 90. |

Villamtelep és gőzmalom r.-t. $
^  708 1 — * C s á k to rn y á n . ^



5932. tik sz. 1898.

Árverési, hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tikvi ható
ság közhírré teszi, hogy Matics József és Ma- 
tics Mátyás csehoverzi, JaIsovecz István úgyis 
mint kk Jalsovecz Tamás, Ilona, Bál Lőrincz 
törv. gyámja csehoveczi, Jalsovecz Mária. 
Jalsovecz Teréz hódosáni, Szebényi Lajos 
mint ismeretlen tartózkodást!, Jalsovecz Klára 
s Jalsovecz György ismeretlen örökösei ré
szére ezennel kirendelt ügygondnok perlaki 
lakos, elleni végrehajtási ügyében 103 frt 92 
kr. tőke, ennek 1897. évi márcz. hó 17. 
napjától járó 6% kamatai, 51 frt 85 kr. 
eddigi, 9 frt 85 kr. árverés kérvényi költség 
kielégítése végett a nagy-kanizsai kir. .tör
vényszék (a perlaki kir. jbiróság) területén 
fekvő a csehoveczi 19. sztjkvben hrsz a. 
foglalt 21/a. népsorsz. ház a végreh. törv. 
150. §-aáíapján egészben 392 frt; 383. szlj- 
kvben 54-2. hrsz. a. foglalt ingatlan 180 frt; 
261. sztjkvben 020/b. hrsz. a. foglalt ingat
lan 391 frt; 284. sztjkvben 511. hrsz. a. 
foglalt ingatlan 129 frt kikiáltási ár mini 
becsárban az

1 8 9 9 .  é v /  j a n u á r  hő  17 . n a p já n  
d. e . 1 9  ó r a k o r

Csehovecz községházáról dr. Tamás János 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árveré
sen eladatni fog. 706

P er lak, 1898. évi oki. hó 12-én.

5248/tlk. 1898.
Végzés.

Lisziák Tamás, Matics István és Mátyás 
Vidovics Mihálynak Novoszel Jakabhoz való 
csatlakozása ki mondatik s kibocsáttatik a 
következő

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint lelek- 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Novo- 
zsel Jakab, Lisziák Tamás, Matics Islván és 
Mátyás csehoveczi és Vidovics Mihály pali- 
noveczi lakosoknak Blaugusz Lőrincz frankói 
lakos elleni végrehajtási ügyében 115 frt 
tőke, ennek 1897. évi október hó 16. nap
jától járó 6% kamatai, */*% váltódij, 4 Irt 
5 kr. óvási, 52 frt 50 kr. eddigi, 11 frt 55 
kr. árverés kérvényi költség úgy 188 frt, 
100 frt, 63 frt tőkék és jár kielégítése végett 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a perlaki 
kir. jbiróság) területén fekvő a csehoveczi 
596. sztjkvben 52. hrsz. a. foglalt népsorsz. 
házból Biagusz Lúrinczet illető felerész 268 
kikiáltási árban Csehovecz községházánál

1839. évi január hó 12. napján d. a. 10 órakor
dr. Kemény Fülöp és dr. Tamás János ügy
védek közbejöttével úgy a perlaki 1419. sztj
kvben 8796. hrsz. a. foglalt ingatlan mégis 
ez utóbbi csak Xovoszel Jakab végrehajtató 
érdekében 130 frt kikiáltási ár mint becs
árban az

1899. évi január hó 12. napján d. u. 3 órakor
a telekkönyi hatóság irodájában ugyanazon

ügyvédek közbejöttével megtartandó árve
résen eladatni fog. 705

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tásiár 10% bánatpénz fejébe letenni kötelesek.

Perlak. 1898. szeptember 22-én.

Kérj &
( Continental 

7 ^ O o o c t jc * /  ÚHtifximj.

m idi)h in t spanyol is Portugál? 
bora it

Sherry 
Portbor

M u l 
Mad

Tar ragon a ,<t/>
kaphatók az összes finom abb  

fű szer és csem ege kere sk e d é 
sekben, v a la m in t poharanként 

az előkelőbb száilodiík. kávéit a zo k  és vendéglőiben

Saját fiók Budapest
csakis: A  Kossuth-Lajos és Ijinla'g ureza

sarkán. a Ijen/ry -Casi novai szemben
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Nyomatott frischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.
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