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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
M a r g i t a i J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
FÍBchel Fülüp könyvkereskedése 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Egész év re .............................4 frt.
Fél év re ................................. 8 frt.
Negyed é v r e ........................1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A . V . é s  
Eckstein B. hird. irod. Bécsben *. 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A ..  
•Általános Tudósitó« hirdetési oez 

tálya Budapest.

M egje len ik  heten k in t egyszer: vasárn ap .
Nyilttér petiteora 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Gazdák biztositó szövetkezete.
Az Országos Magyar Gazdasági Egye

sület, úgy is mint a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetsége erkölcsi támogatása mel
lett, Budapest székhelylyel »Gazdák Bi z 
t o s i t ó  S z ö v e t k e z e t e «  czéggel tűz
és jégkár ellen biztositó szövetkezet létesül.

A szövetkezet biztosítási alapja alapít
ványok (összevont üzletrész) és üzletrészek 
jegyzése utján szereztetik be. Tetszés szerint 
jegyezhető alapítvány, vagy üzletrész, vagy 
mind a kettő.

Egy alapítvány ezer korona (azaz 50 
üzletrész). Az alapítványok száma korlátlan 
s mindenki tetszése szerinti számú alapít
ványokat jegyezhet. Az alapítvány összegének 
40%-a készpénzben, 60%-a kötelezvényben 
fizettetik be. Ha a tartalékalap az egy évi 
díjbevételt meghaladja, az alapítványoknak 
kötelezvényekkel befizetett része sorsolás ut
ján visszaadatik az alapítóknak. A kész
pénzzel befizetett 40% azonban állandóan 
a tartalékalapban marad és annak legfeljebb 
5%-os kamatai az üzleti tiszta jövedelem
ből az alapitó okirat szelvényeinek bevál
tása mellett fizettetnek ki az alapítvány tu
lajdonosának.

Az alapítványok tulajdonosait különle
ges joguk illetik meg, melyeket az alapítók 
gyűlése utján gyakorolnak (hasonlólag mint 
a Magyar Földhitelintézetnél). Az alapítvá
nyok a szövetkezet igazgatósága, illetve az 
alapítók gyűlése engedélye nélkül másra át

nem ruházhatók s azok csakis az alapitó 
jogosult örököse nevére iratnak át. Az ala
pítókat mindazon jogok megilletik, melyek 
az üzletrész tulajdonosokat.

Egy üzletrész értéke egyenkint 20 ko
rona Az üzletrészek száma korlátlan s teljes 
Összegükben befizetendök.

Az alapilók és üzletrészesek csakis az 
általuk jegyzett összeg befizetésére kötelez
hetők. A biztosított tagok azonban, még ha 
alapítványt vagy üzletrészt jegyezlek is, a 
kötvényszerü egy évi dij megegyszereséig 
felelősék. A szövetkezet határozatlan időre 
alakul. Az üzletrészek jegyzésének bezáró
tagos határideje 1899. évi október 31.

Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 
Zala-Egerszegen 1899. szept. 11-én tartott 
közgyűlésén tárgyalás alá vette ezt az ügyet 
és a következő határozatot hozta:

A vármegye bizottsági közgyűlése öröm
mel üdvözli a gazdasági egyesületek orszá
gos szövetségének azon elhatározását, hogy 
a gazdaközönség érdekei megvédése és a 
biztosítás terén egészséges verseny létesítése 
czéljábói szövetkezeti alapon tűz- és jégbiz- 
tositási szövetkezetét alakit.

Őszinte örömmel üdvözli a vármegye 
közönsége ezt az elhatározást nemcsak a 
földbirtok és a gazdaközönség jól felfogott 
érdekéből, hanem hazafias szempontból is, 
mert az a czélja ennek, hogy magával a 
biztosítások körül érdekelt gazdaközönséggel 
és hazai tőkével létesítsen olyan szövetke
zetét, a melynél a biztosító egyúttal biztosí

tott és a biztosított egyúttal biztositó is, a 
melynél a biztositó és a biztosított érdekei 
nem ellentétesek, hanem azonosak, a mely
nél a nyerészkedési czélzat ismeretlen s 
ennélfogva a biztosítási dijak a lehető leg
kisebb mértékre leszállithatók, a melynél a 
gazdaközönség érdekei jelölik ki a főirányt 
s a mely mindezeknél fogva egészséges ala
pokra fekteti s oda viszi vissza a biztosítás 
ügyét, a honnét annak tulajdonkép kiindul
nia kell: a gazdaközönség körébe s ezzel 
egyrészről függetleníti a gazdaközönséget a 
reá nézve életbe vágó fontosságú biztosítási 
ügyletek kötésénél a kizárólag üzleti szem
pontból és nagyobbrészt idegen, a dús jövö- 
delmet is külföldre kivonó tőkével nyerész
kedésre alakult részvénytársaságoktól, a- 
melyek legújabban a jégbiztositási dijak föl
emelése czéljábói, a szabad és egészséges 
üzleti verseny teljes kizárására szövetkeztek 
és ezen szövetkezés erejénél fogva oly hal
latlan mértékben fölemelték ama dijakat, 
hogy azok a különben is fölötle megterhelt 
gazdaközönségre nézve elviselhetetlenekké 
váltak; másrészről pedig biztosítja a gazda
közönség jogos érdekei védelmét, annak meg
erősödését s önelhatározását és megveti az 
alapot arra nézve, hogy a gazdaközönség és 
általában véve a társadalom maga vegye 
kezébe úgy magán, mint közérdekű ügyei 
intézését és vezetését.

A mi különösen a községeket illeti na
gyon kedvező alkalom kínálkozik ezeknek 
arra nézve, hogy háztartásuk egyensúlyának

T  Á R c z A.

A félj.
Ott ültek mind a hárman, az állomásfőnök 

szobájában: Csermegi Zoltán, a főnök, (íiza, a 
neje, meg vendégük Kürti Sándor, ki most búcsú
zéban volt.

Kürti Sándor gyermekkora óta Zoltánnak 
intim barátja volt. Később az élet kérlelhetlen 
viszonyai elválasztották őket: az egyik Budapesten 
maradt kis hivatalában, inig a másik, a vasúti 
tiszt, hol itt, hol amott, néhány hónapra vagy évre 
ütötte fel sátorfáját. De baráti érzelmeik azért 
nem haltak ki sziveikből, sőt nem is gyöngültek; 
ha Zoltán egy-két napra felkerült a fővárosba, 
nem mulasztotta el Sándort felkeresni és vele töl
teni szabad óráit. Alig hogy véglegesítették, nőül 
vett egy szegény leányt, kit ismert Sándor is; a- 
mióta saját tűzhelye volt, folyton nógatta Sándort, 
látogassa már meg s töltse nála a vidéken azt a 
néhány heti szabadságot, melyben a bankja éven- 
kint részesitette. Mégis öt év múlt el, mig Sándor 
egy szép nyári estén Sz.-ben leszállt a vonatról s 
három hétre beköltözött Csermegiékhez.

Ez volt aztán a meglepetés! Zoltán majd 
magánkívül volt örömében; osztozott ebben neje 
is, kit Sándor néma tisztelettel, kézcsókkal kö
szöntött.

Most, hogy a búcsú perczében együtt üllek 
a hivatalos szobában, melynek falát menetrendek

és tabellák borították, az asszony elmélázott: Milyen 
gyorsan múlt el ez a három h é t! És milyen bol
dog volt ez idő alatt. Pedig nem történt közöttük 
semmi, épenséggel semmi. Talán nem is beszéltek 
egymással többet vagy barátságosabban, mint tet
ték volna, ha szivükben idegennek érezték volna 
magukat. Ámbár Sándor sejthette, hogy Gizusnak 
ő volt az ideálja és a nő is érezte, hogy a férfi 
megbocsátotta neki, miért engedett szülei akaratá
nak s kettőjük közül ahhoz ment nőül, a ki ko
rábban megkérhette, mert korábban volt biztos 
jövedelmező állása. A szegény fiatal nő meglakolt 
gyengeségéért, mert Zoltán, a férie, egész más 
ember volt, mint Zoltán az udvarló. Mein mintha 
nem szerette volna nejét, s nem halmozta volna 
el gyakran szeretetével, gyöngédségével. De ezek 
csak rövid derült pillanatai voltak a hosszú na
poknak, mikor Zoltán tulságba vitt pedantériájá
val és durva szólásmódjával szinte agyonkinozta 
nejét, ki pedig mióta gyermekágyában testileg tel
jesen megtört, nagy kíméletet igényelt. A nő össze
hasonlította a két férfit és ez összehasonlítás sok 
tekintetben férje hátrányára ütött ki, bár Zoltán 
modora vendégük jelenléte óta mintegy javult.

Sándor az egész idő alatt hallgatag volt és 
szomorú, s lehetőleg kitért az elől, hogy Gizussal 
egyedül maradjon. Pedig ez nem volt könnyű do
log, mert épen Zoltán volt az, ki ha hivatala nem 
engedte, hogy vendégével foglalkozzék, nejére hízta 
mulattatását. Zoltán észrevette, hogy barátját 
nyomja valami bánat, de hiába fürkészett, hogy 
vájjon mi az, hiába ajánlotta fel segítségét, ha 
netán pénzzel lehetne azt eligazítani. Sándor min

dig kitérően felelt, hogy nincs semmi baja, s hogy 
nem változott semmiben.

Végre elmúlt a három hét és Sándor utra- 
készen ült a házastársak közt az állomásfőnök 
hivatalszobájában. A szolga bejött a kézi podgya- 
szért, hogy bevigye a kupéba. Mert a személy- 
vonat, mely Sándort a fővárosba viszi, már be- 
robog az állomásra, csak bevárja a szemközt jövő 
gyorsvonatot, hogy annak érkezte után rögtön in
duljon. A fiatal ember szintén felkel és búcsúzni 
akar. —

Kár oly nagyon sietned, mondja Zoltán, 
a gyorsvonat nyolcz perczczel késik. Csak nem 
fogod ez időt egyedül tölteni a kupéban ?

Sándor újra leül, szinte kedvetlenül, hogy 
még tovább kell időznie, mig Gizus a férje sza
vait hálás pillantással fogadja. Zoltánt e pillantás 
meglepi s mindhárman szótlanul töltik az időt. 
Mintha valami fojtó érzelem visszatartaná a sza
vakat. így maradnak, mig ott kinn megcsendül a 
jelzés, hogy a vonat néhány perez múlva elhagyja 
az állomást. Sándor hirtelen felkel, megszorítja a 
házastársak kezét és indul a kocsi felé. Azonban 
Gsermegiék nem úgy akarják ereszteni vendégü
ket. Követik őt a vonalhoz, hol Zoltán előbb a 
kalauznak a lelkére köti, hogy gondoskodjék ba
rátja kényelméről. Aztán ő maga felszáll a kocsiba, 
hogy még utoljára búcsúzzék Sándortól, őt meg
ölelte és megcsókolta. Sándor engedi, de viszon
zásából hiányzik az érzés melege, a lélek tulára- 
dása. Mintha Zoltán valami szobrot ölelt volna.

Hallatszik a második csengetés. Zoltán le
száll és a koesi előtt látja nejét, ki sápadtan, fel-



megzavarása uj községi adók kivetése nél
kül, rendes költségvetésük keretében törzs- 
vagyonúkat növeljék, illetőleg lörzsvagyonra 
s az alapítványi és üzleti részek kamatai
ban rendes évi jövedelemre tegyenek szert 
alapítványi és üzletrészek jegyzésével, a 
mivel egyúttal a községi lakók és gazdák 
érdekeit is hathatósan támogatják, de haza
fias czélt is szolgálnál^ olyannyira, hogy a 
vármegye bizottsági közgyűlése biztosan szá
mit e tekintetben e községek hazafias támo
gatására.

A sikernek mentül nagyobb mértékben 
leendő biztosítására fölkéri Hertelendy Fe- 
rencz, dr. Gyömörey Vincze. Koller Ignácz, 
Bogyay Máté, dr. Vizlendvay József, Koller 
István, Nagy Károly, Deák Mihály. Hajós 
Mihály, Tamás Ádám, Szabó Imre, Ziegler 
Kálmán és Eperjessy Sándor bizottsági tag 
urakat, hogy a megyei gazdasági egyesület 
által esetleg ugyanezen czélra fölkérendő 
gazdákkal egyetértve az érdekelt gazdakö
zönséget a helyi viszonyokhoz képest vidé- 
kenkint összehívni és vele a szövetkezet esz
méjét, rendeltetését, irányát és czélját meg
ismertetni, annak érdeklődését fölkelteni e 
részbeni érdek vitás a közös leendőket ezek 
módozataival együtt megbeszélni érvényre 
juttatni szíveskedjenek.

Végül felhívja a r. t. városok polgár- 
mestereit, a járási főszolgabirákat, a községi 
és körjegyzéket, hogy a fönt nevezett bizott
sági tag urakkal egyetértve az azok által 
egybehívandó éztekezleteken, valamint azokon- 
kivül is főként a kisgazdák körében és a 
községeknél az uj szövetkezet czéljának és 
tervezetének ismertetése mellett hazafias buz
galommal oda törekedjenek, hogy minél több 
alapítvány és üzletrész jegyeztessék és gyüj- 
tessék s az uj szövetkezet a fent előadott 
módokon egyébként is minél nagyobb támo
gatásban részesittessék.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Hivatalos látogatás. Sóos Pongrácz 

nagy-kanizsai kir. anyakönyvi kerületi fel
ügyelő Kolbenschlag Béla Csáktornyái fő
szolgabíró kíséretében f. hó 11-én megvizs
gálta a dráva-csányi anyakönyvi hivatali, 
melyet rendben talált.

indultán irányítja szemét a waggon ablakára, mely 
mögött Sándor alakja még látható. A férj hirtelen 
hozzálép és különös sejtelem támad lelkében. Dur
ván megfogja kezénél a nőt és akkor észrevesz 
két nagy könycseppet, mely lassan legurul az ar- 
czán. Egy pillanat alatt megértett mindent, 
v. — Te szereted ezt az embert ?

A nő ijedten megrázkódik, de nem felel 
semmit.

Zoltán megszorítja neje karját, mintha szét 
akarná zúzni.

— A szeretőd ? Megcsaltál vele ?! sziszegi 
a férfi dühösen.

— Nem igaz, ő nem szerelőm. De én sze
retem őt, igen, szeretem.

Zoltán megtántorodolt e vallomásra. A sze
me egy pillanatra elvesztette látóképességét, mint
ha elfutotta volna valami vörösség. De csak egy 
pillanatra.

Aztán hirtelen elhatározással belekapaszko
dott nejébe és vonszolni kezdte.

Vigyázzatok ! Vigyázzatok ! kiáltották az ál
lomásépület felől.

A gyorsvonat nagy dörrejjel épen keresztül 
robogott a pályaudvaron. Zoltán csak vonszolja 
nejét tovább, elébe a vörös lámpának.

— Vigyázzatok ! Vigyázzatok ! kiáltják még 
mindig. De ők már nem hallják.

. . . Másnap Sándor az újságban olvasta a 
rövid tragédia végét » V é l e t l e n  b a l e s e t «  
czim alatt.

—  Kinevezések. A cs. és kir. szab. déli 
vaspályatársaság budapesti igazgatósága Vas
tag István Csáktornyái állomási vigyázót és 
Hencz Pál állomási kezelő-gyakornokot vasúti 
kezelőkké nevezte ki

—  Dr. Wlassics miniszter és egykori 
tanitója. Récsey György nagy-kanizsai nép
iskolai igazgató-tanitó 42 évi szolgálat után 
nyugdíjba vonult. Ebből az alkalomból ki
folyólag tisztelői, kartársai és volt tanítvá
nyai bucsu-bankettet rendeztek tiszteletére, 
a melyen dr. Wlassics Gyula vallás- és köz- 
oktatásügyi minister képviseletében, ki tanít
ványa volt a nyugdíjba vonuló igazgató-ta- 
nilónak. megjelent dr. Ruzsicska Kálmán 
kir. tanfelügyelő js. Felolvastatott a minisz
ter hivatalos leirata, melyben az ünnepelt- 
nek a tanügy érdekében kifejtett önzetlen, 
hasznos szolgálatáért köszönetét és elisme
rését nyilvánítja. A kir. tanfelügyelő igen 
szép, szivreható beszéddel üdvözölte a vete
rán tanítót, kit társai emlékalbummal leptek 
meg. Rendkívüli hatást telt dr. Wlassics 
Gyula vallás-és közoktatásügyi miniszternek 
a bankett idejében az ünnepelt tanító czi- 
inére érkezett következő sürgönye- »A mai 
szép ünnep alkalmából szívből üdvözli és 
szerencsekivánatait tolmácsolja egykori ta
nítványa: Wl a s s i c s .

— Tóth László, a nagy-kanizsai kir 
törvényszék elnöke f. hó 17-én Perlakra ér
kezett s ott a kir. járásbirósági hivatalt vizs
gálta meg. melyet rendben talált.

— Esküvő. Kohn Áron dolnji-miholyáczi 
(Szlavónia) kereskedő f. hó 17-én vezette 
oltárhoz Rosenfeld Salamon Csáktornyái lakos 
kedves leányát, Flóra kisasszonyt.

— Jegyzőválasztás. A mura-szenl-már
tom üresedésben volt jegyzői állásra a kél 
pályázó közül megválasztatott Földes Imre 
okleveles jegyző, ki mostanáig ott mint he
lyettes jegyző működött.

— Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula 
nagy-kanizsai csendörhadnagy f. hó 16-án 
megvizsgálta a stridói csendőrőrst, melyei 
rendben talált.

— Tanitónőválasztás. AIsó-Domborúban 
a múlt héten tanitónőválasztás volt, a kél 
pályázó közül megválasztották Ruszák Re
gina oki. tanítónőt.

A zágrábi lóversenyen, melyet a 
liorvát országos verseny-egyesület rendezeti, 
a Csáktornyái dsidás-oszlály tisztikara közül 
Strzygowski Viktor százados és Rochlitzer 
Theodor hadnagy is lovaikkal győzelmet 
aratlak. Strzygowski százados a hölgyek di
ját, Rochlitzer hadnagy pedig Lipót Salvator 
főherczeg diját nyerte el.

Gazdasági népszerű előadások. Gyulay 
Károly, a Csáktornyái áll. tanítóképző-intézet 
gazdasági szaktanára múlt vasárnap Lete- 
nyén nagy közönség jelenlétében kezdette 
meg népszerű előadásait. Előadásainak tárgya 
»a vértetü ellen való védekezés« volt.

—  A Csáktornyái jótékony nőegyesület 
e hó 19-én Bernyák Károlyné elnöklete alatt 
tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy 
a szegény családoknak tüzeíőfával, szegény 
tanulóknak pegig téli lábbelivel való ellátása 
czéljából gyűjtést fog eszközölni s ugyan
ezen czélra saját pénztárából 40 forintot 
szavazott meg.

— Felhívás a zalavármegyei 1848/49-ik 
évi honvédekhez. A zalaungyei 1848/49-ik 
évi honvédek egyletének alapszabályai a 
Nagyméltóságu m. kir. Belügyministerium 
által jóváhagyatván, ezen alapszabályok ér
telmében az a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s  a 
melynek tárgya a tisztikar és igazgató vá
lasztmánynak megválasztása és esetleges in

dítványok tárgyalása leend 1899-ik évi no
vember hó 5-én délulán 2 órakor Zala- 
Egerszegen a városház nagytermében fog 
megtartatni. Ezen közgyűlésre a Zalamegyé- 
ben lakó igazolt honvédek ezennel meghi
vatnak. — Kelt Zala-Egerszegen, 1899. évi 
október hó 8-án. — B a j o m i  I s t v á n  
ideigl. elnök.

—  Kosárfonó tanfolyam Perlakon. Per
lak város képviselő-testülete elhatározta, hogy 
a Csáktornyái állami tanitóképző-inlézeti gaz
dasági szaktanár utján oly kéréssel fordul a 
földmivelésügyi miniszter úrhoz, hogy Per
lakon a közel fekvő helységek bevonásával 
egy hat hétig tartó kosárfonó tanfolyamot 
rendeztetni kegyeskedjék. Perlak képviselő 
testületé azzal indokolja kérelmét, hogy föld- 
mivelő lakossága egész télen foglalkozás és 
kereset nélkül állván, ezen házi-iparág meg
honosításával a szegényebb lakosság köny- 
nyebb megélhetéséhez nagyban hozzájárulna 
annál is inkább, mert a község határában 
a drávai szigeteken a szükséges fűzfavessző 
bőségben van. A közgyűlés készséggel meg
ajánlja a tanfolyam részére szükséges tan
helyiségei, annak fűtését és világítását, nem
különben a szükséges fűzfavesszőnek ingyen 
rendelkezésre való bocsájtását. A földmive
lésügyi miniszter ur bizonyára szívesen fogja 
Perlak város nagyon helyeselhető kérelmét 
teljesíteni.

—  Sertéskiviteli tilalom. A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter 78438/111. 99. számú 
rendelete szerint a következő vidékünkön 
levő községekből tilos a sertéskivitel: Ferencz- 
falva, Mikófa, Réthál, Bánok-Szent-György, 
Egyeduta. Kútfej.Szécsi-Sziget,Tót-Szerdahely.

—  Elfogott tolvaj. Vukovics Adóit miksa- 
vári lakos már régóta szerencsével űzte a 
lopás mesterségét. Rendszerint közelálló hoz
zátartozóit kárositolta meg kisebb összegek 
erejéig, kik őt, ha rajtakapták is, nem jelen
tették fel. Utóbb azonban eddigi szokásától 
eltérőleg nem a rokonságot károsította, ha
nem egy stayerországi löldmives gazdától 
lopott el 48 irtot, mely alkalommal elfogták 
s álszolgál látták a stridói csendörségnek.

—  Baleset. Heron Pélerné szül. Tercsák 
Klára 64 éves letenyei lakos f. hó 12-én a 
kora reggeli órákban Nagy Lajos letenyei 
lakos bekerilett udvarán levő tócsában ru
hát mosott. A síkos talajon azonban meg
csúszott s a vízbe esett, öreg korával járó 
gyengesége folytát) kimenekülni nem birt, s 
hozzátartozói már a vízben megfuladva 
találták.

—  Végzetes ütés. Zadravecz Pál liget- 
falvi lakos szőlőjében összeveszett a nála 
szolgálatban levő vinczellér nejével, Krznár 
Máriával, kit heves felindulásában oly sze
rencsétlenül ütött meg, hogy az asszony se
beiben meghalt.

—  Lopás. Polecz Ferencz mura-szerda
helyi lakosnak e hó 16-án nappal, eddig 
ismeretlen tettes behatolt lakásába, álkulcs- 
csal a szekrényt kinyitván, abból 300 frt 
készpénzt lopott el. A tettest nyomozzák.

— A különböző növények fagyállósága a táp
lálkozás mérvével szoros összefüggésben van. Az 
olynn növény, melynek elegendő táplálék áll ren
delkezésére bizlosabnan áttelel, s egyúttal az állati 
ellenségeknek is biztosabban ellenáll, mint az, a 
mely táplálékban hiányt szenved. Ahol tehát erre 
szükség van, a fiatul és enuél fogva gyenge nö
vényzetnek könnyen felvehető tápanyagot kell 
nyújtani azáltal, hogy őszszel szuperfoszfáttal, kén
savas ammóniák és mérsékelt mennyiségű chili- 
sulélrommal meglrágyázzuk. Kozs és búza trágyá
zására vetés előtt vagy azzal egyidejűleg 200 — 400 
kg. szupe* foszfátot és kénsavas-ammoniakol és



mintegy 60—100 kg. cliilisalétromol szórhatunk 
el kát. holdanként. Mészszegény talajon megelőző
leg még oltott mésznek felhintése is ajánlatos. Az 
ilyen módon megtrágyázott vetés a rövid őszi fej
lődési időszak alatt is jól megerősödik, dús levél- 
zetet és mélyen a földbe ható gyökérzetet fejleszt 
s igy a telet jól kiállja. Hüvelyes zöldbabot igen 
jól el lehet tartani, ha a hüvelyes babot, még mi
előtt benne a szem igen kifejlődött volna, száraz 
időben leszedjük, a fonalakat róla lefejIjük, egy 
pillanatra forró vízbe mártjuk és miután egészen 
kihűlt, valami edénybe rétegezzük úgy, hogy leg- 
alól jön egy réteg egészséeges szőlőlevél, erre egy
7—8 cm. vastagságú réteg hüvelyes bab, azután 
megint szőlőlevél, úgy, hogy legfelül is egy réteg 
szőlőlevél legyen. Ekkor az egészet valami suly- 
lyal lenyomatjuk, úgy mint a káposztát szoktuk, 
végül annyi sósvizzel öntjük le, hogy az valamivel 
följebb álljon, mint a bab, később pedig mindig 
annyi sósvizet öntünk utána, mennyi abból el
párolog.

—  A dohos gabona javítása. A gabona do
hos szagát legkönnyebben úgy vehetjük el, ha azt 
kiteregetjük és reá maláta csirát szórunk és pedig 
10 mm. gabonára 1 hl. csirát; ezeket most jól 
összelapátoljuk, egy éjen át együtt hagyjuk és erre 
szelelő rostával megtisztítjuk. A malátacsira a 
nedvességet és dohosságot mohón szívja magába 
és a gabona jelentékenyen megjavul; szükségese
ién ez eljárás isméliendő. A maláta csirát 
azután megszáritjuk és minden gondolkozás nél
kül feletetjük állatainkkal. A frissen égetett szén
por szintén jól hasznaiható erre a czélra; ez is 
magába veszi a rossz szagot s a nedvességei, mire 
szelelő rostával eltávolítható.

—  Kiváló szerencse. A mint értesülünk Tö
rök és Társa bankháza újólag bebizonyította, hogy 
a szerencse kegyeltje, mert a legutóbbi húzásnál 
sok és nagy nyeremény jutott e czég vevőire, sok 
és nagy nyereményt fizettek ki a szerencsés nye
rőknek. Két milliónál jóval többet fizetett ki ezen 
bankház és egy esetben, mely előttünk véletlenül 
ismeretes, épen jókor érkezett a nyeremény. A vi
déken a Török és Társa czég egyik főnöke meg
látogatott egy kis hivatalnokot, hogy értesítse egy 
nagy nyereményről. A mint a hivatalnok szobá
jába lépett a czégfőnök kíséretével, a házi asszony 
épen vasalt. Férje hollétéről megkérdeztetve, nagy 
zavarba jött és kétségbeesve kérdezé: »Az urak 
csak nein exequálni jöttek?!« A válasz erre az 
volt, hogy nem vinni akarunk mi innen, hanem 
hoztunk valamit, azonban az asszony nem akart 
hitelt adni e biztató szavaknak. Csak midőn a 
férjét hazahivatták és a házaspár előtt kijelentet
ték, hogy egy nagy nyeremény jutott reájuk, akkor 
lélegzetlek fel újból és a nagy öröm leírhatatlan 
volt. Sírva, könnyezve hálálkodtak és elmondták, 
hogy már a tönk szélén állottak és a jó isten 
végső bajukban megsegítette őket. A in. kir. sza
badalmazott osztály sorsjáték minden tekintetben 
megbízható lévén, a ki a szerencsének kezet akar 
nyújtani, forduljon bizalommal az előttünk ismert 
és a szerencse által kiválóan kegyelt Török A. és 
Társa főelárusitókhoz, Budapest, Váezi-körut 4. 
Az első osztályú sorsjegyek árai: */i sorsjegy 0 
forint, V* sorsjegy 3 forint, */4 sorsjegy 1 frt 50 
kr., V« sorsjegy 75 kr. Sorsjegyek bevásárlásánál 
Török A. és Társa budapesti bankházát, Váczi- 
körut 4/a. legmelegebben ajánljuk.

—  Vérgyógyá8zat: (Haemopatia). Tudomá
nyos és szakkörökben is feltűnést kelt dr. K o- 
v á c s J. fővárosi orvosnak ezen gyógymódja, mely 
a modern kezelési rendszertől eltérően, sőt némely 
betegségben azzal teljesen ellentétes felfogásból 
kiindulva gyógyít és bámulatos eredménynyel gyó
gyított számtalanszor oly esetben is, mikor a mo
dern orvosi tudomány már leszámolt a beteg éle
tével. Ez okból mindazon betegek figyelmét, kik a 
nyáron hiába kerestek bajuk ellen enyhülést és 
gyógyulást, ezen sikeres gyógymódra utaljuk. Dr 
K o v á c s  J. rendelő intézetét (Budapest, V. Váczi 
körút 18. szám) tömegesen keresik fel mindazok.

a kik asthma. kösz vény, szív-, gyomor-, vese-, 
ideg- és agybánlalmakban szenvednek.

—  Az egészség a legdrágább kincs. Ezzel a 
mottóval indult meg ez év elején a »Kneipp Újság.« 
Ezen érdekes lapból megtanulhatja mindenki, hogy 
miként éljen ha egészséges akar lenni és megta
nulja azt is, hogy betegség esetén nem mérges, 
tehát sohasem ártalmas házi szerekkel miként sze
rezheti vissza elvesztett egészségét. A »Kneipp Új
ság« az 1899. év elejétől fogva jelenik meg és 
képekkel is illusztrálja különben is világos és bárki 
által könnyen megérthető czikkeit. Az eddig meg
jelent füzetekben a főbb czikkek a következők:
1., Miben áll a Kneipp gyógymód 2 , Nátha, in
fluenza gyógyítása. 3., Hogy lettem én Kneippis- 
tává Petrovits Lászlótól. 4., Idegesség és ideggyen
geség gyógyítása. 5., Egész test mosás, ö., Az ál
matlanság gyógyítása. 7., Viztiprás. 8., Félfürdő.
9., Gyógytorna. 10., Ideges asthma (nehéz légzés) 
gyógyítása. II. Nyakpólya, lábpólya, ülőfürdő. 12., 
Torokgyuladás gyógyítása. 13., Házi gyógyszertár
14., Kneipp Sebestyén életrajza. 15., Aranyér gyó
gyítása. 16., Térdöntés, czomböntés, rövid pólya, 
altesl borogatás. 17. Mezitlábjárásés szandál vise
lés. 18., Tudomány és kuruzslás. 19., A himlőoltás 
veszélyei. 20., Felső borogatás, alsó borogatás, 
spanyol köpeny. 21., Viz-, nap és légfürdő. 22., 
Kéz- és lábizzadás gyógyítása. 23., Úszás és für
dés. 24., Hátsó öntés, teljes öntés. 25., A Kneipp 
kenyér készítés módja. 26., Erőleves. 27., A tüdő
vész gyógyítása. 28., Hasmenés, hányás, gyomor
görcs, kolera, kolerin gyógyítása. 29., Az agyag.
30., Kneipp kávé., 31., Felső öntés. 32. A tulhizott- 
ság gyógyítása. 33., A sápkór gyógyítása. 34. A 
nedvessömör, szárazsömör, fejkorpa, szakállsömör 
és marósömör (lupus) gyógyítása. 35., Szemfürdő, 
hideg teljes fürdő, meleg teljes fürdő, gyógyfürdők, 
váltakozó fürdők. 36., Fülöntés, mellöntés, fejpólya, 
kar- és kézfej pólya. — A ki ezen kiválóan érde
kes czikkeket olvasni akarja, rendese meg a »Kneipp 
Újságot« Budapesten, (X. kér., Füzér-utcza 19. sz. 
a.) ér. pedig az 1899. év elejétől, vagyis a lap 
megindulásától kezdve az egész 1899. évre 4 írtért. 
A ki 4 frtot posta utalványnyal a fenti czimre 
beküld, annak a lap eddig már megjelent tiz fü
zetét azonnal megküldi a kiadóhivatal. Czélszerü 
már az első számtól kezdve előfizetni azért, mert 
a már megjeleni czikkek ismerete nélkül az ol
vasó a Kneipp gyógymódra nézve nem nyer teljes 
tájékozottságot

—  A perzsa Nagy Sándor. (Alexandros) Világ- 
renditő hős, az ó-kor Napóleonja. Az anyja azt 
álmodta egy éjszaka, hogy kebléből pálmafa nő 
ki, mely felemelkedik a magasba, hatalmas lomb
koronája messze árnyékot vet. Az álom betelje
sült. A szép királynő nem pálmafát szült, hanem 
egy hatalmas fiút. A leghatalmasabbak közül valót, 
a kik valaha csak megváltoztatták a föld térképét. 
C) hatalmasat fordított rajta. Mikor ő született, 
volt az ő birodalmuk egy kis ország, körül apró 
kis szomszéd államokkal. Fs mikor meghalt, volt 
a föld egyetlen nagy ország; az ő birodalma, Ha
talmas koporsója valóságos mozgó-házban feküdt, 
ugz vontatták a sírjába a világ hatalmas urát, az 
ó-kornak Hannibállal együtt legnagyobb hadvezé
rét, a ki halálos ágyán még egyszer, utoljára, el- 
vonultalta maga előtt pompás seregéi, s lankadó 
kézzel utolsó istenhozzádot inteti kedves kato
náinak. Egy világ dőlt össze halála után, vele a 
görögség leglündöklőbb alakja szállt sírba. Nem 
maradt utána más, csak egy gyönyörű szép mo
zaik a nápolyi múzeumban, az issosi csata világ
hírű képével, meg remek dombormű vekkel gazda
gon felékesitett márvány surkophagja, melyet Kon
stantinápolyban őriznek. Meg egy nagy tanulság: 
az a mit Carlvle is kifejezett, hogy a világnak 
nincs szüksége hadvezérekre, hanem cultui férfiakra. 
Alexandros hadi tetteiről megfeledkezett a világ, 
cullurális hatása maradandó, az századokkal túl
élte őt. Ezt a hatást illeti meg 60 lap abból a 
70—80 lapból, a mit a világtörténet nagy köny
veiben Alexandros elfoglal. Ezt a hatást tárgyalja 
a Nagy Képes Világtörténet is most megjelent 
39-ik füzetében. E remek könyv közli az emléke
ket is, sarkophagjának mind a négy oldalát, s az 
issosi csata világhírű mozaikját, még pedig eddig 
a legtökéletesebb reproductióban. E nagyszerű mű 
12 kötetben lesz teljes. Szerkesztője Marczali Henrik, 
egy t. tanár, a görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyom- 
lay Gyula akadémikus. Egy kötet ára díszes félbőrkö- 
lésben 8 f r t ; füzetenként is kapható 30 krajezár- 
jával. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek, írod Int. Bt. Buda
pest, Vili., üllői-ut 18.) s minden hazai könyv- 
kereskedés utján.

A visszanyert erő.
Fiatal leánynak gyakran veszedelmes, ha szQntelenQl 

emésztő munkával keresi meg mindennapi kenyerét. A szük
séges levegő és a szabadban mozgás hiányzik neki és ezért 
lassan elsorvad, miül a növény, mely nem kap levegőt és 
világosságot. Végre vérszegény lesz olyan gyorsasággal, a 
minőről környezete nem is álmodik. A vérszegénység követ
kezményeit sajnos, eléggé ismeri mindenki. Az arc sápadt 
lesz és fakó, a foghus és ajak színtelen lesz. Kzzel együtt 
szívdobogás, lélekzethiány, gyakori főfájás, szédülés, olykor 

sokáig tarló ájulás és emésztési zavar 
lép föl. A véredényekben kevesebb 
lesz a vér és különösen a vértestees- 
kék sűrűsége és mennyisége szenved. 
Egy pillanatig sem szabad késni, hogy 
ezt a bajt, mely végzetes lehet, meg
szüntessük. A helyes eszköz erre az 
elgyöngült vér helyreállítása a Pink- 
pilulák használatával, a melyek eddig 
mindig legyőzték a vérszegénységet. 
A Pink-pilula kapható Magyarorszá
gon a legtöbb gyógyszertárban. Egy 
doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. (iérard Alke kisasszony, húsz 
éves. szövőnő Clairegoutte-ban, Fraize 
mellett. (Vosges-Franiiaország) na

gyon ismerte e pilulák értékét és teljes bizalommal hasz
nálta is ezeket.

Már három év óta, Írja levelében, nagy vérszegény- 
kinzott ég ennek következtében úgy elgyöngültem, hogy 
a halálomat várták. Munkámat, mely kenyeret adott, 

nem tudtam már folytatni, járni sem tudtam már, nem 
aludtam, étvágyam eltűnt, mindentől undorodtam és ha bár
mit ettem, mindjárt kihánytam. Fájt a fejem, nem tudtam 
lélekzeni. Egészen lesújtott a kétségbeesés, hogy nem ke
reshetek löbbé kenyeret és nem segíthetem többé családo
mat. Valaki, a ki részvéttel volt irántam, két skatulya Pink- 
pilulát hozott nekem és az olyan jó hatással volt, hogy még 

három skatulyával hozat
tam. A hatás rendkívüli 
volt. Ez idő óta egészen 
jól vagyok és hála az Önök 
kitűnő piluláinak, ismét se
rényen folytathatom mun
kámat. Mindig jó étvágyam 
van és pompás színben va
gyok. Nyugalmam vissza
tért, megvan régi bizal
mam, mert visszanyertem 
erőmet.

Kitűnik tehát hogy a 
P i n k-pilulák a vér föl- 
frissítésével meggyógyítják 
azokat a betegségeket, a

melyeket a vérszegénység idéz elő, minő például a sárgaság, 
sorvadás, vérszegénvség. idegesség, skrofula stb. Magyar
országi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, Buda
pest, Király -utca 12.

Vasúti menetrend a Csáktornyái állomásnál. (Érvényes
május l-től szeptember 30-ig.) a) Déli vasút. Érkezik K a
n izsa felől: d. u. 4 01 szmv., d. u. 12 58 gvrsv., este 8 12 
vegyv ,éjjel 1 07 gvv., reg. 6 51. szv. — Indul Prágerhof felé. 
d. u. 415 szmv., d. u. 1 '01 gvrsv., éjjel 110 gyrs., reggel 
6*06 szmv. Érkezik Prágerhof felől: reggel 4 36 gvrsv., 
d. e. 10 50 szmv., d. u, 3 59 gvrsv., este 9 55 szmv. — 
Indul Kanizsa felé: reggel 4 39 gvrsv., reggel 5-52 vegvv., 
d. e. 11 00 szmv., d. u. 4 02 gyrsv., este 10.07 szmv. — 
b) Magy. államvasut. Érkezik K/s-CzelJről: este 9 42, Z.- 
Egerszegröl: reggel 8 40. Indul Kis-Czellre: reggel 6 04, 
Z -E ger szeg re: d. u. 4 28. É rkezik Zágrábból: d. e. 
10 55 és este 9 30. Varazsdrói: reggel 418, reggel 5 38, 
d. u. 12 50, d. u. 3 50. Indul Zágrábba : reggel 4 44 és d. 
u. 4 25. V arazsdra: d. e. 1144, d. u. 120, este 10*17. 
Novimárofba: reggel 6-15.

A közönség köréből.*)
Nyilatkozat.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy Danitz 
Sándor igazgató ur és Haraszty István tanító ur 
ellen a nagvm. vall. és közokt. Miniszter ur előtt 
emelt panasz-kérvényemnek czélja nem az volt, 
hogy általam különben nagyrabecsült fent neve
zett urak ellen vádaskodjam, csupán a hozzám 
érkező panaszok felől kívántam a megnevezett ta
nító urak felettes hatóságát értesíteni, hogy a pa
naszok igaz, vagy valótlan volta felől tájékozódjék.

Mai nap már belátom, hogy a nálam tett 
panaszok alaptalanok és igy sajnálatomat fejezem 
ki a miatt, hogy azok által félrevezetve, a neve
zett tanító urak ellen fölléptem.

Nagy-Kanizsa, 1899. okt. 16.
Krauthacker József.

Előttünk mint tanuk:
Dr. Rosenberg Mór. Vadlya látván.

*) Az ezen rovat alatt megjelent közleményekért a
beküldő felelős.



Vu Čakovcu, 1899. 22-ga oktobra Broj 43.XVI. tečaj.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fi seli el Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

MEDIIMURIE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

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

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frt 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četvert leta . . .  1 frt

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Savez gospodarov vu osiguranju.
Orsačko Magjarsko-Gospodarstveno Družt- 

vo, i tak kak poleg podpomaganja Saveza 
Orsačkih gospodarstvenih družtvah, vu Bu
dapesti sa nazivom »Savez oseguranja gaz
dov« proti ognju i luči oseguranja družtvo 
je vtemeljeno.

Osegurani temelj druživa se sa temelji- 
cami (skupne dionice) i sa dionicami sakupi. 
Po volji se more bilježiti temeljica, ili dioni- 
ca, ali pak obedvoje.

Jedna temeljica je 1000 korunah (to- 
jest 50 dionicah). Temljice su nebrojne i 
svaki po volji bilježi temeljice kuliko hoče. 
Temeljica se 40% vu gotovim novcu 00% 
pak vu obligatorii plati nutri. Ako sadržajni 
temelj prestigne jedno letnoga primitka, on- 
da se sa obligatoriami plačena stran teme- 
Ijicah poputu ždrebanja (vlečenja) vun da 
temeljitelom. Vu gotovim novcu plačeni 40% 
za navék vu sadržajnim temelju ostane, naj
više, ako se tomu 5% intereš iz čistoga 
hasna plati vun vlastniku temeljice.

Vlastniki različitne prave dobiju, koje 
po putu sednice temeljiteljah vrše. Temeljice 
se bez ravnateljstva druživa, ticajuči se bez 
sednice temeljiteljah na drugoga prenesti 
nernoreju, i ove se samo na pravi odvitek 
temeljitela prepišeju. Temeljitelji sve one 
prave imaju, koje i vlastniki dionicah.

Vrednost jedne dionice je 20 korunah, 
Dionice su nebrojne i vu cčloj ukupnosti 
se moraju platiti.

Temeljiteli i dioniki su samo po njimi

bilježenu šumu (ukupnost) dužni platiti. Ali 
osegurani člani, ako su i temeljicu ili dionicu 
bilježili, su odgovorni za dvakratnost jedne 
létne plače. Družtvo se je na nezakliučno 
v réme skup spravilo. Zadnji terminuš bilje- 
ženja dionicah je 1899. oktober 31-vi.

Zalavarmegjinsko poverenstvo zakonske 
oblasti je vu Zala-Egerszegu 1899. septem
bra 11-ga na sednici pod razpravek zelo 
ovo delo i sledeču odluku je doneslo:

Sednica varmegjinskog poverenslva sa 
radostjom pozdravlja ono odlučenje gospo- 
darstvenih družtvah orsačkog saveza, da ovo 
iz cilja, da obrani, kaj se tiče občinstvo gaz- 
dov, i da učini plemenito natečanje pri ose- 
guranju, zbog svih ovili načini družlro ose
guranja proti ognju i tuu.

Varmegjinsko občinstvo pozdravlja dakle 
ovo odlučenje. ne samo zbog naprevidlivog 
hasna irnanja i gazdov, nego i iz domoljub- 
nog nakanenja, jer ovo ima lakvoga cilja, da 
sa občinstvom gazdov, i sa penezi domovine 
lakvoga saveza načini, pri kojim hude ose- 
gurac sa jednim i osegurani i naopak, pri 
kojim se svrhe oseguraca ne suprotiviju 
sa svrhami oseguranog, nego su jedne, pri 
kojem je cil lihvarenja nepoznat, zbog česa 
se i oseguranja plače moreju na najrnenše 
doli pustiti, pri kojem je glavni cil svrha 
gazdov, koje je anda na zdrav temelj polo
ženo, i koje do tam donose stvar oseguranja, 
odkud ovo izhadjati mora: med kolo gaz
dov i jedno sa tem oslobodi občinstvo gaz
dov, kaj se naj bolje njihovog života tiče. 
od svezanja kaj kakovih agendah, od stranj-

skih družtvah, koja su se samo zbog lihva
renja stožila, da hasek vu drugi orsag od- 
neseju; da oslobodi gazde od ovih družtvah, 
koja su vu najnovišem vrémenu, iz cilja 
podignenja plače pri oseguranju savez na
pravile proti zdravom i plemenitom nate- 
canju, i poleg toga su na tak visoko podigle 
plače, da su to i drugač obleršeni gazdi 
plačati ne mogli; iz druge strani osegura 
ovo družtvo obrambu prave svrhe gazdov 
njihovo objačenje i svojevolno nakanenje, i 
položi temelj zvrhu toga, da si občinstvo 
gazdov tak svoje, kak občne posle samo 
odpravi i vodi.

Kaj se tiče občinah, jako Ičpa prilika 
se ponuja vezda na to, da prež sve nepri- 
like, prež svakih novih občinskih porezov, 
vu kolu redovilnih dometkov si povekša 
imanje, iliti na imanje i vu interešu temelji- 
cah i dionicah na redovitni dohodek imaju 
prilika sa bilježenjem tcmeljicah i dionicah, 
sa kim jedno i hasek gazdov i občinarov 
jako podpomažeju, ali i domoljubni cilj slu- 
žiju na tak, da je sednica varmegjinskog 
poverenstva sigurna vu ovim slučaju na 
domoljubno podpomaganje občinah. I da 
bude cilj stem bolje postignjem, sednica 
prosi Hertelendy Ferencz, Dr. Gyömörey 
Vincze, Koller Ignácz, Hogyay Máté, Dr Viz- 
lendvay József, Koller István, Nagy Károly, 
Deák Mihály, Hajós Mihály. Tamás Adám, 
Szabó Imre, Ziegler Kálmán, i Eperjessy Sán
dor gosp. člane poverenslva, da gazde po oko
licah skup sabereju i ž njimi se od dobrog 
čila ovog druživa dogovoriju, da vu gazdah

Z A  B A V A
Straža u pusta ri.

Englezka vojska je zauzela Arizonu. U 
pieskovitoj pustari se je utaborila i utvrdila, 
dok cielu okolicu zauzme. ITtvrde i obkope 
su morali osobito pazljivo stražiti proti nepri- 
atelju, kojega dapače niti videti nije bilo, a 
takov neprijatelj je strašniji, nego on, koj 
stoji lice u lice.

Miesec je svelil preko pieskovite pus- 
tare Arizone. Soldati i ofTiciri u utvrdjenih 
pozicijah su mirno spavali. Negda ponegda 
se je čulo ručanje gladne hiene iz daleka. 
Sve je mirno.

Jedna ura je, i straža postaje br. 1. 
pričme se glasiti: »Broj 1, jedna je ura, sve 
je u redu!« — Sliedi mala stranka, i od- 
mah zatim se glasi br. 2, jedna je ura, sve 
je u redu!« — Ali sada sliedi duga stanka, 
i nitko se neglasi.

Inspekcie officir izide iz stražarnice i 
prisluškiva: »Postaja br. 3 je valjda zaspala« 
— zamrmra u sebi — »hm! To je nevu- 
godno za postaju, koju Korral straži jošče 
k tomu.«

Da nebude sirota stražar imal neprilike.

zapove officir broju 1. jošjedan krat se gla
siti i br. 1 posluhne, br 2 dade glas dalje, 
a br. 3 je opet tiho. — Officir pozove pa- 
trolu, te maršira k Korralu. Kad se je pos
taji br. 3 približaval, videl je soldata na 
zemli ležečega, ali njegova positura nije bila 
spodobna spavajučemu, »Hitro, hitro!«

Kad je palrola na miesto dobežala. vi
deli su, da soldat izbilja nespava, jer je bil 
mrzel i ukočen, rukom je držal pušku, a u 
tielu njegovom je bila duboko zabodena in
dijanska strelica.

Tri na hitro jedna za drugom izpru- 
žene bili spravile su u najkratjoj dobi cielu 
garnizonu na noge, slražari su bili na sve 
Strane razaslani, ali se niti nikakov trag ko- 
jemu indiancu nije mogel najti. Drugi dan 
su vmorjenoga soldata sa svilni soldačkimi 
počastmi dostojno pokopali.

Soldati su se sad saku pij i val i u hrpe, 
le je samo posvuda bil spomenek o lom 
zagonelnom dogodjaju. »Kak je samo bilo 
moguče« — govorilo se je — »Miesečina 
je svetlo svielila, a tiigde nije bilo nikako- 
vog drvela niti grma, za kojem bi se Indi
janec bil mogel skriti, kak je anda to bilo 
moguče? »Nil ko nije znal. Palrola, koja je

badava okolo iskala indijance, povrnula se 
je nalrag.

Došla je druga noč, te se je učinilo 
sve, da bude straža br. 3 budna i pazliva. 
Miesec je još jasnije svietil, nego prošle noči 
tak, da je po cieloj ravnici bilo moguče 
svaki predmet na daleko razpoznati, baš tak 
kak po danu. Svake pol ure su se straže 
glasile i točno jedna drugoj odgovarala.

Skoro nitko njie očekival indijansko iz
dajstvo prošle noči, pak je u garnizoni pos
tajalo sve to mirnije i luči su se ugasivale 
jedna za drugom.

Jutro je nastalo i nikaj se nije dogo
dilo, kaj bi garnizonu bilo moglo uznemiriti. 
Ovak je nékoliko dni prošlo i sve je opet 
došlo prijašnju kolotečinu; spomenek na onaj 
strašni dogodjaj se je pričel zaboravlati.

Poslie nekoliko dnevnog mira je officir 
inšpekcije ob pol noči opet, kak navadno, 
išel vizitirat straže i kad je došel do straže 
br 3, zapazi u jasnoj miesečmi na zemlji 
ležečega stražara, sóidat je upravo onak 
kak i on prvi, bil od indijanske strelice kroz 
prša proboden.

Odmali se je dal alarm, ali polag sve- 
g-» najpazlivijega iskanja, nije se mogel niti



zbudiju zanimanje prama ovomu plemeni- 
tomu cilu i da občne dugovanja sa gazdi 
pod rezpravek vzemeju.

Nazadnje pozove purgarmeštre va- 
rašov, na dalje velike sudce občinske i oko- 
lične notariuše, da sjedinieno sa gori spome- 
nutimi člani na po ovimi skup pozvani sed- 
nici i obče naj glediju, da dobro raztolma- 
čiju cil druživa, zalem da se stem više te- 
meljicah i dionicah bilježi i da se ovo no
vo družtvo sa gore spomenitimi načinami 
stém bolje podpomaže.

Iz povesti Magjarske.
Dalje.

II Matjis (1608-1619).
Pod Matjašom se je stališ magjarov na 

bolše počel obračati. On je još pred koru- 
nenjem povedal, da je on magjar pravi i 
pripraven je za domovinu krv preljati, ako 
je treba, zato su ga i magjari rado primili, 
kad je prvič vu orsag došel. Najprije je vu 
Pozsony spravljište glasil, gde je prisegel, da 
bude sve zakone magjarske obdržal, a ko- 
runu pak je iz Praga nazad dal dopeljati, 
s kojom ga je onda Forgach Ferencz kar
dinal okorunil.

Med tem je i nádor Illésházy vumrl, 
na mesto koga je Matjaš Thurzo Györgya 
zebrái, koj je takajše proteštant bil.

Vu Erdelju su se pak počeli mešati. 
Tu su Báthory Gabora, gdo je jako razvuz- 
dani bil, su ga tri hajduki zaklali, Géczi 
Szilasy i Ladányi i mrtvo télo su mu vu 
Pecze potok hitili. Na mesto njega su Bet
hlen Gábora zebrah za vladara. gdo je pro
testáns bil. Vu to vrčme se je broj katoli
kov jako pomenjšal.

Bethlen je hotel, da ga i vu Beču pre- 
poznaju za kralja, ali ovdi su mis'ili, da turk, 
koj je vu Aziji imel posla, ne bude mogel 
dati pomoč Bethlenu. Vu tem su se jako 
vkanili, jer je od Báthory Istvana do vezda 
ni bil izverstmši vladar, kak Bethlen. To si 
je sigurno i Matjaš premislil, zato je rekel, 
da Bethlena pripozna za vladara, ako ov 
vu Kassi sa Báthory Gáborom sklopleni mir 
obderži. Ali dok su se naravnali, je vnogo 
vrémena prešlo.

Vu tem vrémenu se je zdigel jeden iz-

trag ljudomorca najti. II garnizoni je nastal 
strah; nitko se nije bojal otvorenoga nepri- 
jatelja, proti kojemu se je braniti mogel, 
ali proti ovakovim ncvidljivim napadajima 
se je činilo, da su i puške badava.

Drugi dan su se svi olTiciri u skup- 
štinu sazvali, te se je o toj tajinstvenoj stvari 
ozbiljno razpravljalo. Bila je to očita ne- 
pravda, stražu na takovo pogibeljno miesto 
postavlati, pak ipak, pošto se je baš onde 
Korral nahadjal, nitko nije drugoga puta 
znal, moralo je ostati pri starom.

Još nisu siednicom bili gotovi, kad pri 
vrati sóidat javi: »Soldat Bogers bi rado sa 
kommandirajučim ofTicirom govoriti.« — 
Ovaj se odmah iz siednice stane i otide u 
svoju kancellariju, za kratki čas se povrne 
i sakupljenim veli; »Mladi Bogers moli za 
dozvolu, da bi smel postaj u straže br. 3 kroz 
noč preuzeti, dok on sam tu zagonetki! ne- 
rieši, a ja sam mu dozvolil.«

Nastala je jedno malo zabrinutost med 
olTiciri, jer mladi Rogers je bil sin njih svih 
prijatelja i officira kapitana Rogersa, koj je 
tu o vrieme bil ostal kod assentacijah u 
Englezkoj.

Mladi čoviek je prije šest miesecih dob-

verstni muž katholikov: Pázmány Peter. On 
je do l(i-ga ljeta protestant bil, otca i ma
ter je zgubil, zatem je prek stupil na katho- 
ličansku veru i stupil je med ježuite. Kak ježu- 
ita je več vnogo velike gospode obrnul na 
kath. veru, a kad je iz prostoga ježuite kar
dinalom poslal je kath. vera nazad osvojila 
svoj stari stališ. To je svedočilo, da je po 
Thurzo, gdo je protestant bil, jeden kath. 
velikaš poslal, nádorom i to Forgach Zsig- 
mond, kojega je takaj Pázmány obrnul na 
kath. véru.

Maljaš je zalim hotel vu Požonu sprav
ljište držati, — ali ga je vu tem prepre
čila smrt 1 (> 19-ga. Za njim jeli. Ferdinand 
postal kralj.

II. Ferdinand (1619—1637.)

Ferdinand je sa vnogimi priprečkami 
i nevoljami zel prek vladanje. Vu Čehskim 
su se protestanti pobunili i započel se je 
30 Ijetni rat vu Nemškoj.

Dok je Ferdinand sa ovimi imel posla, 
zaloga su se i vu Magjarskim počeli gibati 
protestanti i med katholičkimi i protestanski 
velikaši su se na jakom počeli trkati.

Po požonskim spravlištu su protestanti 
Bethlen Gábora nagovarjali, da zbog pretrga 
bečkog mira na sabere vojsku i proti kralju 
polja. On je to posluhnul i na hitrom je 
osvojil zgornje varmegjije. K njemu se je 
priklopil Rákóczy György i osvojili su Kassu, 
gde su dva ježuite i jednoga kanonika 
zaklali soldali Bethlenovi. Bethlen je ne 
dugo za tem i Érsekujvára, Nagyszombat, 
i Požona osvojil.

Bethlen je za tem vu Beszterczebányi 
držal spravljište, gde su sve one, koji su 
se k njim ni priklopili odsudili, da zgubiju 
ima nje med njimi i Pázmány Petra kardi
nala esztergomszkogn. — Na ovim su i za 
kralja skriknuli Bethlena, ali on je korunu 
si ni dal na glavu deli.

Né dugo za tem je kraj bil ratu vu 
Češkim, i jer je Ferdinand gvinul, zato je i 
Bethlen bil pripraven mir sklopiti sa Fer
dinandom. To mu je išlo po ruki i tak se 
je mir sklopil vu Niekolsburgu med Ferdi
nandom i Bethlenom 1622-ga. Vu ovim 
miru se je dogovorilo, da protestanti slo- 
bodno držiju svoju veru, na dalje, da Bet-

rovoljno u vojsku stupil tum namerom, da 
si ofTicirski patent zasluži, kaj za tak pri- 
kladnoga mladiča baš nebi bilo nemoguče. 
Mnogi olTiciri su ga još od dietinstva poz
nali, on se je s njihovom diecom, kakti i 
sam još dečec igral, pak su ga zalo vrlo 
rado imali u garnizoni. Uslied toga su ga 
kušali od njegove sadanje namere odvrnuti, 
pak su mu rekli: »Idile vi na br. 3 stražit 
onda, kada na vas red dojde, a neizvrga- 
vajle se bez potrebe pogibelji.«

Ah sve nije o i k a j pomoglo. Mladi čo
viek je imal svoju theoriju, koja ako mu u 
praksi dobro izpad ne i on ljudomorca od
krije. tak mu ofTicirski graduš nemože 
manjkati.

Anda je postal od svih svojih dužnos- 
tih po danu prost, te u večer prevzeme pos- 
taju stražarsku br. 3. — Tri noči su prošle, 
bez da se je kaj znamenitoga dogodilo. Mie- 
sec, koj je več pričel dole brati, bil je ipak 
još dosta svetel, da je Rogers svaki gibajuči 
se predmet u prostranoj ravnici podpuno 
opazi vali mogel.

On se je tu sel na zemlju, s pleči nas- 
lonjeni na corral a pušku držeči preko ko
lena te se je včinil, da tobože spava, a u

hlen se odpove od kraljevskog naziva i na 
mesto toga dobi nekoju vármegjiju sa »her
ceg« nazivom.

Vu Magjarskim je sada mir postal i ne 
dugo za tem je i Ferdinand vumrl. Njega 
je sledil III. Ferdinand njegov sin, kojega 
je Pázmány još za otca okorunil.

Za dva mesece zatem je i Pázmány 
vumrl. On i njegov protistavnik Bethlen 
su bili svoje dobe muži iz najglasoviteših. 
Bethlen se je Irsil, da protestantizmuša raz
širi, ah svigder mu je na nepriliku bil, ne
kaj sa svojim jakim i Ijepim govorom, ne
kaj da je škole dal zidati. On je bil jeden 
neumoren muž svigde, gde je blaženstvo do
movine vu reč došlo.

(Dalje sledi.) Lopants.

K A J  J E  N O V O G A ?

Nesreča.
Vu Budapešti na jednim banhofu je 

jeden Zechmeister István zvani, samo 35 
Ijet star težak pomagal pri veršibanju. Si
romak je nekak med dvé pufe došel, koje 
su mu zdruznule prša; ah samovest ipak 
nije zgubil, nego je prosil pajdaše, da ga 
naj ne neseju vu špital, nego k njegovim 
dimo, gde se vezda sa smrtjom bori.

Ubojnik zemeljski gazila,,
Vu Hajdú Szoboszló je negdo pred par 

Ijedni stretil Pinczes Gabor poljara. Sa uboj- 
stvom su Horogh Mihalya zemeljskoga g&z- 
du krivih, jer je on nepriateljski stal sa Pin- 
czésom. Horogh je tajil, ali ove dane je 
marofski gazda, kojega su takajše rotili, po
vedal, da je čul strelih, onda pak • Horogha 
na marof bežati iz vrta. Horogh je sada 
pripoznal, da je krivec, ali veh, da jc čo* 
veka za zajca držal, samo kad je več stre
hi, je spoznal čoveka, je pušku od straha 
vkrej hitil, potlam ju je ipak gori zel i be
žal je na marof. Ne mislimo, kaj mu to za 
istinu vzemeju. jer da on nebi bil krivec, 
nebi tajil. r

istinu je bil budan, kak još nikada, te je 
svojimi oštrimi oči preko ravnice sbrival i 
na svaku, i najneznatniju stvar pazil. On 
je dobro znal, da kak i pokojni stražar i, 
isto tak i on ima niekog prevejanog i prev- 
zetnog indijanca za neprijatelja. On je bil 
osviedočen, da indijanac, osobito pri drugem 
stražam, nije se mogel neopaženi tak blizu 
straže dovleči, da mogel strelicu na smrt iz 
luka izpružiti, jer kod drugoga slučaja je 
sóidat več bil pazliviji i nebi bil dopustil 
čovieku u bližina dojti, več ovde mora po 
sredini nekakva indijanska prevara biti. Ali 
u čemu je stojala ta prevara? — »Taj io- 
dijanac« — rekel je u sebi — »se bude 
nespretnije vladal, ako bude mislil, da sam 
zaspal, negoli da ga pazim« — l zato je 
prije rečenu pozituru vzel.

Ura je za urom prehadjala, a Rogers 
je na svom miestu nepomično sedel. Več 
su bile dvie ure, kad najedan krat daleko 
u ravnici opazi nekakov predmet, koj seje 
gibal. — On stiha nategne kokot na puški. 
Rogers je bil siguran strelac i jaj si ga ono- 
mu predmetu, kojega je na cilj vzel,, Gib^- 
juči se predmet je dohadjal sve bliže i bli$t, 
a Rogers se je učinil, da spava. , , \A <r



Kolera,
Iz Konstantinápolya javiju, da je vu 

Basszori (Azija) o. m. 11-ga dva betežnih 
bilo vu koleri, tri pak su vumrli; 12-ga je 
6 betežnih bilo, a tri su vumrli, med njimi 
dva oni, koji su prije jeden den zbetežali.

Čo večji život za lO  kraje are.
Iz szepesvarmegjinske Dubna občine 

nam javiju, da su tam na orsačkim putu 
našli vu krvi ležečega jednoga človeka, koj 
je još živel i povedal je, da ga je Mihalko 
Roman zaklal Kad su ovoga žandari, prijeli, 
je rekel, da je Bányász Imru zato zaklal, 
ar mu je Bányász 10 krajcari dužen bil i 
ni mu štel povrnuti.

Mašina za mlatiti.
Velika nesreča se je dogodila vu poleg 

Füzes-Gyarmata stoječoj Bucsa pusli. Szaba
dos György je išel gori na mašinu, s kojom 
su mlatili, ali se mu je noga pomeknula i 
nutri je opal v mašinu, koja mu je obedve 
noge do koljena zdruznula. Gda su ga vun 
zevlekli je ni imel več samovest, a zatem 
pak je na hitroma vumrl.

Skočil je  /z  mosta,
Gyóni György 32 Ijetah star človek je 

ove dane vu Komarom išel i ondi iz mosta 
vu Dunav skočil. Ali su to spazili kre vode 
poslujuči težaki i za njim su išli sa jednim 
čunom i išlo jim je po ruki ga još živoga 
vun potegnuti. Vezda je vu varaškim špi- 
talu, i sigurno, da bude ozdravil. Za kaj je 
hotel taj čin napraviti, nepovč.

Ubojstvo regruta.
Iz Szabadke nam pišeju: Jábli Janoš je 

vu Mohol občini plačuč ostavil svoju dragu 
i odišel je k 86-omu regimentu vu Szabad- 
ku. Ali ovdi se mu je predugo vidlo, da bi 
on tri Ijeta bez svoje drage moral biti, pak 
si je mislil, da se rajši razstavi svetom. Tak 
je i bilo, vu noči, kad su drugi pajdaši spali, 
on je si zel britvu i pri zdencu vuni si je 
žile sprerezal. Kad su ga spazili, več je 
mrtev bil. Na sprevod mu je mati i njego
va draga došia.

»Ah em je to Kaprol!« — preleti ga 
misel.

»Kaprol« je bil liepi veliki neufund- 
landski pes, ljubimac dele garnizone, koj je 
prije dva tjedna bez traga zginul, vkrad- 
jen bil.

Najprije je Rogers hotel psa po imenu 
zvali, ali se je još u pravo vrieme sietil 
9voje odluke: »Pucaj po svakem živem stvo
ru, koj ti na hit daleko dojde« Anda je 
ostal nepomično na svom miestu sedeti, te 
je svako gibanje približavajučega se psa 
jastrebovim okom opazival.

Da se je Rogers včinil tobož da spa- 
va, bila je dobra misel, jer čim je pes bliže 
dohaJjal, činilo mu se je, da to pesje giba
nje nije onak posve naravski, nije bilo pos- 
ve spretno. — »Mozbit je kaprol od glada 
oslabel ili pak mi se samo tak pri miesečini 
vidi« — mislil je u sebi Rogers. — Sad je 
pes došel u blizinu puškine hiti, — a sóidat 
sad nije smel dalje zatezati.

»Je, sad ide na život i smrt« — misli 
u sebi — »pak ako sam na krivom putu 
to mi bude i isti kaprol odprostil, jer tu se 
sad nedadu nikakve probe delati, je ili nije.«

Ubojstvo vu Debrednn.

Ovoga meseca 14-ga, kak nam iz Debre- 
cina pišeju, su tam na jednim piacú jedno 
mrtvo tčlo našli, okolo kojega je veliko 
krvarenje bilo. Vizitacia je iznašla, da je 
umorjeni Faragó Mihály težak i da je od 
ljudske ruke ubijen. Vu krčmi se sa jednim 
slugom posvadil, koj ga je vu srce vpi- 
čil, zatem pak je odbežal.

Aldov bika.
Íz Békés-Gyula varaša nam pišeju, da 

se je na gyulavárskim marofu velika nes
reča dogodila: Horváth Sándor biroški de- 
čarec je vun gnal iz šlale bika, koj se je 
med tem podivjil i siromaškoga dečka je k 
korlátú prelisnul. Dečko je takve rane do
bil, da je za 24 vure vumrl.

Jubilálni lančenl most.
Jezero osemsto četerdeset devetoga no

vembra 20-ga su dali lančenoga mosta sve
čana prometu. Od onda je ovaj most vnogo 
vode videl odplavati plave Dunave. Dva 
varaši Buda i Pešt su po njem jednim po
stali. Videl je ov most, kak se diže na više 
i više Budapešt. Kak nam pišeju, ovoga 
dana budu vu Pešli jubilalno posvetili.

Stopét Ijetah je  Uvel,
Iz TemeSvára nam javiju, da je vu 

Gyárvárosi] opet mathusalemsku dobu do
živela jedna žena, koja je ove dane vumrla. 
Bodila se je 1794-ga. i tak je vezda stopét 
Ijet stara. — Pokopali su nju o. m. 19-ga.

Vu m laku se Je v top II,
Barakovics József iz Bajmoka, je zdav- 

nja imel tu navadu, da se je rad s žgani- 
com opil. Ali 19-ga o. m. se je za isto do 
blata napil. Jer kak je iz krčme dimo išel, 
je vu nasred vulice stoječu mlaku opal i 
ni se stal više. Tak su ga našli susedi mrt- 
voga vu mlaki.

Tretji evét,
Vu Chini dvaput plodi zemlja na Ijeto 

i dvaput rodiju dréva. 1 prinas se to pri
peti, gda je Ijepa jesen, da dvaput cveteju 
sadovna dreva, ali trelji evét je još pri nas

Polagano digne pušku k-oku, nacilja i 
spruži. — Puška jakim glasom pukne, a pri- 
bližavajuči se predmet zaruči onim straš
nim glasom, kojim samo na smrt ranjeni 
indijanac zalučati more. U istom hipu je 
bila ciela garnizona na nogah.

Za kratko vreme bili su svi pred kor- 
ralom sakupljeni, jer se je svaki bojal za 
mladoga Rogersa.

Ciela stvar je hitro razjasnjena. Indija
nac je psa vkral i njegovu kožu onda upo- 
triebil, da se lukom i strelicom straži pri- 
bliži. Kroz to, da se je sóidat učinil spava- 
juči, postal je indijanac neoprezan i ovak 
je svoju zasluženu plaču dobil. Po svoj pri- 
lici je i ona dva, koji su mu žrtvoni pali, 
na isti način prevaril i konačno ubil.

Mladomu Rogersu su od svih Stranah, 
gratulirali, zapoviedajuči officir je o tom 
poslal izviestje na ratno mihistarstvo i nije 
dugo trpelo, dajejunački mladi Rogers do
bil svoj željno očekivani officirski patent.

Em, Kollay,

niti vu Chini ne bil. Zato vu broj čudah 
ide to, da je vu Mező-Tur-u vu jednim vrtu 
jedna jabuka i tretjiput cvela. Dva put je 
donesla sada, a treljiput, kad je vu septembru 
ono vruče vréme bilo, je opet počela cvesti. 
Ravno takva stvar se je pripetila vu Curgó 
na vrtu Simon Petra velikoga sudea, gde je 
jedna jabuka dvaput rodila i več se na 
tretji cvet pripravljala, ali zima nju je vu 
tem priprečila. Nekoji pupek je ipak razcvel, 
ali jedna marulica je i vezda puna cvéta, 
kak da bi vu aprilišu bila i čekala lépoga 
Majuša.

Razprodaja,
Vu štacunu Mayer Salamona (negda 

Hochsingera) vu Čakovcu, poljeg kloštra bude 
se razprodaja vuredila, zbog toga budu se 
tam svakojačke robe za jako fal céne pro- 
davale.

Male novost! Iz Medjlmurje.
P  o slanici v o pri kultusminisztru. 

Zadnjega tjedna je iz Čakovca poslaničtvo 
bilo pri dr. Wlassics Gyula ministru za 
cirkve i škole vu poslu, da orsag prek vzeme 
občinsku školučakovsku ; minister je obečal 
da bude vu lém poslu, kaj se tiče varaša, 
dobro izhodil. — Veselje Čakovca. Zala- 
varmegjinsko zakonskovlastno poverenstvo 
je odredilo, da Čakovec varaš onih 9000 
frtov interešov, koje bi moral platiti zbog onih 
penezov, koji su falili iz kasse več zdavnja, ne 
mora platiti i to je minister znutrašnjih 
poslov potvrdil. — Dar. Neumann Samu 
je vu Megjimurski kaši položenu vereinsku 
knjigu iz takvoga cilja dal prek ravnatelju 
rukotvorskog družtva, da se iz interešov 
ovih penezah nagradiju dva najbolši dijaki 
rukotvorne škole. — Za orguljištu su 
zebrali vu Vizi-Szt.-Györgyu Szlamek Jó- 
zsefa o. m. 8-ga. — Nesreča. Vu Vuka- 
novci je Novak lstvána mladi sin 8 Ijetah 
star Anton vu vapnenu grabu opal i zadu
šil se je. — Zbiranje. Vu Prelogu su za 
podnolariuša zebrali Füzesi Gusztáva. — 
Banhofa vu Mura-Kereszturu su povekšali. 
— Branje. Na medjimurskih bregih je Ijetos 
jako hudo branje bilo, čemu su zrok svako- 
jački betegi trsov. — Za navučiteijicu su 
zebrali vu Beliczi Grész Valeriu navučiteijicu.

Očituvanje.*)
Niže podpisani ovdi očitujeni, da gda 

sem molbenicu poslal k visokomu minis- 
teriumu proti gosponu Danitz Sándoru rav
natelju i proti gosponu Haraszty Islvánu 
navučilelju, moj cilj nije bil, da bi proti 
imenutim gospodam, koje ja visoko poštu- 
jem, tužbu bil podigel. Ja sem samo zato 
naznanje dal ove tužbe ministeriumu, kakti 
poglavarstvu imenulih gospodah navučiteljah, 
da se osvedočim o istinitosli, ili neistinitosti 
tužbah, koje sam ja od drugih ljudih čul.

Denešnji den vre previdim, da pri meni 
proti gospodam podignjene tužbe neimaju 
nikakovih temeljah i zato moje sažalenje 
izjavim ovdi, da sem se vkanil i proti 
imenutim gospodam molbenicu k ministe
riumu poslal jesem.

Vu Veliki-Kaniži, 16-ga oktobra, 1899.
Krauthnckcr József.

Svedoki:
l)r. Rosenberg Mór. Vadlyu István.

*) Za ov ölanak je pripoSiljač odgovoren.

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Nyilttér*) u

E rovat alatt közlőitekért som alaki, sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a Szork.

„Henneberg-$elyem“
45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — fekete, fehér és 
színes, — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. — 
Privát-fo gyasztókn ak póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, — m intákat pedig póstafordultáva! 
küldenek

Henneberg 6. selyemgyárai
Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragaszlan ló

Hirdetések.
987. sz. 1899.

Árverési hirdetmény.
Alulírott hir. végrehajtó az J881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel; 
közhirré teszi, hogy a perlaki kir. járás-; 
bíróság 1898. évi V. 431/1. számú végzése 
következtében Zakál Henrik Csáktornyái ügy
véd által képviselt Rosenberg Rezső Csák
tornyái lakos javára Novak Bálint dekáno- 
veczi lakos ellen 60 frt s jár. erejéig 1898. 
évi október hó 6-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és fölülfoglalt és 426 
írtra becsült következő ingóságok, u. m.: 
2 kukoriczakas, 1 scrivésól, 1 pajta, 1 sze
kér, 1 kanczaló, széna, szalma, kukóricza, 
trágya, I serlvés és 2 hombár nyilvános | 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1898. évi V. 431/4. sz. végzése foly
tán 60 frt tőkekövetelés ennek 1898. évi 
jun hó 30. napjától járó 6% kamatai, 7»% 
váltó dij és eddig összesen 34 frt 05 krban 
bir^ilag már megállapitott költségek erejéig 
a helyszínén, vagyis Dekánoveczen leendő 
eszközlésére

1899- évi október hó 31. napjának délelőtti 11 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 929

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le ésfölülfoglaltalták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
éviLX. t.-c. 120. § értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Perlakon 1899. évi oki. hó 18-án.
Sós Frifjyes kir. bir. végrehajtó.

3181. lk./99.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhirré tes/i, hogy a Zakál 
Henrik ügyvéd által képviselt Muraközi Ta
karékpénztár végrehajtalőnak Dusman Mária 
férj. tíorkovics Jánosné végrehajtást szenve
dő elleni 19 Irt 33 kr. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék és a csáklornyai kir. jbíró
ság területén levő az V. hegykerüleli 434. 
szlkvben A+l. sor 969. hrsz. a. erdő Fer- 
kánoveozen 1056 □  öl 54 frt; az V. begy-



Soli n geni aczélóruk
közvetlen magánvevök részére félárért 

kaphatók

M E I X N E R  M.
gyárosnál Kolozsvárott

Kitűnő minőségű solingeni borotva 1 frl 35 
kr., gothai kereszlolló 75 kr., legjobb minő
ségű zsebkés 85 kr. A borotvák egészen ho- 
moruan vannak fenve, legjobb minőségűek, 
első solingeni ezüst aczélból. Ajánl
hatók kezdőknek biztonsági borotvák 
„Famos“ előkészülékkel, sérülés lehetetlen. 
Aczélcsavarokkal ellátott legjobb solingeni 
aczél-él és homoruan fenve á 1 frl 80 kr. 
— 10 frtot meghaladó megrendelésnél io %  

engedmény.

Kívánatra küld ingyen képes árjegyzéket 
beretvákról, fenő készülékekről, zsebkések

ről, ollókról, evőeszközökről.
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