
Jön a király.

ö  Felsége, Magyarország apostoli 
királya szeptember hó első napjaiban 
Csáktornyára érkezik, hogy a vidéken 
tartandó lovassági hadgyakorlatokai 
megszemlélje.

A midón az örvendetes hir városunk 
ba s vidékére elérkezett, a város és 
vidék loyalis alatvalói keblét egy ér 
zet fogta el, mely savakban kifejezve 
igy hangzik:

Isten hozza Ő Felségét, a magyarok 
felkent királyát körünkbe!

Századok múltak el, hogy vidéküri 
kön, amelynek édes hazánk törléneté- 
ben oly sok fényes lap jutott, felkent, 
megkoronázott király nem járt

Annál nagyobb az öröm vidé 
künkön, kü önösen annak főpontján 
Csáktornyán, amelynek lakói m éltóan 
készülnek fogadni Ö Felségét.

A város képviselőtestülete által ki
küldött, ő  Felsége fogadtatását előké
szítő bizottság f. hó 16 án tartott 
ülésében a következő határozatokat 
hozta :

A bizottság egyhangúlag megválasztá 
Prusatz Alajost elnökké, Vollák Re
zsőt alelnökké, s Rhédey Ferenczet 
jegyzővé —  A bizottság igy megala
kulván, a tanácskozást megkezdi, s Dr. 
Krasovecz Ignácz tagnak több rend
beli indítványára hosszabb s élénk 
eszmecsere után a következő határo
zatokat hozta :

1. §. A vasúttól a városba vezető 
u n. Hosszuut (sétatér) egész liosz- 
szában kitataroztatik Az utmentén 
vonuló árkok kitisziogatlatnak — A 
megrongált padok kijavíttatnak s az

ut fele részén még egy lámpa oszlop .! 
áll itta tik.

2. § Baumh ck, Peták s özv. Zieg- i 
! ler Lajosáé házai előtt a háztulajdono

sok által födött csatorna építendő^ a 
föltöltést és kavicsozást a város fogja 
végeztetni

3 §. A Mayer-féle háztól a zárda
templom és a zárda bérháza előtt járda 
építtetik, a költségek fedezésére fele 
részben a város, fele részben pedig 
a jelenlevő zárdafőnök ur készséggel 
vállalkozott

4. §. A piaczi kút kijavittalik és 
burkolata újra befestetik. A kuttól ki
indulva a házsorok mindkét részén 
oly nyitott csatorna építendő a Már- 
cziue-féle ház, —  illetőleg a közs. | 
népiskola sarokig, melyekn к elég esése 
legyen, tekintet nélkül a környék há
zaira

5 $. A Márczius féle háznál a fő 
utón keresztül vezető födött csatorna 
újra födetik.

6. §. A fő- és kanizsai utczákban, 
a házakba vezető hidak, melyek a 
közlekedésre úgy sem kívánatosak, mel 
Fzendök, s az árkok melléke egysze
rűen kitisztogatandó.

7 § A városi épületek egyátalá- 
ban jó Iparba helyezendők

8 § A varazsd-mohácsi utczákban 
levő háztulajdonosok főlszólitaudók, 
hogy házaikat ezen időre tehetségük
höz képest kitatarozzák, hogy tiszte- 
séges külsővel birjanak

0. §. A nagyvendéglő bérlője fölszó
lítandó, hogy az udvarban fölhalmozó 
dott gauajt eltávolítássá, s az egész 
házat, udvart tisztántartsa.

10. § Csáktornya végén (a vasút
ról bejöv t) egy diadalív építendő, az 
utczákon pedig a városon végig több

helyütt diszárboczok állitanJók föllo
bogózva és virágf üzérek kel össze kötve.

11. §. A szolgabiróság felkéretik, 
hogy Csáktornyától — rfzt -Rókig a 
megyei utat jókarba helyeztetni szi 
veekedjék. — Ép úgy jó karba he
lyezendő a pribiszlávecz-csáktornyai 
ut is.

12. §. Az érkezés és eltávozás al
kalmával az egész várös ki világi 
tandó.

13. §. A fogadó küldöttség szóno
kául Prusatz Alajos v. biró ur kére
tik föl, ki Ő Felségét magyar nyelven 
üdvözli.

14. § A városi háztulajdonosok föl- 
szólitandók, hogy szükség esetén szo
bákat a bizottság rendelkezésére bo 
csátani szizeskedjenek.

16. §. Ha esetleg a fogadásra ban
dérium alakulna, ennek vezetése és 
összeállítására Tóth Józse* e téren 
már tapasztalt egyén lesz fölkérendő

16 § A Csáktornyái önkéntes tü 
zoltóság fölszól tandó, hogy a fogadás 
alkalmával diszbe öltözve a pályaud 
varban megjelenni szíveskedjenek.

*
Folytatólagosan f hó 19-én tartott bi

zottsági ülésen elő erjesztetett a zárda 
főnökség átirata, melyben a múlt gyűlés
3. § a alatt foglaltakra észrevételt tesz ; 
az átirat sajnálattal tudomás d véte 
tik, de a bizottság f hó 16-án ez ér
demben hozott határozatát, — mely
hez a zárdafőnök készséggel hozzájá
rult —  fönntartja. Az építészeti albi
zottság bemutatta a költségvetési ter
vezetet, — mely körülbelül 700 írtra 
tehető.

A közs népiskola földszinti helyisé
ge a hadsereg egészségügyi osztályé 
nak kórházul és lakásul átengedtetik,

minek következtében ott az előadások 
csak a hadgyakorlatok bevégzése után 
lesznek megtarthatók.

A piaczi kútra vonal kozólag elhatá
roztatott, hogy a kút egészen újra ál
líttassák helyre, vörös fenyő köpeny 
s ezzel kapcsolatosan ott, egy három 
karú Candelaber állíttassák.

*
F. hó 19 én a hadgyako latokban 

résztveendö lovasezredek egv-egy tisztbe 
Csáktornyára érkezett, hogy a tisztek 
és a legénység elszállásolására nézve 
az intézkedéseket megtegyék- Evégböl 
beutazták a közel vidéket s a város
ban minden egyes háznál feljegyezték 
a használhaló szobákat. Magában 
Csáktornya városában egyezred lo
vasság lesz elhelyezve.

*
О Fe lsége furirje Brankó ur, f. hó 

21-én a reggeli vonattal érkezett meg 
s megtekintette a k rály О Felsége 
számára lakhelyül kiszemelt, Festetich 
Jenő gróf ur kastélyát, s a magas ven
dég fogadáeráa a szükséges intézkedé
seket megtette Ugyancsak Bécsből egy 
udvari tisztviselő is isérkezett, aki Ő Fel 
sége lakosztályt az udvari szállásmester 
utasítása szerént berendezi. A beren
dezéshez szükséges po Igyásznak a va
sútról leendő behozatalához 30 nehéz 
fogat rendeltetett.

*

A gróf ur f. hó 19 én érkezett meg 
kas élyába s uradalmi tisztjeivel rök- 
tön értekezett a magas vendég foga
dására nézve. Festetich Tasziló gróf ur 
is városunkba érkezik a hadgyakorlatok 
alkalmával; lakásául az uradalmi tiszti 
lakás termei foglaltattak le.

*

A földről és néhány égi
testről.

(Népies éitekezé-.)
Felolvasztott a hegyvidéki „Önképzőkör“ 

június havi gyűlésén.
Nem képzelek müveit embert, aki a 

főidről és égitestekről ne tanult, avagy ne 
olvasott volna s általános vonalakban ne 
birna tájékozottsággal ama rendszerről, me
lyet ők a világegyetemben szabályszerűen 
alkotnak ée ne ismeiné vázlatosan azon 
tulajdonságaikat, melyeket mint kötelesség- 
szerű törvényeket, ugv együttesen: vala
mint a Nap — mint főégitest körül egyen- 
kint végeznek-

Nem is czélom jelen felolvasás által ta
lán valami uj találmánnyal megismertetni 
kedves hallgatóimat, avagv óriási mérvek
ben kiterje9zkedve tárgyalni a föld és égi
testek szabályok szerint elfoglalt álláspont
ját; törekvésem kizárólag csak oda irányul, 
hogy azokról egyet-mást elmondva a már 
tanult dolgokat felelevenítsem és a képze
letet némileg, a Mindenható egyik legszebb 
teremtési remekére, a világegyetem és an
nak minden tekintetében fölséges lakóira, 
az égitestekre irányozzam Annyival inkább 
is, mert majdnem határozottan állíthatom, 
miként éppen a geológia és asztronómia 
azon tudományt melyekkel száraz s tudo
mányos voltuknál fogva éppen legkevésbbé 
szeret kiki foglalkozni, в amelyekről tanult, 
vagy hallott dolgok leghamarabb elpáro 
lógnak az ember emlékezetéből.

Éppen ez indokból kifolyólag kell felkér
nem a közgyűlés tisztelt tagjait, szives tü
relemre tárgyam száraz theorióját illetőleg 
mert ha mulatságot nem is nyújthatok 
kedves kegyeteknek ; de egy kedvező Ígére
tet még is tehetek, azt t i .  — hogy hossza
dalmas nem fogok lenni.

Mindenekelőtt szóllanom kell, a bennün
ket legközelebbről érdeklő s mindnyájunk 
előtt legismeretesebb égitestről a földről. 
Ez azon égitest, mely bennünket a bölcsőtől 
kezdve hord, nevel és táplál, életpályánk 
bevégeztével pedig jótékony hantjaival ta- 
karja be porladni szállt tetemeinket.

A föld — mint szintén égitest — a töb
biekhez hasonló lebegő állást  ̂foglal el a 
világ egyetemben és kedvező helyzeténél 
fogva, a legalkalmasabb légkörben fekszik s 
igy legczélszerübb агги, hogy rajta a ter
mészet minden országának terményei él
hessenek és fejlődhessenek. A föld az em
beriség hazája, Dr. Zöllner kitűnő csilagász 
és geológus állítása szerint, midőn az ős- 
anyagtól elvállott, lassankint megkezdette 
átalakulását. Még pedig az első időszakban 
ködszerü tömegei képezett, amely a foly
tonos me’egvesztés következtében lassan- 
kint izzó cseppfolyós anyaggá változott át- 
és oly tündöklő fénnyel ragyogott, miként 
a nap, vagy egyéb álló csillagok. De a 
tolytOn ée folyton növekedő raelegvesztés 
által a cseptolyós anyag körül huzamos idő 
alatt szilárd kéreg kezdett képződni, amely 
a belsejében még mindig ói iási erővel dü- 
honpö központi tűz borzasztó háuykolód&sai 
által, számtalan helyen keresztültöretett s 
az igy származott vulkánok lánggá' vegyüli 
láva anyagokat okádva, a begyeket és völ
gyeket teremtették meg.

Ez időtől kezdve azután lassan; de mind
inkább határozott irányban közeledett a föld 
azon korszak felé, hogy — felhagyva a 
titáni harczczal — a szerves életnek nyis
son tért, most már átalakult felületén. Ezt 
főleg a nagy me'egveszlés okozta, amely a 
párák lecsapódását és ezzel a viz tér fog 
lalását is lehetővé tette.

Ez állítás igassága (elöl elég bisonyságot 
nyújtanak nekünk a tűzhányók, melyek 
nem egyebek, mint a föld belsejében lévő 
folyékony izzó anyagok küzdelmei. Sőt kéz
zel foghatóbb bizonysága is van e feltevés
nek, a meleg források; melyek szintén a 
föld belsejéből veszik eredetüket. Vagy 
azon tudományos kutatások által megálla
pított igazság, mely szerint a föld 80 láb 
mélységben még ma is folyékony anyagból 
áll, 1 mtf. mélységben pedig oly izzó, hogy 
benne a vas megolvad ; alább pedig még a 
széneny e legmagasabb hőfokot igény lö 
elem is felolvasztható.

De a folyékonyság mellett bizonyít még 
ama tény is. melyszerint a föld két sarkán

horpadással bir, ami csak folyékony anya
gok alakulása alkalmával képződheted.

Földünk alakja egy óriási gömb. melynek 
felülete 510 millió | ] km. körtarUlma pe
dig 1 billió 85 ezer millió, köbméter, amely 
számok világosan igazolják amaz óriási 
nagyságot, mellyel Földünk bir, egyszers* 
mind indokul szolgálnak annak bizonyítá
sára, hogy a töld gümbalaku.

Nem képzelek egyhamar nehezebb dolgot, 
mint annak bizonyítását, hogy a föld gömb 
alakú; mert azt megértetni, tapasztalásból 
tudom mélyen tisztelt közgyűlés ! mert 
már néhányszor volt alkalmam ez állítá
som igazsága felől meggyőződni, a midőn 
ebbeli nézetemnek adtam kifejezést, egy
szerűen azt nyertem válaszul, hogy az le 
heteden; mert ha, föld, gömbölyű volna, 
akkor azok, kik alattunk laknak, fejjel le
felé kellene hogy járjanak. Csakhogy az 
ily go:idolkozásu egyének nem képesek 
ám felfogni a föld fentebb számokkal vá
zolt nagyságát s azt miként mi emberi 
egyedek azzal szemben teljesen elenyésző 
parányiságot képezünk.

De a föld gömb alakja mellett még igen 
sok és egyszerű természeti jelenség bizo
nyít. Pl. Ha mi egy sík rónán utazva egy 
jó távcsövei a messzeségbe tekintünk, úgy 
látjuk, hogy a távolból egy torony-kereszt 
tűnik szemeink elé, miuél tovább utazunk 
az illető irányban, annál inkább kiemelke
dik a torony, közelebb érve a templom 
felső része és csak azután fog az egész 
templom képe в nemeink elé tárulni.

Vagy ha a tengerparton ál'unk és a leg
közelebb érkezendő hajóra várva a végte
lenségbe bámulunk, egyszer csak e meren
gés közben a láthatár óriási távolán go- 
molygó fUst felleget látunk felfelé emelkedni, 
még tovább figyelve ezen irányban, lassan 
kint a hajó kéményét, majd utóbb felső 
részét és egy bizonyos távolságba jutva 
látandjuk annak teljes egészét.

Avagy ha a felkelő és lenyugvó napot 
szemléljük, okvetlen kell, hogy figyelmün
ket felköltse ama tünemény ; miszerint an
nak sugarai a felkelés alkalmával először 
a hegyeket s csak azután a völgyeket vi
lágosítják meg, a lenyugvásnál pedig, elő
ször a völgyek és azután a hegyek söté

tednek el. Innét van az is, hogy a napke
leti vidékeken előbb van reggel ; de később 
az este is.

De elég világosan szól e tény mellett 
még az is, hogy azok, kik a föld körül
hajózására vállalkoztak nyugatról, keleti 
irányban haladva, bosszú utazás után a 
kiindulási ponthoz jutottak vissza.

Ilyen volt először Magelhains Ferdinánd, 
ki 1510. évben Spanyolországból kiindulva 
folyton nyűgöt felé hajózott és kelet felől 
tért viasza hazájába

Azóta már igen sokan megtették e föld- 
körüli utat, de mind hasonló eredményei; 
tehát ekletáns bizonyíték ez arra nézve, 
hogy a Föld gömbalaku, mert más alakú 
testnél ez lehetetlen.

Földünk, e gömb alakú égitest két részre 
osztható, még pedig szárazföldre és vízre, 
mely mind két rész, a Föld keletkezésé 
nek második időszakából datálódik. A viz 
sokkal nagyobb területet foglal el min‘ a 
száraz föld ; meri mig amaz */3-ad, addig 
emez csak ^-ad részéi foglalja el földünk
nek. Könnyebb áttekinthetés szempontjá
ból, úgy a szárazföldet; valamint a vizet 
is 6 főcsoportba osztották a geológusok; 
amelyek elsejét világrészeknek a másikát 
pedig világtengereknek nevezzük. Eszerint 
tehá* 5 világrész u. m Európa, Ázsia, Af
rika, Északi és Dóli-Amerika és Ausztrália ; 
úgyszintén 5 világtenger u. m. Csendes v. 
nagy Atlanti, Indiai, Északi és Déli-jeges 
Óceán van. Ezen világtengereknek óriási, 
majdnem hihetet'en hasznuk van. Erőnek 
kei1 vennünk okvetlen azt, melyszerint ők 
képezik ama kiapadhat lan forrást; amely
ből az annyira szükséges és néikülözhetlen 
esőhöz megkivántató párák képződnek, ök 
hajtják továbbá, ama úgy az emberiség, 
valamint a kereskedés és a művelődésre 
nézve fontos közlekedési hasznot is, amely 
által lehetővé van téve az egyik világrészt 
a másikkal érintkezésbe hozni, a különféle 
nyers terményeknek megfelelő piaczot sze
rezni, a tudomány fejlesztésére saükséges 
természeti és égalji viszonyokkal megis
merkedni, a műveletlen népeket civilizálni s 
igy őket a társadalom számára biztosítani.

(F .ljt kév.)



Ő Felsége szeptember 8 án délben 
11 órakor külön udvari vonaton érke
zik, 9 én és 10-én megtekinti a gya 
korlatokat és 11-én délután 3 órakor
Kanizsa-lelé elutazik

*

A főispán ur f. hó 21-én az éjféli 
vonattal érkezett meg Csáktornyába, 
másnap reggel tanácskozott az ünnepélyt 
rendező városi bizottsággal s előterjesz- 
té, hogy a megye részéről a magyar 
határon fog egy diadalív felálittatni A 
város a Csáktornyái vasúti indóháznál 
üdvözli Ő Felségét A  pribiszláveczi út 
melléke zöld gályákkal lesz diszitve. A 
megyei küldöttség, amely mintegy 40 
tagból fog álla ni, fogadja Folstrauban 
Ő Felségét és elkíséri a gyakorlatok 
után amegye határáig, Komárvárosig.

Bandérium, mozsarazás és lövöldö 
zés elmarad. Kivilágítás a megérkezés 
napján rendezhető A megyei küldött
séget a város látja el szállással és élei 
meséssel. A megyei bizottságba a vá
ros részéről 6 egyén fog választatni. 
A végleges programom' a főispán úr 
augusztus végéig meg fogja küldeni 
a bizottságnak

Légrád, 18S7- julius 21
Egvik megyei lap múlt számában jelzett 

légrádi rom. kath. tanitö választással egy
idejűleg az ugyanottani ev. gyülekezet is, 
— már nem választási, de beiktatási ünne
pélyt ült. Ugyanis is boldog emlékű Amt
mann János kitűnő s egyáltalán a paedago- 
gia magaslatán álló taníórfia elhalálozása 
után, egy ép oly képzett, az újabb paeda 
gogiai eszméknek megfejelő tanítót volt sze
rencsés t Mikler Győző urban megnyer
hetni A beiktató szerény egyéniségem volt ; 
ki is a növendékek nevedénél különösen 
3 pontra hívtam fel röviden figyebnét, — kí
vánva tőle, hogy 1. gyújtsa meg növendé
kei nméjében a kor sze eméhez mérteu a 
világosságot. 2. élessze keblükben az igaz
ság érzetét. 3. ápolja sziveikben a szeretet 
tüzét.

Mely igénytelen szavak s a hiva 
ttilos eskü letétele után. a már beiktatott 
fordult a nagy számmá1 vallás külömbség 
nélkül megjelent közönséghez, kifejtvén ál
láspontját mint tanító. Egy úttal köszönetét 
nyilvánitá azon megtisztelő bizalomért, hogy 
őt szemelte ki az ev. gyülekezet e fontos 
állásra, ígérve, miszerint letett esküje és 
lelkiismerete sugallatát követve, tehetségétől 
kitelhetöleg mindent el tog követni, hogy 
az egyháznak odaadó híveket, a hazának 
híí polgárokat, a társadalomnak hasznos ta~ 
gokat fog nevelni. Adja isten hogy siker 
koronázza működését!

SZILVÁGYI GYULA, 
ev. lelkész.

HÍREK.
— A király fogadtatását előkészítő 

bizottság tagjai Piusatz Alajos, Giész 
László Hiischmann Adolf, Dr. Krasovecz 
nácz, Peesornik Ignác/. Zok&l Henrik 
Hochsiug*r Sán ior. Villák Rezső, T ó 
dor József, Petries Ignác/, Lukofuák Já 
nos, Sze\e t Antal, Űzi ágy i Gyula. 
Ziegler Kálmán, C/v*tkoVÍC9 Antal, 
Debics János, Baumhack Frigyes, Mo 
rándini Bálint, Benoák Fcreuez, Bene
dikt Ede, Horváth Lajos, Rhédey Fe 
rencz, Gaál Imre, Deák József, Dr. 
Schwarz Albert.

— Ö Felsege fogadtatását előké
szítő bizottság által megállapított 
munkálatok végzésére és ellenőrzésre 
két csoport alakíttatott, és pedig: I. 
Építészeti csop rt-tagja : Morandi'i 
Bálint. Bened kt Kde, Lukofnák János, 
Czvetkovics Antal, ifj iSzeivert Antal 
II. Elszállásoló s kivilágító bizottság 
tagjai: Szilágyi Gyula, Todor József, 
Hirschmami Adolf, Czvetkovics Antal, 
Bencsák Ferencz, Deák József, l>r. 
Schvarz Albert, Dr Krasovecs Ignácz, 
Pecsormk gnácz Z  egler Kálmán, 
Baumhack Frigyes, Hochsinger Sándor.

— A Csáktornyái kisdedóvó-egylet 
f« hó 21-én választmányi ülést tartott, 
amelyen meghatároztad tt az évi zár- 
vizsgálat napja. A választmány f. hó 
31-ére (d e. 9 ólára) tűzte ki a vizsgá
lat megtartását. A t. szülők és kisded- 
barátok figyelmét felhívjuk a megtar
tandó vizsgálatra, amelyre a választ
mány a t. közönséget ezennel meghívja.

—  Ellopták Vrtarits Teréz merha- 
toveczi lakó5* 72 írt pénzét a ferkáno- 
veczi csárdában f. hó 15-én. A tettes 
Afovacsics István szerlahelyi zsemly»*-

kihordó, akit gyanú alapján elfogtak 
e be is vallotta tettét. A pénz 7 frt 
hiányával megkerült.

—  Tanitóvalaeztas Légrádon a 1Ó 
mai kath. iskolához f  hó 17-én Kon
koly József, A. Domborun pedig a 
róm. kath. i koláh z ugyanakkor Gadó 
István ki tanítókat, a Csáktornyái 
áll tképezde volt növendékeit osztály
tanító. ak választották meg. Gratulá 
lünk a két iskolának !

— Ludtolvaj Polanecz Fülöp szó 
boticzai 1акоя f . hó 17-én Beliczán 6 
drb ludat lopott, de megtudták s igy 
rajtavesztett.

— Pénz lopás Feltörték Meszarits 
Ilona helybeli szolgálóleánynak ládáját 
f. hó 14-én s elloptak belőle 33 frtot. 
A pénzt megtalálták az ágyban, de a 
tolvajt csak gyanítják.

— Feltörték a nedel czi ut mellett 
levő vasúti bódét f. hó 1 én Az őr 
tulajdonát képező többféle ruhát és a 
vasúti társulat tulajdonát képező szer
számokat lopták el.

— Beküldetett. A  budapesti állami 
közép-ipartanodába a beiratások szep
tember hó első napjától 10-ig tartat
nak. Az intézetben jelenleg hat külön 
böző szakcsoport, u. m. az építészeti, 
gépészeti, két vegyészeti, fém-vasipari 
és faipari szakcsoport van életbe lép 
tetve. Rendes tanulókul felvétetnek a.) 
azok, kik az iparos tanulók számára 
szervezett iskola három évi tanfolyam t 
bevégezték s legalább is jó osztályzatú 
b zony:tváDyuk van ; b.) azok, a kik a 
polgári iskola, gymnasium vagy reális
kola négy alsó osztályából jó osztály 
z«tu bizonyítványt nyertek, c.) Iparos
segédek és mind azok, a Kik az a.) 
vagy a b.) pontban Kívánt készültségü 
két felvételi vizsgálat utján bizonyítják. 
Rendkívüli tanulók gyanánt a vegyészeti, 
fém vasipari és a faipari szakosztályba 
telvétetnek oly fiatalabb egyének is, a 
kik a közép iskolák négy osztályát nem 
végezték ugyan el, de már legalább két 
év óta foglalkoznak a gyakor’ atban. Bő
vebb felvilágosításért az igazgatósághoz 
(V III 8ándor-tér 4. szám) lehet for
dulni.

—■ Hegyesen az 1849. Julius 14-iki 
honvédütközet emlékére obeli-zket emel
tek, melyet m. vasárnap nagy ünne
pélyességgel lepleztek le. Egykor ama 
helyen honfiaiuk vére ömölt a hazáért ; 
Jellaeits bán és tábornok készült bor- 
Vát, szerb és német hadaival elfoglalni 
a területet föl Szegedig. Verbásznál 
lépte át a csatornát s julius 14-én reg 
gél Guyon tábornoknak Hegyes, Szeg
hegy és Feketehegy határában táborozó 
csapataira ütött. De ez vitézül ellenál- 
kott, győzelmat aratott és Jellasicsot 
kikergette Bácskából. E győzelemben 
vidékünkről két derék houvéd vett részt: 
Luperszbek József Csáktornyái uradalmi 
tisztarró és Plicbta J. szt.-györgyi kör
jegyző A leleplezés napján Csáktornyán 
lakó Lupers/.bek urat, a „Hattyú“ ven
déglői „Sz." asztaltársaságban bel)beli 
honvédtársai és tisztelői nevében, Szir- 
tey György körorvos ur, volt 48-as 
honvéd, üdvözölte és tolmácsolta a tár
saság érzelmeit.

— Óriási zápor és jégeső volt tegnap 
szomszédainknál, Stájer keleti részén 
a magyar-horvát határon ; sürgöny 
szerint: dió nagyságú jégdarabok estek 
és tették tönkre a gyönyörű szőlőket 
s a le nem aratott termést.

— Irodalom. Az „Urambátyám“ czi- 
mü magyar humorisztikus lap leg 
utóbbi (II. 30.) száma 15 szép kivi
telű képpel és számtalan zamatos élez 
czel f hó 24-én Bartók Lajos és Ba- 
róti Lajos szerkesztése alatt megje
lent. Ajánljuk az élezet kedvelők figyel
mébe e derék lapot. Előfizetési ára 
fé'évre 2 frt

VRCVüSBH
— A jó tojó-tyuk ismertető jelei 

Egy német lap közlése szerint a jó  
tojó-tyukot a rossz tojótól igen köny- 
nyen meg lehet már külső jelek nyo
mán is különböztetni Minden tyúknak 
ugyanis, mikor a tojó időszakhoz kö- 
z Hédik, pirosabbá, vérdusabbá les* a 
taréja és szakja (szakái) A jó tojó
tyúkoknál ez a tulajdonság jobban ki

van fejlődve, mint a rossz tojóknál, 
úgy, hogy előbbeniek taraja és szakja 
a tojóidőszak alatt sötét vérpirosszi 
nüvé lesz, mig a közepes vagy r. ssz 
tojóké halavánvpiros, sőt világos sár
gás piros szinü marad Egyébként, írja 
a nevezet? füzetke a tojóképességet a j 
baromfiak takarmányozása is nagyon 
befolyásolja s a legjobb tojóképe^ségü 
állat sem fog tojni, ha eleségébö a 
kellő mennyiségű mész hiányzik, ép 
úgy, mint a gyengetojónak is lehet 
ebbeli képességét fokozni az által, hogy 
bőven adunk eleségébe meszet mely 
czélra a tojáshéj igen jó szolgálatot 
tesz.

—  Tintafoltok eltáv lírása T in la - 
foltoknak ruhákból való e távolítására 
e g y  gyógyszerészeti szaklap k övet
kező szereket ajánl : H a a fo lt g u b a cs 
tintából eredt, m érsékelten erős sóska 
sav oldattal távulitjnk el, m ire az illető 
helyet tiszta vízzel m egm ossu k  s tiszta 
itatós papirossal m egszáritjuk . A  leg  
több  fekete tintafoltot g y e n g e  k lorsav- 
oldattal lehet a ruhából kivenni, s ha 
még hígított eczetsuvval és tiszta viz 
zel m egm o suk. a fo lt  egészen eltű
nik. Malachit zöldit, am m óniák fo ly a 
dék  lialványit N ém ely  anilin festéket 
alkoli Hal távolithatni el a ruh ából, s 
m ajdnem  valam ennyit k lorm észszel s 
utána következő eczet*avval v a g y  kö 
zönséges eczettel.

Cseresnyefoltok kiti-ztitása az 
abroszból. M ossuk az abrosz v a g y  
asztalkendő fo lt »s részét azonnal lan
g y os  vízben sza; annal m ártsuk tejbe 
s h agyju k  e g y  éjjel a te ben ázn*, 
öblítsük és csavarjuk к s a foltok 
eltűntek

— A kibicz es a kibiczszabMyok
A) A kibic/.ezés togalma. 1. A kibic/.ezés 
mesterségét az Hi, a ki annélkiil, bogy va
lamit koczkáztatna, a kárt v ázássa1 járó 
élveznie* isgalotiságban részt venni szerel.
B) Felvételi feltételek 2. A ki a kibiczek 
sorába lépni kíván, мшак ki kell mutatni 
hogy nincs elveszteni valója, továbbá meg- 
kivántatik, hogy tisztességes öltözettel bá
jon és erkölcsös életű legyen Azon pályá’ 
zó, a ki ezen feltételeknek megtelelni ké_ 
pes 50 kr. felvételi dij lefizetése után (tet
szés szerinti czélra) a kibiczek lajstromába 
ünnepélyesen beíkiattatik C) A kibiczek 
kötelességei. 3 A kibiczeknek — kártyázok 
helyiségében azok megérkezése előtt — kell 
megjelenniük az esti lapot átolvasniok hogy 
képesek legyenek annak tartalmát a kár. 
tyáz ■ társaságnak — ha az kívánja — rö
vid kivona’ban előadni 4. A kibicz min
denkor valamely játszó mögött, annak jobb 
olda án egy lótej távolban toglal helyet és 
csak azon esetben szabad a/ asztalhoz kö
zelebb mennie, ha azt valamely az asztal 
alá esett tárgynak (kártya, kréta, vagy szi
vacs) felemelése megkívánja ; ha a leesett 
kártya bepiszkolódott* akkor a kibicz tarto
zik azt — 9zépen megtörülve — az illeté
kes játszónak vatosan átadni 5 A kibicz- 
nek nem szabad bag zni szortyogós pipából 
dohányozni vagy büdös szivart színi. 6. Ha 
a játszó helytelen szint hoz. akkor szabad a 
kibieznek köhögni, ha pedig nagyobb hely
telenséget követ el. akkor mozoghat vagy 
fütyülhet. 8. Ha a kártyázó nem rendelke
zik kártyapénzzel, akkor a kibicz fizeti 
azt 9. Aom es then is a kibicz fizeti a 
kártyapénzt, ha felhívás nélkül tanácsokat 
osztogat. 10. Kárt okozott rossz taná
csért egy másik asztalhoz tolonczolható a 
kibicz. »1. Ha a két utolsó eset ismétlőd
nék, jogukban áll a játszóknak a kibiczet két 
lótej távolságra ültetni. 12. Olyan kibiczek, 
kik példás viseletűk által kitűnnek, fökibi- 
c/.ekké és egy fölótej távolságra lépb-tlietők 
elő. Ezektől már megkivánfatik, hogy eset
leg jegyezni tudjanak és a játék folyására 
figyeljenek, hogy képessek legyenek bár 
mikor felvilágosítással szolgálni. 13 Beszélni 
a kibieznek csak akkor szabad, lm kérdez* 
tetik. 14. Minden hűen és becsüleiesen szol
gáló kibicz azonban követe heti, hoj.y tisz
tességes bánásmódban részesítsék. Nem ke1! 
őt minden csekélységért „disznó* vagy 
„majom“ kifejezéssel illetni, vagv czipőjére 
köpni, vagy pedig szagláló szervezetére alat
tomos módon oly képén bal ni. hogy kény 
szeritve legyen az öt jogosan megillető he
lyét odahagyni. 15. Három játszónak egy 
hangú szavazata ellen a kibicz részére 
nem létezik felebbezés. 16. Minden önér- 
zetü kibicz erkölcsi kötelességének tartsa, 
ezen kibicaszabály egy példányát megsze
rezni !

kÓZGAZDASAG.

— Egv uj magyar vetögep diadala.
Fővárosi levelezőnk irja. Az az örven
detes lendüld, mely hazai gépgyártá
sunk terén tapasztalható, napró napra 
fokozódik. E lendületről élénk képet 
nyújtott annak ide én az orsz. kiállítás

géposztálya és ott első helyen a hazai 
Schlik-féle gépgyár és vasöntöde rész 
vénytársulat, melynek tárgyai még a 
külföld figyelmét i" felkeltették. E gyár 
volt az, mely a Schlick-féle (Krumpach 
szab.) 3 as és 2-ös ekéket bevezette és 
4 év alatt nemcsak 35 első dijat nyert 
velők, hanem a külföldi hasonló gyárt
mányokat nagy részben kiszorította. A 
manap megtartott hatvani ekeversenyen 
e gyár eddigi diadalaihoz e g y  ejabbat 
fűzött amennyiben a Schlick-féle ekék a 
Clayton &  Shuttlevorth, Eckert, Howard, 
Gubic, Sack stb., félével szemben 2 első 
arany-, 1 ezüst-, 1 bronzérmet és 1 
díszoklevelet nyertek. Ez alkalommal 
mutatta be a gyár uj Schlick-Havas-féle 
„Triumph“ sorvetőgépét is szabadalma
zott gördülő vetősaruival, melyek a je
len volt nagyszámú szakértők közt rend
kívüli, feltűnést keltettek és előrendü 
aranydipzoklevéllel jutalmaztattak. E gép
nek számos előnyeit itt leírni hossza
dalmas volna és a Sclilick*féh? gyár Bu
dapesten sz vesen ád a levélbeu hozzá
forduló érdeklődőknek bővebb felvilágo
sítást. Itt csak röviden megjegyezzük, 
hogy a gép rendkívül egyszerű és könnyű 
szerkezettel bir a régi kiváltandó vető
korongok helyett rovátkos vetőhengerek
kel van ellátva, melyek valamennyi mag 
vetésére használhatók, a fogaskerekek — 
a gazdák e folytonos rémei — lehetőleg 
kerülve vannak, a magot a vetőkészülék 
nem zúzza, a Schlik-Közdényi-féle ssab. 
gördülő vetősaruk rendkívül megköunyi- 
tik a gép járását, a legtöbb talajban 
uélkülözhetővé teszik a tövisborona hasz
nálatát, a leggazosabb földben is fenn 
akadás és tisztogató munkás nélkül hasz
nálhatók, á uk aránylag kisebb minden 
más szerkezetnél szóval megbecsülhetet
len előnyökkel bírnak, különösen pedig 
közönséges vetősárukkal is készülnek. E 
kitűnő gép ismét hivatva lesz hazai gép
gyártásunknak újabb lendületet adui.

A külföldi pótkávé ártatlansága.
A fővárosból a következőket Írják la
punknak. Az utolsó időben különösen a 
melegebb időjárás beálltával mind gyak 
rabban fordulnak elő az olyan esetek, 
hogy a kávéval élőket gyakran a rósz- * 
szüléinek feltü»ő jelei lep'k meg, a 
mely állapot hosszabb idő alatt rendes 
gyomor bajjá fajul. Az ez irányban esz
közölt vizsgálódások következtében az
tán rájöttek, hogy e bajt a külföldi 
pótkávé használata okozza aiért, mert a 
földi gyárások óriási készletei gyakran 
egy évig feküszuek raktáron és hosszú 
ideig vannak útban, mig a vevő kezei 
közé kerülnek. Tekintve már most,hogy 
e külföldi pótkávék csaknem kivétel 
nélkül fístékanyagot és szirupot tartal
maznak, a hosszú időn át fekvő anyag 
ezek következtében terjedésnek indul, 
mely azonban külsőleg észre nem vehe
tő, hanem csak káros következményei
ben, melyek állandó haszuálatuál előbb- 
IItóbb megboszulják magukat. A fő
város közönsége ezt most már be kezdi 
látni és ez okból bizalommal fordul 
Szalády Antal tekintélyes fővárosi pót
kávégyároshoz, kiuek mintaszerűen veze
tett gyára egyszerüen lehetetlenné teszi 
azt, hogy a megrendelő 3 naposnál idősebb 
kávét kapjon. „Hungária* nevű gyógy* 
kávéjáról, mely rendkívül kellemes ize 
és fej, gyomorbajok és emésztési zava
rok elleni kitűnő hatásáról nemcsak is
meretes, de számos fővárosi orvos által 
kezeltjeinek ajánltatik is, már annyit és 
oly alaposul írtak, hogy itt erre bőveb
ben kiterjeszkedni fölöslegesnek tartjuk, 
^zaládv-féle pótkávéjáról pedig, (melyet 
sokan a „magyar Frank*-kávénak ne
veznek, pedig amannál sokkal jobb és 
tisztább), csak aunjit jegyzünk meg, 
hogy jobb, kellemesebb izü és a mi fő 
egészségesebb minden más pótkávénál, T  
míg ára amazokéval egyenlő vagy ol- 1 
csóbb. A Szalády-féle gyártmányok ma j 
már a vidéken is minden nagyobb fü- 
szerkereskedésben kaphatók, de tisztelt 
házitsszonyaiuk nemcsak a saját érde
kükben, h»nem ah 'Zii ipar előmozdítása 
é'dekéb n is fognak cselekedni, ba kö
vetkezetesen ^alály-féle kávét kérnek 
és más gyártmányt nem fogadnak el, 
meit a t. kereskedő urak nagyobb része 
csak azért nem vés- tudomást e hazai 
termékről, mert a külföldi után talán 
több jutalékot kap.
D C *  A* iieg-'ueW névsora 0« a menetrend ai 6-dik
oldalon vau.



I Uöitelj; No MiSkec, ka) se je pr'petilo?
Mtékec: (plaőuó): Prosim ljepo g ib

bon a navuéitelja, ja, pák éftajderov 
lin k s smo 8e igrali Davida i G-diata.
[ Uéitelj: tak vezda je ipák G óliát

* Jjreobladal ?
I Miskec: (po hrbtu se éohiajué) Nije 
He G olat preobladal nego stari snajdar, 
aato к aj sam ja vu njegoy obiok ka- 
mena hitil

A : Moj gospone. oni su mene zban-
* tuvali. Zato njih pozivam na d\ oboj 
-H to na pistole. Ja se zovem Zajec !

у В: Так, no onda si moram najpre 
[Jdi kartu kupiti za vadasiju

Kr6mar : Naj idu moja gospoda vefc 
■jedenput dimo. Ar veC svaki pcSten 
Pélovek je dimo otiáel.

G osti: No <>nda budcmo mi i. njimi 
■ joá tu ostali.

Jeden debel mesar dal si je növi 
cimer (Sild) napraviti i na njem na- 
malati samoga sebe. ravno как vola 
яебе Kak je bil Sild gotov, pokaz 1 
ga je svojemu susedu. pitajufc g»: jeli 

I je on dobro pogodjen „Ej kume ti 
nefalifl, ali gdo je on élovek poleg teb e?“

Jeden éoravec (na jedno ok ) sljep) 
isel je jako zárán na polje. Na putu 

í je srel jednogu pnklavoga, pozdravil 
§ ga i rekel mu je vu Sali: „E« kuniek 
I vi ste jako zarau naklali“ „Nego da 

warn jett, odgovori pukl«vi, „da kako 
jako rano, ar je pri vas stopra in jeden 

' obiok odprt „

Uéitelj: Poveé ti meni, koj je glavni 
j varaö naáe domovineV

Deéec: Kaj oni gospo i navucittlj to 
neznaju?

íz jedonga sela isla je deputacija 
к gospodinu b ákupu, vu nekakvom 

* si nőm poslu. Biákup :e posduSal i 
poslu4l govornika, ali nikaj nije ráz t 1. 
Na zadnje ga strpljivost ostavila, tér 
obrnuv se к deputaciji zapita :

Kaj vu va$em selu nega spamet- 
neöih ljudib как ste vi?

Oj kaj bi nej (odgovo'il je vodja 
deputacije) bormes su pri nas jós spa- 
metnesib ljudih как smo m\

Pák zakaj su ovi ne doáli ?
Jaj, prosim ponizno, gospodina biS- 

kupa, oni su svi oti*li vu umu preg 
ledavat, jeli bu vnogo gubaéa.

Miska: Od prvoga septembra po^em- 
si nebude nijeden konj surk. s, vu 
Yaratdinu maltu plaéal.

Ferencz: Так? Рак zakaj ne?
MiSk » : Zato, ar bude svaki gazda 

za svojega surkeSa plat.il.
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A „HATTYÚ* ssAliodában Lustig У. Bécs, — Mil - 
bofer M, Béc*, — Gruber Róbert Шс* — Frank 
Sándor Bpest — Höbe Mór Bécs — Blejer Lajos 
Bécs — Dr. Siegmund Vilmos takp. titkár és neje 
Bécs — Hersog Lipól Bpeit — Взпег Adolf Possonj — 
Bukás Lipót Bpest ... Singer Ede Bpest — Vortmau 
A. Bpest— Hsnke R. táborkari kapitány Komárom — 
Locate!li Ede fakeresk. Szigetvár. — Hadéscy Miklós 
fbhadnagy es neje Sopron. — WaltherKAroly kapi
tány Marburg. — Мех Jakab, Bécs. — Seewald N. 
f&hndn, Varasd.

„SZEIVeRT* szállodában. Dírnbsck Pr. és leánya | 
Slnreck — Brand J. Bécs — Himmler Max Bpest — 
Heiden M. Bpest. «. Górecki Gyula Z.-Egerexeg. — 
Krausz S. Bpest. — Steu.feldJ. Bpest.— Dr. Wollak 
iigjvéd Lelle. — Weis* Sándor Kanim. — Neubauer 
A. Lincz. — Böbin Gyula Bpest. — Anhalc A Bécs. 
Adler E. Réce — Dóring bmil és neje senemöfészek 
Réce. —Spira Heinrich enekes Bécs.

A N D É L  J - F E L E
íij felfedezett

TENGERTDLI FOR
pusztít

poloskát. bolhát. svábot, m olyt, oioszbo- 
gárt, legyet, hangyát, pinczebogárt, ma • 
dármolyt egy áltáljában minden nemű 
rovart —  majdnem természetfölötti 
gyo sasággal és biztoságai. oly- 
formán, bogy a létező rovarköltésből 
még cs.ik nyoma sem manid an ak. 
—  Valódi minőségben és olcsó áro i 
kapható :

Prága Andél J.-fele
gyóy:y t о keresekedé.^ébt n

13 „a fekete kutyához* Huss-utca 13.
Csáktornyán :

TODOR JÓZSEF vegyes árukeres- 
715 1—4 kedésében.

1897. ez tk. 1887.
Árverési hirdet, kivonni.

A ce&ktornyai kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
özv. H o r v á t h  A n d r á s á é  podtu- 
reni lakós végrehajtatónak Remenárits 
József és társai végrehajtást szenvedő 
elleni 69 írt 33 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai ki . törvényszék (a Csák
tornyái kir. járásbíróság) területén lévő 
Podturenben fekvő a podtureni 173. 
telekjcgvzőkönyvben 244. 242 241.
648 671. 15*05. 1809. és 1162. hrsz. 
i gatlanokra az árverést 509 írtban

ezennel meg ILpitott kikiáltási árban 
elrendelte é3 ln gy a feunebb megjelölt 
ingatlanok az

1887. évi augusztus hó 4-ik 
napján d. u. 3 órakor

a podtureni község házánál megtartandó 
nyilvános átverésen a megállapított k i 
kiáltási áron alul is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlau becsárának 10e/o-át vagyis 50 
irt 90 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t. ez, 42. § áb*u jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-éa 3333. sz. a. kelt m. kir. 
jgazságügyministeri rendelet 8. §-áb!tn 
kijelölt óvadékképes értékben leteuni, 
avagy az 1881. L X  t. ez. 170. § a 
értelmében a bánatpénznek a bit óság
nál előlegcs elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű, elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1887. évi junius 
hó 8-ik napján A  Csáktornyái kir. jbi- 
tóság mint tkkvi hatóság.
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1327. szám tk. 1887.

Árverési hirdetm. kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
O r e s z k i  M i h á l y  mint S a f f a- 
r i c s A n t a l  engedményese vncseti. 
neczi lakós végrehajtatónak Bellovic8 
Imréné mint adós — és Autonovits Lu. 
kács s társai mint jelzálog birtok tu. 
lajdonosok vuceetiueczi lakósok végre, 
hajtást szenvedő elleni 263 frfc tőkekö
vetelés és járulékai iráuti végrehajtási 
Ügyében a nagy-kanizsai kir. törvény
szék (a Csáktornyái kir. járásbíróság) 
területén lévő az V. hegykerületi 232. 
tk. 436 hrsz. a Antonovits Lukácsot 
és nejét Bellovics Katalint illető *l3-ad 
részre 730 frt, ugyanitt ezeket '|a -ad 
részbe illető 455. hrsz. a. 37 frt 50 kr. 
az V. hegykerületi 247. tik. 422. hrsz. 
a. Чз-ad részére 45 frt. az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az

1887. évi augusztus hó 16-ik 

napján d. e. Ю érakor

az V. hegykerület község házához meg
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul eladatui fog
nak

Árverezni szándékozék tartoznak az 
ingatlan becsáráuak 10°|o-át vagyis 73 
frt, 3 frt 75 kr. és 4 frt 50 kr. kész
pénzben, vagv az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. sz. a. kelt m. kir. igaz
ságügy ministeri rendelet 8. §*ábau ki
jelölt óvadékképes értékpapirbau a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
és LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1887. évi April hó
29-ik napján. A  Csáktornyái kir. jbiró- 
ság mint tlkkvi hatóság.
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Ifj. 0 K A N D L  A N T A L
»O P H O X U 1N

minden mezőgazdának ajánlja

B randi A .-fé le  n a g p á c n á t .
Mely a legjobb és legbiztosabb szer a BÚZA, ÁRPA, stb. terményeknél 

előfordu'ó Ü^ZÖG valamint ROZSDA ellen.
A használati utasítás, minden csomagon roltüntettve van, melyuek 

potnos alkalmazása teljes sikert biztosit.
KAPHATÓ : Osztrák-magyarország minden nagyobb füszerkereskedéséten 

В ф -  Főraktár: BRANDL ANTALNÁL Sopronban.
Egy csomag ára 25 kr. —  Nagyobb vételnél megfelelő jutalék adatik. 
703 3—4.

A t. ez. építő közönség figyelmébe.

Van szerencsénk az igen tisztelt épitő és építtető közönségnek 
az építkezési idényre

Steinbrücki liomán Cement és 
Steinbrücki Portland Cement

gyártmányainkat ajánlani.
bem enteink évtizedek óta a legakadályosabb vizi és szárazföldi épít- 

késéseknél ép oly erős mint tartósnak és az idő viszontagságai ellen jónak bi
zonyultak, miről nevezetes szakférfiak elismerő bizonylatai ugv előbbi 
mint újabb időkből tanúskodnak

Gyártmányaink eredeti gyári árak melle't árusittatnak kizá
rólagos képviselőnk,

Spitzer Lajos urnái N a gy-gan izsán .

(Steinbrück, 1887. julius hóban

707 3—3. Steinbrücki Cementgyár.
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