
IX . évfolyam Csáktornya, 1892- jimius 5-én 23. szám. ’ S
Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 és 12 óra között — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g lt& l  

J ó z s e f  szetkesztö nevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
MDRAKÖZ

Fisehe! Fülöp könyvkereskedése 
'Id e  küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetek jutányosán számillatiak.

■AC-TAk &  HORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
______  h c tc n k in t  e g (yMier: vasarnap.
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előflistésft á rak :
Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak! 
Budapesten: Goldberger A. V. é t 
Eckstein B. hird. írod. Bécaben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.f 
Danbe G. L. és társánál és HsrndL 

Brttnben: Štern M. £ *

Ayilttér petitsora 10 ku

Néhány nap múlva ünnepli Magyar- 
ország a magyar állameszme győzedelmét, 
újabb alkotmányos élelünk kezdetét, sza
badságunk visszaállítását. 25 év előtt ért 
véget az elnyomatás szomorú korszaka 
bulit szét a reánk erőszakolt korlátlan kor
mányzási rendszer, szűnt meg a fejedelem 
s nemzet közötti viszály, s jött léire az 
őszinte kibékülés.

A 1848 iki alaptörvények, melyek hi
vatva voltak hazánkat a szabadság szelle
mében nagygyá hatalmassá, megelégedetté 
tenni, annak idejében az önző rövidlátó 
idegen kormányrendszer által megsemmi- 
siltelvén, nemzetünk alkotmányos érzülete, 
szabadságszeretete a másfélévi tiláni harcz 
bán ment át a vérkereszteltségen ama vi 
tézi küzdelmekben, melyek Európa bámu
latát s rokonszenvét szerzék meg számunkra

S az a busz évi élőhalott állapot, mely 
ezután következett, elég volt arra, hogy 
fejedelem és nemzet egymás jogait megis
merve, a kölcsönös engedékenység s támo 
galás terére lépjenek.

Ö Felsége békejobbot nyujfa a leiga
zolt nemzetnek fölemelte azt magához, hogy 
hazánkat érdeme szerint boldoggá s trónja 
fényét ismét csillogóvá tegye.

A kibékülés szellemében Deák Ferencz 
és nagy társai intézték részünkről a ki 
egyezést, mely a 48-iki szabad szellemű 
törvények teljes visszaállilásával a koroná
zás tényét lehetővé tették.

1807. junius 8-án koronázhatott meg 
dic.-őségesen u alkodó apostoü királyunk 1. 
Ferencz József ő felsége királynénkkal a 
Szt István koronájával s a nemzet öröm 
rivalgásai birdeték, hogy oly sok viszály 
után a béke angyala tért vissza hazánkba, 
hol a legnépszerűbb, legszeretettebb alkof 
mányos királyi párt öleli keblére az alattva
lók millióinak törhetetlen ragaszkodása s 
hódoló szeretete.

Ö Felsége dicső megkoronáztatásával 
veszi kezdetét egy oly huszonöt éves idő 
szak, melyhez érőkifejtésben, intézmények 
alkotásában, any igi és szellemi haladásban, 
közmegelégedésben, nemzeti eszmék ural
mában hasonlót 1000 éves történelmünk 
fül nem mutathat.

A király és nemzet azóta nemes ver
senyre kelnek egymás bo’dogitásában, majd 
pedig együtt kölcsönös támogatással hozzák 

i létre mindama nagy horderejű alkotásokat,

melyek hazánk mai virágzó fejlődését moz
dították elő s melyek megteremtették a mai 
modern, müveit, hatalmas s jólétnek örven
dő Magyarországot.

Ö Felsége atyai jó szive, őszinte sze
retete s gondoskodó figyelme szolgált fór- 
rásul újabb haladásunk igen sok eszközé
nek s igy lett ő nemzeti életünk fejlődésé
nek hol vezére, hol segítője, de mindenkor 
hü munkása.

Magyarország óhajtásai, szükségei benne 
találják legfőbb teljesítőjüket, pártfogójukat 
s ezért forrott össze az ő magas szelleme 
a mi állandó és folytonos előrehaladásunk
kal, boldogságunkkal.

Legyen tehát a közelgő koronázási ju
bileum a kegyeletteljes hála s alattvalói hü 
ragaszkodós örömünnepe a négy folyó men
tén. Áldjuk a. koronás fejedelmi pár szent 
nevét, hálatelt szívvel rebegjünk örök hálát 
a Mindenhatónak, ki a legalkotmányosabb 
uralkodóval lévé boldoggá e sokat szen
vedett magyar nemzetet!

Királyunk s felséges családja iránti ra
gaszkodásunk s szeretetünk lángjai világít
sák be a haza téréit, nemes uralkodói s 
emberi tulajdonságaik szolgáljanak példány* 
képül honfiúi kötelességeink teljesítésében. 
Tanuljuk az ő türelméből, kitartásából a 
legszebb hazafiul erények istápolását, min

A „Minkül" tárcája
Egyetlen szerelem.

N i 'm e tb f t l  H O R V Á T H  G r Y T J t .A .

A végzet Atka egyre terhesebb lett fiatal feje 
feleli. El van jegyezve egy férfiúval, akii ö nem 
s/.eret. Kezdetben neveled a sora munkáján, mert 
nem tartá komolynak a dolgot. Hanem a többiek, 
a szülők, a nővérek, annál komolyabban vették, 
ép ugy a bos/.ut. libegő kérő. Be lett hálózva s 
kivezető ut nincs sehol.

Létezhetik e olyan ut valahol? Talán a ha 
áll. Hisz ez nála nem is olyan borzasztó; csak
hogy akkor nem jön, mikor hívják ; öt keresni 
pedig nem volt bátorsága, mert övéit nagyon sze
rette- Mit legyen? kegyetlen szerelmének minden 
reménye el van temetve. Igen, az ö egyetlen sze
relme, egyetlen boldogsága ! A kis regény szomo
rúan végződött, és vele élete is befejezést nye.t...

Fiatal, csinos liszt volt, vidám, életrevaló, 
knczkiás szőke bajuszszal és merész kék szemek
kel. Oh milyen kimondhatatlanul szerette ő t! Va
kon követte volna a nyomorba, a halálba. Csak 
nevetését hallani, hangjának csengése, az égő kék 
szemek látása reá nézve menyország volt. Es ő 
is szerette a leányt.

Jól esed neki hallani — bár maga 1« tudta 
— hogy szép. Hanem hát régen mondták már, 
hogy nincs pénze kaucióra, a liszt pedig »dósággal 
van tele. Pedig a lisztnek gazdag örökség volt

biztosítva, Mariannának pedig a — lemondás. A 
liszt egy fényes nevű, ősrégi neme« család sarja 
vöd, ö pedig vagyontalan, de tisztességes hivatalnok 
leán a. Kezdetben a tiszt halálosan szerelme vo't 
Maiiannába, hanem a viszonyok megváltoztak s 
nemsokára azt olvasta Marianna a „Katonai la
pok" bán, hogy Richthofen Oszkár hádnagy elje
gyezte Maltite ki-asszonyt, egy gazdag földbirto 
kos leányát.

így minden, minden elveszett örökre !

Marianna éjjel sirt, nappal pedig nevetett; 
mert a mama kivánafárá nem volt szabad mutatnia, 
hogy ö egy megcsalt. Szépsége kezded eltűnni, 
bárő azzal mit sem törődöd ; nem fájt neki barátnői 
incselkedése, akik öt a kitűnő imádóval boszantani 
akarták. Mi volt mindez szivének égő fájdalmához 
képest ? Ö egyedül akart élői és hajadon maradni 
szolgálva öreg szülőinek, ha majd a két nővér 
férjhez ment. Fájdalmasan nevetett, midőn 16 éves 
nővére Nelly a/.t mondá neki egyik napon :

— Ilallod-e Marianna, Bergmanu érdeklődik 
irántad. Maga a mama mondta ma ..

Bergmann! Egy alárendelt hivatalnok, aki 
atyja irodájában dolgozott, vele kártyázott és a 
lányok iránt nagyon udvarias vala. Marianna soha 
nem méltatta figyelemre a .kártyást.« Ő mindig 
kéznél volt, ha egy nhamadikrau volt szükség, 
mikor a mama, vagy a papa piquet akart játszani. 
Nem volt ugyan visszataszító, de nem is megnyerő, 
mivel nagyon nevetséges szokásai voltak Ha a 
mama vádolta unalmas modoráért,Rögtön kihúzott 
zsebéből egy csomó kártyát.

Marianna alig nézett reá valaha s igy nem 
is vette észre, hogy Bergmánn érdeklődik iránta, 
sőt mi több, nejéül kiszemelte.

— Észrevehetted régen kedves ’grermekera, 
mondá a mama, hogy Bergmánn becsül téged.

A nővérek erősítették az anya állítását, mert 
ezt ők már rég tudják.

— Akkor legjobb lenne anyám öt eltávolítani, 
mondá Marianna elhagyatva. Já'éktkohoz tatáitok 
egy másikat is harmadiknak.

— Milyen meggondolatlanul beszélsz ! feddé 
az anya. Bergmann egy nagyon tisztelhető egyé 
niség, kinek némi vagyona is van és rövid idő 
múlva szolgálatában is elő fog lépni.

Bergmánnról soha nem beszéllek eddig a 
házban és most mindig a társalgás központja. A 
papa dicséri benne a törekvő derék hivatalnokot, 
a mama okosságát, megbízhatóságát, szeretőire* 
méltóságát és hogy minő csinos! Es a nővérek 
beszéltek Marianna menyasszonyságáról és örültek 
a lakodalomnak.

Egyik napon Bergmann valóban meg is kéri 
a szülőktől Marianna kezét, miután előléptetése 
bistos volt. Szegény volt és nem kívánt egyebet, 
mint reményt á jövőben. A papa haladéktalanul 
• igent« mondott. Hisz a három nővér közül elő
ször a legidősebbnek kell férjhez menni. A mama 
könyörgött és sirt, az apa fenyegetődzött, a nővé
rek a kérő szenvedésből beszéltek és Marianán- 
nak — fójhez kelle mennie. A szegény mivel sem 
tudta már magát védeni.

Bergmann mindig jött anélkül, hogy nyilat
kozni mert volna. A kártya nem volt többé sze
rencséje. Egyik napon biztos választ kórt Mari
annától, mert inkább tudja meg a valót, mint 
tovább is tűrni a bizonytalanságot.

(Folytatjuk).



den lényünkben szolgáljuk szeretett hazánk 
érdeket, mint azt ő teszi s ha munkálko 
dósunkon kívül ő és a haza életünket és 
vérünket kívánná áldozatul : akkor is és 
olt is az legyen utolsó szavunk: Kijen a 
haza ! .fiijen a király !

K ü l ő i i f ó l é  k.

— g ircs  pünkösd napjára és a szent
lélek ünnepei alkalmából tisytelf olvasó
inknak boldogságot és sok jót kívánunk !

— lesz a képviselő? Ez a kérdés 
van napirenden ez idő szerint a csáktor 
nyai kerületben. Itt. is, mint mindenütt 
szokás ilyenkor, hogy sok a jelölt, de csak 
egy lesz a megválasztott. Emlegetik dr. 
Vlassits egyetemi tanárt, Bittó volt minisz 
terelnököt, br Kaas hírlapírót, dr. Iierczegheb 
egy. tanárt, Peczek pl(bánost és dr Csury 
Jenő segédíogalmazót és még nehányat. 
Tény, hogy egyik másik érdekében tapoga 
tolódzás történt itt is, ott is. Nekünk nem 
politikai, de egyéb szempontokból van 
szavunk a dologhoz. Jól nézzék meg a ve
zető íéifiák azokat, akiket, jelölnek! Mert 
nekünk muraköziekne’í olyan képviselőre 
volna szükségünk, aki összeköttetéseinél 
fogva vidékünk érdeke t elő tudja mozdí
tani, akinek szavára a kormánynál hall 
gatnak s a kiben tetterő és elég akarat, 
van ahhoz, hogy ügyeinkben eljárjon. Mi 
szegények vagyunk ! Népünk vagyonilag 
tengődik, szellemileg nyomorog. Emeljük 
fel magunkhoz ! de ne azzal, hogy ő a mi ér 
dekeinknek szolgáljon szavazatával, hanem rni 
szolgáljunk az ő érdekeinek észszerű és lel
kiismeretes vezetés által. — Ne ámítsuk 
őket se jobbra, se halra, hanem választás 
sunk általa neki való, befolyásos képviselőt, 
a ki képes szavát felemelni az ő érdekében ! 
Erre gondoljon a választások alkalmával az 
intelligentia — az egyik párton úgy. mint 
a másikon — s ne egyéni érdekeire !

gsküvő. Hirschler Ödön az alsó-dombo 
rui Ujlaky-llirschler és Fia czég egyik tagja 
e hó 7 én vezeti oltárhoz a kaposvári izr 
imaházban Kunfi, kaposvári földbirtokos 
kedves leányát Emma k. a.

(Eljegyzés. Vizmati Ferencz mura csányi 
postamester jegyet váltott múlt hó 25 én 
itffridón Pollmann Evelin k a.

Afeghivö. A helybeli áll. s. polgári fiú
iskola kebelében fönnálló »Zrínyi Önképző 
kör« () Felsége megkoronáztatásának negyed
százados évfordulója alkalmából folyó hó 
7 én d u. 3 órakor jubilláris ünnepélyt 
rendez, melyre a n é. közönség tisztelettel 
meghivatik. — Az ünnepély műsorozala a 
következő: 1. »Nemzeti zászló«, énekli a 
polg. isk ifjúsága 2. Megnyíló beszéd, el
mondja Pálya Mihály* polg. isk. igazgató. 
3. »Király-hymnus«. Jókaitól, sza vallja 
Schwarz Henrik Ili. oszt. tanuló. 4 Ünnepi 
beszéd, tartja Zrínyi Károly tanár, a kör 
vezetője. 5. »Az utolsó ul« elbeszélés, föl
olvassa szerzője Schwarz Lajos V. oszt. 
tanuló G. »A haza«, Pósától, szavallja Ilech- 
nitzer Alfred I. oszt. tanuló. 7 »Az ideges 
ember«, monolog, elmondja Majcen Ferencz
VI. oszt, tanuló. 8. Hymnus, énekli az é- 
nekkar.

— tanitókJpő intézetben a tanképesiiö 
itánheli vizsgálatok múlt. hó 27-, 28., 30 
ért 31-én tartattak. A vizsgálatra jelentke
zett. Ifi tanitóje’ölt. Visszalépett, kettő. A 
negyedévesek osztály vizsgálata május h^ 
25-én tartatott. Az évzáró vizsgálatok sor
rendje a következő: június’ 11-én lesz az

össze* évfolyamok hittani vizsgálata, 13-án 
az első-, 14 én a második-, 15-én a har
madik osztály vizsgálata 17-én a {művé
szeti tantárgyakból és 18 án a Te Deum s 
a tanév bezárása. A tanképesitő szóbeli és 
gyakorlati vizsgálat június 20. s következő 
napjain tattatik.

— geqaiem tartatott Csáktornyán múlt 
hó 30-án Királyi Pál elhunyt, képviselőnk 
lelki üdvéért A templom szentélyében fel - 
állított, kataíalk délszaki növényekkel és 
gyertya lángsorral volt díszítve. Je'envoltak *, 
a helybeli állami, megyei, községi és urad. 
tisztviselők, tanárok, tanítók, a népiskola t.a - 
nulói, tűzoltók polgárság és hölgyközönség 
nagy számban. Általában a regiemen a rész
vét és tisztelet az elhunyt iránt impozáns 
módon nyilatkozott. Felemii jiik, hogy a te 
metésem a már közölteken k vili Per akról 
megjelentek Banelli Sándor és Grész Alajos 
urak, Csáktornyáról a Ilirschmann-czég e- 
gyik tagja.

— <&z aj plébános• Általános megdöb
benést okozott Csáktornyán és egész Mura
közön a hazafias körökben ama hir, hogy 
Tislér plébános utód ául Vízi Szt-Györgyre 
a hazafiatlansága által szomorú hírnévre 
szert tett nedeliczi káplán neveztetett ki, 
aki az ottani kántornak megti’totfa Ö Fel 
sége a magyar király születése napján ha
zafias érzületének nyilvánítását, t. i. ma
gyar hymnus és magyar egyházi énekek 
éneklését, ami már évek óta szokásban volt 
Dráva Vásárhelyen, a kerületi esperessé# 
székhelyén. A hnzafiatlan elemek — ter
mészetes ! — a magyarság eme arczuicsa- 
patásán markukba nevetnek a kinevezett 
plébánossal együtt. A hazafias lelkészek 
méltán gondolkozhatnak afölött, hogy tu
lajdonképen minő e zközök, s mily irányú 
törekvés szükségesek ahhoz hogy grófi 
tárához ussanak ? ! A hazafi is érzii et nyit 
vánitásával bizonyára n m fognak sokat tö
rődni, ha sokat gondolkoznak ! Hogy ki a 
hibás kineveztetésénél, azt nem tudjuk ; de 
bárki legyen is az, iiazafiatlan tanácscsal 
szo’gált a grófnak, mint pátronusnak. Az 
urada'mi tisztség oly derék kipróbált haza
fias egyénekből áll, miszerint fel sem tehető, 
hogy a hazafias szempontokat feltétlenül 
figyelembe ne vették volna- Tehát ők nem 
leheltek az ajánlók ! Bárki volt is az : lény 
hogy egyéb érdekek vagy a nedelicü káp 
Ián személye iránti elfogultság miatt, köz 
vetlen és közvetve sokat ártott hazafias 
ügyeinknek ! Reméljük, de óhajtjuk :s, hogy 
az uj plébános a közel jövőben hazafias 
teltei által meghazudtoljon bennünket s há 
lás legyen magyar pátronusa a nemes gróf 
iránt, aki bizonyára mit sem tud érzelmei 
felől. A hazának is vannak jogos követel
ményei az egyházé mellett Adja meg a 
magyar hazának is a magáét s akkor szent, 
lesz a béke az Egekben úgy mint itt a 
földön de meg Szent-Györgyön is !

— &  tornaveiseny s az ünnepély iránt, 
mely a helybeli áll. tan tóképző intézetben | 
a koronázási jubihum alkalmával rendez# 
tetk, - ha nem csalódunk — nagy az 
érdeklődés. Ezt abból következtetjük, mert 
a torna verseny re a helybeli úri nők is gyűj
tenek maguk közt, hogy ahegyil t ősz- 
szegből „hölgyek dija* czimen jutalmazzanak 
egy ügyes tornász növendéket. Eddig öiz 
szejött vagy 20 Irt. Az összes jutalmak 
értéke meghaladja az 50 irtot,

— gebe klub. A Baumhack fé e vendéglő 
kerti helyiségében múlt, hétfőn nyitoiták 
meg a saisont, a tagok élénk részvétele 
mellett. Ezt megelőzőleg közgyűlés tartatott, 
melyen megvá'asztattak : elnöknek Tó lor

József, alelnöknek Bernyák Károly, pénz* 
tárnoknak Strahia Ferencz, választmányi 
tagnak Nuzsi Mátyás, jegyzőnek Frász Ta
más. Tavaly a társaságnak 29 tagja volt
s 33 tekeeátélyt tartott.

— ünnepélyes istenit sztélét tartatik a 
Csáktornyái izr. imaházban e hó 8-án köz
vetlen a róm. kath. ünnepi mise után, melyre 
a hivatalok és hatóságok, valamint a kö
zönség az izr. el ülj áróság és a rabbi-bivata, 
által e helyen is meghivatnak!

— Jótékonyság. Királyi Tál, Istenben 
boldogult képviselő ik végrendeletében nem 
felejtkezett meg kerületéről sem ; ugyanis 
a Csáktornyái kisdedóvó egyletnek 1000 
irtot, a polgári iskolának 1000 irtot, és a 
nép »kólán ik 1000 irtot hagyományozott. 
Országos, fővárosi és vidéki jótékony egye
sületeknek 50 ezer forintot hagyott a jó 
öreg ur. Zalamegyei főldmivelő szegény 
rokonairól is megemlékezett, kiknek 27 ezer 
frtot hagyományozott végrendeletileg. Le
gyen á'dás emlékén !

— gizéves találkozóra szól tja fel Novák 
Mihály andráshidai tanító (póstája Zala- 
Kgerszeg) azon osztálytársait, a kik vele 
1882-ben Csáktornyán azt a fogadást tették, 
hogy tiz év múlva, azaz 1892. évi aug. 
Lén Csáktornyán a tanlóképezdében össze 
fognak jönni. Kéri őket, hogy rögtön tu 
elássák vele tartózkodási helyüket, póstáju- 
kat és családi állapotukat. A szerződést alá- 
irottak a fogadáshoz híven egész csa’ád 
jukkái tartoznak megjelenni. — Nagyon 
szívesen veszi az azonidőbeli, de szintén a 
Csáktornyái képezdébeu — habár más osz
tályban járt akkori tanitónövendékek jelent 
kezését is, illetve a találkozón való mrgje- 
nénöket, még ha azóta más pályára léptek 
volna Í3.

Afeghivó. A muracsányi önk. tiizoUó 
egylet 1892. évi jun hó fi án a Lelenyére 
vezető úttól keletre eső községi erdőben 
(zászlók állal jelezve) j u n i á 1 i s t ren 
dez. Kezdete délután 5 órakor. Beléptidij 
személykint 53 kr. Családjegy 1 írt. Az 
egyenruhában megjelenő tűzoltók belépti
dijat nem fizetnek. Az egylet javára törté 
nendő felülíizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapfag nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő 
eselén Behbergernél fog megtartatni.

— C z it fó n y  h a ia m i& k . Sándor László 
nagy-kanizsai csendőrhadnagy vezetése alatt a Mu
raszombatban összpontosult csendőrség jó időre 
megtisztította a vidékei a cigányoktól, a társa
dalom e rákfenéjétől. 34 czigányt (egy két fehér- 
czigánvnyal együtt) talált bűnösnek, 14 czigány- 
nőt s egy férfit pedig bünrészesség és orgazda
sággal vádol. Kik jól szervezett bandákba beba
rangolták Stájerország egy részót, Vasvár- s Za- 
lavármegye délnyugoti s Horvátország jó részét. 
A befogottakra eddig rábizonyult ; 1 rablógyilkos 
ság, 5 rablás, 7 betöréses lopás. Ezek közül öt 
betörésé* lopás bűnrészesei, valamint a 15 bün
részesség s orgazdasággal vádolt bűnös a mura- 
szombati bíróságnak lett átadva, a többi főbünö- 
sökkel Sándor csendörhadnagy Alsó-Lendva felé 
vette útját, ahol még több bűntényt vét általuk 
felfedezni, azután N. Kanizsán adja át az illeté
kes bíróságnak. A közönség czakis hálával adóz
hat a csendőrség s annak derék vezetőjének ki
tartó munkásságáért. Végül tegyen megengedve 
egget-mást a vizsgálat folyamából a nyi vánosság 
elé hozni : Volt a czigánybandának révészük, aki 
őket éjnek idején a Murán szállította át, a lele
ményes czinkostárs rendesen idegen csolnakot 
használt, nehogy rájöjjön a csendőrőrjárat bUnré- 
szessógére s őt elvonja ezen igen jövedelmező ke
reset forrásától. No de addig jár a korsó a kútra 
mig egyszer csak eltörik, ö is addig szállította a 
lopott portékát, mig rajt vesztett. A czigányok 
még most is csolnakosnak hívják maguk közt. 
De volt nekik rendes (iakkerosuk is, ki termé
szetesen illő osztalék mellett szállitgatta rablásuk 
színhelyére. A rablóbandát egy már előre kije
lelt helyen felvette kocsijára, kika kocsi aljára fe
küdtek s azután ponyvával terítette le őket, amire



Malmát, szénát rakott s egész ártatlan pofával 
végig hajtott a legnépesebb községeken, nem egy
szer egész illedelmesen köszönt az éjjeli csendőr- 
őrjáratnak. Elvégzett munka után ismét felszedte 
a már arra felszaporodott terhet s reggelre haza
tért otthonába, ahol megkezdődött az osztozkodás.
A lopott ruhaneműt és egyéb tárgyat a c/.igány- 
asszonyok árusították el. Amit Stájerban loptak, 
az egy-kót nap muUa már Horvátországban talált 
vevőt. Az ily elárusitásnál már gondja volt a 
czigányasszonynak, hogy ismét alkalmas prédái 
lessen ki, amit az otthon nyugvó férfiaknak fu 
domására adtak, kik pihent erővel láttak ismét 
az uj munkához Sőt még a c/.igánygyerekeknek 
is kijutott a szerepből, ezek voltak a legszemfüle- 
sebb őrök, fákon s alkalmas helyeken lestek a 
közeledőkre s adták a hirt a lent táborozó ban
dának ; így jutott a munkánál öreg aprajának. 
Nagy felelősség éri az orgazdákat, kik nélkül a 
garázdálkodó haramiák vajmi kevesre mehettek 
volna, sőt nem egyszer nemcsak a lopott porté
kát. de még a tolvajt is elrejtették a kutató csend
őrök elöl. A mig olyan jó madarak lesznek, addig 
nehéz lesz e garázdálkodásnak elejét venni.

— M e g y e i  h ír e k  Zalamegye a koroná 
zási jubileumon küldöttség által fogja magát kép 
vise'tetni, mely küldöttség egyúttal hódoló felira 
tót fog a király elé terjesz'eni. — K o v á c s  
Józ-ef, p. ü. titkár igsrgató helyettessé, G á a l  
József a keszthelyi főgimnáziumhoz rajztanárrá- 
P e r c z e I Béla fővárosi áll végrehajtóvá, K o- 
z á r y Lajos megyei I. oszt, S i m i c s k a János 
11. oszt. C s u p o r  László 111. oszt, T ó t h  Imre 
IV. oszt írnokká, H o r v á t h  Ferenc/ pedig s- 
könyvnyomdászszá neveztetett ki. — G o 1 d m a nn 
Amold, za'a szent mihályi illetőségű, rakasdiai la
kos vezetéknevét Zalá-ra változtatta, — A z a l a 
egerszegi kaszinó választmánya a „Neue Freie 
Piesse44 ez. béc-i lap a Baross miniszter halála 
alkalmával Írott becsmér ö c/ikkeiért helyiségéből 
kiiiltalott. — O' tl g a n Lajos, hadnagy N ó r á k  
Erzsikét, Dr. K u n z s i k Pál, orvos S z a r v a s a y  
Margitot eljegyezte. Dr. Engel Gyuja balatoni 
ÍÜrdöorvos május 29-én vezette oltárhoz Uj-Ver- 
báczon Mohácsy Sarolta kisasszonyt. — A keszt
helyi és balaton-füredi fürdőt május 22 én nyitot
ták meg.

— J ó t é k o n y s á g .  Gróf Festetics Jenő 
ur a Csáktornyái tűzoltó-egyfetnek 25 irtot ado
mányozott, mely összegért e helyen is hálás kö
szönetét nyilvánítja az elnökség.

— „ A  m u r a k ö z i  t a n i t ó k ö r 44 évi ren
des közgyűlése a nagyszámmal egybegyült tagok 
élénk érdeklődése mellett — L hó 2-án tartatott 
meg M. Szerdahelyen. A. »VenisanceiM Tislér 
Józt-ef esperes plébános tartotta, ki mint egyház- 
megyei tante ügyelő az egész gyűlés folyamán 
m-szerdnhelyi iskolaszék tagjai — s többtanügy- 
haráttal egyetemben a legmelegebben érdeklődött 
a gyűlés folyma alatt felmerült eszmecserék és 
szakavatott iölolvasások iránt. Elsőnek Molnár 
Mária k. a. Csáktornyái Óvónő lépett a felolvasó 
emelvényre. „A kisded-óvás nemzeti szellemben44 
czimü — kiváló gonddal egybeállitotl értekezését 
olvasván fel, mely annyira megnyerte a kor 
tagjainak tetszését, hogy azt a tantestület hivata
los lapjában kü/zé lenni határozta. Másodiknak 
Méneséi Károly Csáktornyái elemi isk. tanító is. 
mertette *A tanítói pragmaticaB t s élesen bon- 
czolgatva a gyengébb paragrafusokat, összehason
lítva a horvátországi tanügyi törvénynyel. A jeles 
értekezést a gyűlés — külön lenyomatban kiadatni 
határozta s ajánlani fogja a központnak, hogy a 
szabályzatot a felolvasott értekezés szellemében 
revidiálja. Végül Kaczun lgnácz m. szerdahelyi 
tanító értekezel! a .község és iskola" czimen 
A folyó ügyek elintézése után kedélyes társas
ebédre gyülekeztek — az időközben érkezett 
leudvai collegákkal, hol s/.el'emes feiköszöntések- 
ben sem volt hiány.

gazai hírek. Ő Felsége a jubileumra 
junius G án érkezik s 13-ig marad a fővá 
rosban. Az ünnepségekre nemcsak a közös 
és az osztrák miniszterek, hanem az ősz 
szes külföldi nagykövetek is lejőnek Bécs 
bői. A k i r á l y n é t  Károly Lajos főher- 
czeg neje, Mária Terézia fogja képviselni. 
A királynéhoz az országgyűlés üdvözlő fel
iratot s killdötlséget fog küldeni- — F e- 
r e n c z Szalvator főherczeg s neje Mária 
Valéria főhezczeg asszony kis leányukkal 
Erzsébeltel első utazásukra mentek. 
O l á h  küldöttség járt május 30-án Bécs- 
ben, hogy emlékiratot adjanak át kirá
lyunknak az oláhok elnyomatása miatt; de 
a király nem fogadta őket. — P o z s o n y 

b a n  földrengés voH- — - U n’g v á r o n , 
Gyergyó-Remetén s PrivigyénJ igen nagy 
tűzvész volt, Ungváron ki is hirdették a 
statáriumot.

(£z 1848 49-iki ereklyéknek a fővárosi 
vigadóban látható múzeuma megszerezte 
Gábor Áronnak összes megmaradt ereklyéit, 
Turóczi Mózeshez irt rendkívüli érdekes le
veleit, továbbá a könyvet, a melyből Gábor 
Áron az ágyuöntést tanulmányozta, e könyv
nek igen sok lapjain olvashatók Gábor Á 
ronnak ironnal irt jegyzetei- A kézdi vásár
helyi ágyuöntő és felszerelő műhely képe 
most készül a leghívebb leírások és rajzok 
nyomán. E festményen festményen láthatók 
Gábor Áron és Turóczi Mózes munkálko 
dása az ágyú gyárműhely nagyszámú mun
kásai közt. A kép igen nagy és szép. Az 
1848-49 iki honvéd-emléklapból eddig már 
igen sok példányt rendeltek meg nemcsak 
a még élő honvédek hanem olyan családok 
is a kiknek valamelyik rokon tagja részt 
vett a dicső szabadságharezban. Az illető 
1848—49-iki honvéd neve és rangja az 
emléklapon a Hungária által megkoszorú
zott keretben arany betűkkel lesz beírva 
A névtől jobbra a szabadságharcz nagyjai 
Damjanich, Perczel, Batthyány, Petőfi, Klapka 
stb. továbbá a különféle honvéd '.csapatok 
és öltözetek gyönyörű szinnyomatban lát
hatók. Ez emléklap díszpéldánya 2 frt. ol 
csóbb példánya 1 frt. A kép jövedelme a 
fővárosi vigadóban látható 184S 49-iki 
magán ereklye gyü temény gyarapítására 
jesz fordítva.

— A  » R ó z ^ a  Ú j s á g « mint a rózsate
nyésztés, a gyümölcs, konyha- és virágkertés/.et 
képes szakközlönya, f. junius hónappal a VI. é v- 
f o l y a m b a  lép. Miután e hazánkban egyedül 
álló szaklap német nyelven is kiadatik s ez áltat 
magának immár a külföld előtt is jó hírnevet 
szerzett, széleskörű összekötetéseinél fogva, hivatva 
van nemzeti irodalmunk ezen ágát a külföld előtt 
is megismertetni, mely törekvése máris oly szép 
sikerrel koronáztatott, hogy külföldi szaklapok 
eredeti csikkéiből többet átvettek Ezen körülmény 
legjobb bizonyítéka e szaklap életrevalóságának. 
A „ R ó z s a  Ú j s á g «  a rózsatenyésztésen kívül 
még a g y ü m ö l c s - ,  k o n y h a -  és v i r á g -  
k e r t é s z e t t e l  foklalkozván, becses folyóir i- 
lává vált nem csak az üzletkertószeknek, hanem 
a kert és kertészet kedvelőinek egyaránt. A »Ró
z s a  U j « á gtt megjelenik évenkint 6 füzetben, 
junius, augusztus, október, deczember, tebruár és 
áprlis hónapokban, mindenkor gyönyörű színes 
műmelléklettel s a szövég közé nyomott ábrával. 
Próbafüzeteket, melyekből az előfizetés feltételei 
megtudhatók, kívánatra ingyen és bérmentve küldi 
meg mindenkinek e lap kiadóhivatala Pécs-Sza- 
bolcson, Baranya megyében.

(geföttek készítésit minden tekintetben 
megbízható módon ismerteti Erzsi néni 
• H o g y ’ k e 11 b e f ő z n i V« czimü köny
ve, mely rövid egy év alatt több ezer pél
dányban fogyott el. A kiadó ezég most egy 
bővített kiadást rendezett sajtó alá s mnd- 
azok, akik befőttek készítésével foglalkoznak, 
megvehetik a jeles munkát mert sokat ta
nulhatnak belőle. Ára 80 kr. Ugyanazon 
szerzőtől szintén most jelent meg a»Tés  z- 

, t á k k ö n y v*et, mely több mint 300-féle 
tőit és sült tészta készítésével ismertet meg. 
Ara 1 frt-A „Hogy’ ke l l  b e f ő z n i ? - 
czimü munka pedig szintén csaknem 300 
féle befőtt reczipét foglal magában. A két 
könyvet együtt rendelve 1 frt *40 krét küldi 
meg a »Magyar háziasszonyok könyviárat 
kiadóhivatala N y í r e g y h á z á n  utánvé
tel mellett.

c s a r n o k - 

Huszonöt éve m ár . . .
Huszonöt éve már annak, 
Hogy felséges királyunk —

Koronázva uralkodik 
Magyar földön, mi nálunk.

Tartsd meg Isten királyunkat 
Továbbra is hazánknak !
Adj erőt és békességet 
A magyarnak s urának !

Legyen boldog a magyar nép, 
Vigadjon és örüljön ! —
Királyáért, hazájáért 
Lelkesüljön örökkön.

Egyetértés és szeretet 
Lengje körül a hazát!
Tartsa Isten még sokáig 
Ferencz József királyát 1

Farkass Károly.

R é g i  o k i r a t o k .
(A Zrínyiek idejéből)

My Bottyani Ferencz vitéz Császár urnák 
eő Föbéginek komomikja Kanizsa ellen vettett 
végh hazánknak vice Generálissá és Egerszegh 
végh háznak feő kapitánya, Darabos Gergely Mu
raköznek Feö kapitánya etc., Bauch Dániel Csá
szár Urunk eö Fölsége tett ország teö Harmincz 
adossa efc.< Milovkn Miklós, Sarkó Farkas és 
Rancsics György Csáktornyái feő Porkolábok. S i
mon János Muraközi vice kapitány, Dániel Gás
pár és Novák Miklós Muraközy íeö Hadnagyok 
és Többen Muraközben lakozó nemes és vitézlő 
rendek. Adjuk emlékezetére mindeneknek, az kik
nek illik ez my levelünknek rendiben, hogy az 
elmúlt ezer hatszász harminczegyedig esztendőben 
Husvét tájában itt az My Kegyelmes urajuk az 
Tekintetes és Nagyságos grófi Zrínyi Miklós 6* 
Zrínyi Péter eő Nagyságok Csáktornyái vára Per- 
tinentiájában ebben Szala vármegyében Nedelitzi 
várossá bán levő ud varjában az nemes és vitézlö 
Csernkó Györgynek kiben bizonyos Privilegiumi 
és Por Folt nők Levelej mind magamnak és azt 
is vér szerint való atya Hajnak is tamquam apud 
manus majorj natu tratri Conservatorum kimúl
ván az árnyék világhbul az néhaj nemes és vi
tézlö Csernkó Gáspár helyheztetve volt anak min
den egyébb ingó bingó Marhajával egyetemben 
othon nem lévén maga elégelt, és semmivé let, 
kyben mi mindnyájan bizonyság lévén, és az 
egész Muraköz is, az nemes et vitézlö Pápaj 
Zakariás és Schitkovics Ferencz urakaak Inatan- 
tiajára, mert hogv ezen meg nevezett nemes sze
mélyeknek felesége, egyiknek Usernkó Borbálo és 
másiknak jegybeli Mátkája Csernkó Kata az fö
lül meg irt néhaj Csernkó Gáspár Leányi és meg 
maradott po*sieritás9Í, hogy valamiképpen az 0 
meg égett Privilégiumok, főképpen pedigh az Mu- 
raközy Jószágukra szolgáló Ioscriptionak elégesse, 
és vesztesse miatt kárt ne vallanak; My látván 
igen méltó osedezéseket, az eö véletlen tűz miatt 
való igazságok el vesztessek történetében ö ne- 
kiek erre való Testimouiukat ad Inst&ntiam eorum 
az mint melőt i« hogy illy szarencsótlenül esvén 
égesse tőiül megbízott Csernkó György Nedeliesen 
levő fölül megh mondott Muraközy jószágra való 
Inscribtiojának a pápa az Eö Nagyságok Csák
tornyái várában levő levelej Conservatoriumában 
ben vagyon az többi között az is írva. Annyival 
mindenre nézve, s mind penigh az eö megmondott 
levelek, amint oda föl is eféggé declar&ltuk, hogy 
az Tűz az házat es abban levő mindenekkel együtt 
elveszett, ha szükséges lészen jövendőben ez my 
Testimoni álitunk az ö ö igazságoknak oltalmára, 
hogy nekik használhasson, és magukat tudhassák 
inkább egyebek ellen is oltalmazni:

Attuk ennek nagyobb erősségére és igassá- 
gára az my pöcsélttnk és kezünk írása alatt és 
ezen tőiül megh irt Pápai Zakariás, Schittkovics 
Ferencz urajmok és szegény meghholt Csernkó Gáspár (otteritassinak ez my Testimonialisunkat. 
Dat in arcé Csák Tornye vigesimo quinto. Die 
Mens Februarius Anno Domini Millesimo Sexcen- 
tesimo Tricesimo Secundo. (1632.)

F. de Battyán m. p. ( L. S.) Darabos Ger- 
gelly m. p. (L. S ) Sarka Farkas m. p. (L. S.) 
Ruchich György m. p. (L. S).

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Q I T A 1  J Ó Z S E F



Vu Čakovcu 5*ga júniusa 1S92. Broj 23.IX- tečaj
8 uradnikom moči ja svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom. — 
Sva pošiljke tičuče se aadržaja no- 
vinah, naj se pošiljajo na im« 
H a r g ita i  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

P r c d p la tn u  rt*iia fe :
Na celo leto . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 (rt
Na cetvert leta . . 1 írt

Pojedini broji košfajo 10 kr. 

Obavtane se poleg pogodbe i falpoleg pogodbe i 
računajo.

Iidateljstvo :
ffnjižara Fischel Filipova kam s« 

predplata i obznane pošiljajo.

n a h orvátik or i i m agjarskom  je z ik a  iz la zeé i d ru ž tv en i zn a n stv en i i p o m e l  ji vi l is t  za p u k
^ I z l a z i  s -v a lc i^ t ije c ie n . J e d e u l c r a t  i  t o :  v u  s^ralsro. :n.e3.elj-u..

Službeni glasnik: „Medjimurskoga pod pomagajočega činovničkoga druživa1 C„Cakovečke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse *. i t. d.

Z A B A V A .

Barbcrski uavočuik (inaš).
Covék nesme Boga skušav4i, ali niti 

ljude ne jer bi mogel uadojti kak olficir vu 
sledečoj pripovesti, ili još gorše.

Bilo je onoga burnega leta 1848, kad 
je céla magjarska država bila na nogah i 
svaki sposoban mužkarec pod oružjem ; kad 
je po varoSib i selih regiment regimenta, 
bataillon bataillona, kompanija kompaniju iz- 
menjival, — jedni Soldati otiáli, drugi došli, 
— konjaniki otišli, pešaki došlii i zjednum 
röijum komešan;e bilo kak med piškori 
vu loncu.

Vu ono vrčme anda domaiáira četa 
soldatov vu Gyűrű, samo pa izboru junači. 
To su bili koScasti černomanjasti do zub o- 
boruženi ljudi, jaki kuk lavi, (oroslan) a si
rovi i grubjanski kak gunj ; najbolje pak na 
glasu radi grubjanščine je bil njihov kapi
tan, kojega se je svaki pia il, — i jer je k 
tomu bil šest cipelišov visok, širokih pleč i 
jakog debelog glasa, bil je još stražneši, jer 
njegova oriaíka osoba sa jakim debelim gla
som, več je činilo, da je svaki zadrbtal, koj 
ga je videl i k tomu Col.

Kad su se soldati po svojih quartirih 
razišli, došel je i rečeni olfic»r vu svoj stan

i prije nego je zahtéval kaj za jesti, zagrmi 
na gospodar«, da mu dopelja barbira, jer se 
se kani pobriti dati.

Gospodar poáaljc odmah po takovogo, 
koj jo vu bližini stanov i i ovaj dojde. Kad 
je vu sobu k offic ru stupil, riče mu ov : 
„Vi čete mene po i bi iti, ako me dobro pod- 
brijete, dobite dveškude, ako li me pak po 
režete, tak vas budem oiroah iz ove p što- 
1 je streljal.

Kad je barbir toga atnišuoga človek« 
videl, koj je vu obrazu j š i kozičav bil, 
dakle za pripetcc, poleg najvekáe pazke za 
porezati č sto prikladen, pobegel je domov, 
zpričavajuči se, da je nekaj pozabil i da ta
ki dojde nazad.

Dojduči domov, pozove svoga det'ča, te 
ga pošaije k officiru, da ga podbrije, — O- 
vorau, kad je stupil vu sobu, officir isto ta
ko, kak je prije majstru rekel, reče; ali i 
detiču se nagrada za porezaoje, koje bi se 
posve lahko na tikovem zrovanem licu mo
glo pripetiti, nije dopala, te i on m^d sva- 
kovr8tDim izpričavanjem, da s- samo po bolj- 
šu brit vu ide, otide domov j pošaije naroč
nika k cfficiru, da ga podbrije.

Kad ov stupi vu sobu, zaruöi officir i 
na njega zrečmi : Ako me dobro i bez fa 
linge podbriješ, dobiš dve škude, ako li mo 
pak porežeš, tak evo ti smrt, i stim mu po
kaže na stola Iržrču pistolja.

NavuÓtiika su dve skude jako vlekle, te 
si je mislil: „Ja bum próbál, — ako dobrj 
izpadne i ja ga neporržm, morem si za dve 
škude novoga kapotica kupiti, ako pak zlo 
izpadne i ja ga porežem, onda več znam, 
kaj bum včinil.

»Naj si dostoju ge spon kapitan samo 
sesti, taki burno gotovi! — Stim je počel 
sopunicu delati. Sad ga lépő nasopuni, vze- 
me britvu — offidr mirno dfži i niti ne 
misli vu kakovoj je smrtnoj pogibelji, a pre
vzetni navuö.iik ga onak čisto hladnokivao 
po obrazu i okol nosa strute zbritvom, kak 
da bi se, vu slučaju, da ga poreže, samo o 
tom radilo, da mu Llačec gube na porezano 
mesto dene, a ne za dve škude ili za smrt, 
te ga srečno do kraja podbrije, bez da mu 
se je britva na hrapavem licu gie zadela, a 
kad je bil gotov, duboko si zdehne fi stiha 
zmrmlja : Slava Bogu!

Sad te offic r st»n\ obriše se i pogle
da vu zrcalo, a kad vidi, da je sve dobro 
išlo i on bez rcz >tine čisto podbrit, preda 
navučniku dve škude i reče :

„Ah mladi človek, tko je tebi tu gje- 
gjeruost dal, mene podbrivati, gde su tvoj 
msjster i det č odbržali ? Jer da si me po
rezal, ja bi te bil odmah strelih*

Mlaiió se lépő i smč-eč zahvali za dve 
škude te odgovori :





grobu je grof Apponyi držal lépi govor 
Gledimo vezda život njegov/ Királyi Pál 
se je rodil vu Szepetnsku, Zalavarmegjiji 
1821 ga leta. Va Pettu se je vuoil za fiš- 
kaliuša. Potlam 1844 ga Jjeta pisal je knji* 
gu od robota, za radi česa bil je pohva
ljen od orsačkog gospodarstvenog druitva. 
Od 1845 ga leta bil je urednik novinah 
rJelenkor“ (Vezdaánje vréme). öeterdeset- 
osmog leta stupil je med honvédé i služil 
je tam za domovinu kakti major. 1849-ga 
je vu rusko sužanstvo došel. Austrianci 
*U ga kakti gemeinera med cesarske sol 
date assentirali, gde je do 1856 ga leta 
služil i kaprol postal. 1858-ga leta je u- 
rednik postal novinah , Pesti Napló", 
1861*ga pak su za glavnoga notariuša va
rala Budape ta izebrali. Vu ono isto leto 
su ga za őrs ablegata izebral vu Letenyi 
Od onda je — izvan 1884— 1887-ga leta 
— navék orsa ki ablegat bil. Dva put su 
ga vu Budapeátu izebrali za ablegata. Ki
rályi Pál bil je glaeoviti govornik i kakt« 
takov vodil je višeput deputacije glavnoga 
vara a. Bil je član svim dobrotvornim 
di uživam. Svoj veliki imetek (do 100 jezer 
forinti) ostavil je na same dobrotvorne ci- 
l;e Daj mu gospodin Bog vekivečni ra j!

Velika starost.

Novine iz Bosnije javljaju sljedece: 
Vu Blagaju pri Mostani vumrla je 11 ga 
majuša mubamedanska (turkin;a) Gyulsa 
Vračui 129 1 et stara, Ovu nenadnu sta
rost posvedohla je oblast. Preživela ju je 
99 Ijet stara kči vdovica i vliki broj 
vnukov

Velike orgulje za Petrovu cirkvuvu Rimu.

Najveksa cirkva na sv»'tu, cirkva sve- 
toga Petra vu Rimu, neima još orguljah 
koje bi odgovarale njezinoj veličini i zna
menitosti. Do vezda rabe joá uvék dvoje 
male orgulje, koje se na kotačih prena'a- 
ju od oltara d) oltara, gde se meša slu/.i, 
Bani je graditelj (orguljar) Morettini iz 
Peiugie dobil nalog, da ove orgulje zame-

jaUa polovica nije bila tim sporazumna, ona 
je hotela, da se kip na It;voj strani zrcala 
obesi.

Sluga je več bil sa lojtrom vu sobi, 
da čavtl za kip vu stenu zabije, on p »sluga 
kak se ova dva gospou sa gospum prepraju. 
Gospona p  pred slugom sram, da bi gospa 
svojum voljum g spona nadvladah, i on sa
mo na kratkom slugi zapove, na desnu stran 
zrcala čavel zabiti, jer on tak hoče, da bu 
kip tam visel

Sluga medjutim pozni svoju gospodu i 
zna da je njegov gospon pod p&nttflnom. 
Popne se anda po loj tri na stenu i zabije 
čavla na desnoj strani zrcala, ali odmah za 
tim vzeme diugi čavcl iz žepa i hitro ga 
zabije na lčvu stran zrcala zatim pak dojde 
dole.

Zakaj si onoga drugega čavla tam na 
le voj strani zabil, ja sam ti rekel samo na 
d c sl oj strani zabiti? zapita ga gospon.

Za da nebum zutra opet moral lojiru 
po štengah gore vltči, kad budu oni mnenja 
milostivne gospe — odgovori sluga i smeteč se 
utide zlojt-um.

Napisal ; 
cgm. g o lU j.

ni s boljšimi, no i te nebudu vekše. — 
Sad medtemtoga javlja u, da je glasoviti 
orguljaí Aristide Cavaillé vu Parizu nači- 
nil plan za ogromne orgulje, koje bi doli- 
kovale cirkvi vsili cirkvab. Več ljeta 1875 
poslal je on Piu U IX papi plan takvoga 
dela s opisom. I papa Leon XIII. poštu- 
diral je osuovu ljeta 1081-' ter joj se čudil. 
Cavaillé Coll napravil je vezda model or 
guljah vu naravne veličine. Ove bi orgulje 
bile dva put tak velike kak one vu cirkvi 
Sv. Sulpica vu Parizu, koje je takaj delal 
Cavaillé Coll. Orgulje imaju 155 negistrab, 
38 predelab i okolo 8316 žveglah, koje 
obuhvačaju vse glaHe (tonuse), kaj ih mo 
re ljudsko vubo razabrati, a to znamenuje 
deset podpunih oktavah I takvib žveglah 
ima, koje su duge 14 metrov i 55 centi 
metra promjera. Koliko bi koštale orgulje 
neveli se, ali vsikak áuma tu’ika, da se i 
isti sv. Oteč p aši takvoga stroška.

Kolajuči srebrni penezi vu Austriji.

Aostrijansko miuistatstvo financijah od
redilo je, da se 28-ga aprila ovoga ljeta po
piše ves kolajuči srebrni pen:z pri vsih jav
nih kasah (btagajnab)- Po izkazu, kaj ga 
na znanje aaje „Wíei Ztg.* nahadjalo se 
je toga dneva vu vsili kasah : 104 269 ko
dah po 2 forinti ili 208.538 forinti. — 
163.916.583 komada po for. — i 53.053 372 
komada po 25 krajcarov ili 4.122.134 fo
rinta. Celokupni vidljivi srebrni pen*z au- 
stro-magyarske bauke iznosil je anda vu Au- 
striji 17Y 388.469 forinti.

Fabrika folišnog (delanega) vina vu Bu
dapesti-

Financijaina Straža vu Budapešti od 
krila je nezdavnja jednu jednu od velikih 
fabrikab delanoga vina, ili drugač govore 
folinoga vina Dajprosteše fele. Ova se je 
fabrika nahadjala vu pivnici Jonama Was- 
sermana vu Orczyevoj luži na Károly rin
gu, ter je ondi zastavljeno (konfiscirano) 
više od 400 hektolitrov takvog napravi,e- 
nog (folišnog) vina, koje se je krstilo pod 
imenom tokajsko, egersko, šomlavsko hd. 
a naraslo je vu samoj pivnic:. Oberkomi- 
áar Jakob Solymossy došel je vu spreva 
djanju trili komi arov, jednog p licajnog 
činovnika, jednog doktora i više polica ov
10-ga majuša po poldan ob tretji vuri vu 
spomenutu pivnicu, gde su do jedne vure 
po polnoči ostali i viziteruvali i iziskavah 
vino. Financijalna oblast Bog ju poživi)! 
odméríla je famoznom vinskom trgovcu 
kaštigu od 18 jezer 845 forinti 12 kr — 
Žalibože da je stim samo j den od takvih 
vkanjlivcov, kojib se nabad.a sila božji ne 
simo vu Budimpešti, več i drugdi, o'et ji- 
vo (čutljivo) kaštigan Samo bi ga još tre« 
bali zapreti, pak mu vsaki dan dati jednu 
porcij u te njegve pančarije, da bi se po 
mali spurgiral, pak da bi se osvedo< P, 
kakvu moč ima takvo delano vina na čo 
vččansko zdravje.

Kak bude težek penez drobiš vu Austro- 
Magyarskoj.

Po zak nskej osnovi o vpeljanju krun 
ske valute ima se kovati 200 mili unab 
krunah vu srebru, i to vu komadih po 
pol krune i po céloj kruni Ov bude penez 
imal težinu od 1 milijun kilogramov sre
bra 10 jezer metričkih cent ov. — Penez 
od nikela vu svoti od 60 milijunab koma 
dah i to 30 milijunah vu komadih po 10 
belerab vagnulo bude 600 jezer kilograma 
6000 mir centih, — i 30 mil vu koma

dih po 20 helerah vu težini od 900 jezer 
900 kilogramah 9009 m tr. centih — 
Najteže kude penez od bronca. Ovoga *-e 
bule kovalo 26 mil. komadab po 2 i pol 
heler 4-761 900 kilogramov 47.619 meter 
centih. Da se vsa ova težina dopelja i od- 
pelia potrebno je 726 vagonov, ako se pak 
računa, da more jeden vagon voziti 100 
meter centov. Računajuči oko 20 vagonah 
na jeden lastcug, trebalo bi od prilike 36 
do 37 lasteugov za odvoz toga peneza Na 
Austriju odpada 70, a na Magjarsku tri« 
desti postotkov.

Svete me$e za ministra Barossa.

21 ga majuša pred poldan služene su 
vu Fiumi svetčane zadu^nice za pokojnog 
ministra Barossa. Nazočni su bili pri sv. 
meši guverner grof Batthyány, načelnik 
Ciotta, vse Činovničtvo, vojni oficiri i druge 
korporacije. Svetu mešu je slu il pleba- 
noá Bedi ni.

Glasovita vura-

Iz Budimpešte pi/eju sljedeče: Od 
nekoliko dnevov imamo priliku vu reduti 
gledati izložen trud petljetnoga dela, koje 
punim pravom zasluiuje naziv čudovišta. 
To je tak zvana »astronomička svétska 
vura,“ sgolovljena iz orebovoga dréva, vi
soka tri i pol metra, široka, tri metra, a 
gliboka jeden meter, spodobna na orgulje, 
izki ena Ijepimi rezbar.jami, ter se ve zvu« 
na^njost jako dopada vsakomn. ÍJovék se 
mora čuditi izvanredno razvijenomu me 
hanizmu, kaj ga iznašatelj (izumitelj) Au- 
gust Noll iz Villingena vu Švarcwaldu po 
nekoliko putah vu dnevu skup spravljeno* 
mu ljudstvu zanimivim predavanjem raz- 
tolnačuje. Vura pokazuje — pazeč se veli- 
kom t čno?ču na prestupna ljeta i vse 
svetke, — sekunde minute, fertdj vure, 
vure, tjedne mesece i ljeta vre do polnoči 
ljeta 9999. Vu vsakojačkih razdobljih da
na i ljeta pojavljaju se vsake fele automa- 
tične figure, a izvrstnom muzikalom kon - 
štrukcijom izvadjaju se Ije, i napjevi i ko
rali. Vidimo tu zemeljsku kruglju, gde se 
vsaki 24 vur obraba okolo svoje osi. Na 
glavnom kazalu (cajgeru) vidi se doba o- 
noga mesta vu kojem je vura postavlje
na, a na oko o ima još 16 drugih kazalah 
(cajgerov) od isto toliko varašov célé zem
lje. S desne s’rani nazveščije angel minu 
te, a s Ij va drugi angel fertalj vure jasni
mi vudarci. Vura bije smrt, kojoj roleg 
n;e stoječi angel čuvar, dižuč desnom ru 
kom palmu, brani vudirati fe:talje. Pri 
tom se gledavcu ukazuje Ijepa simbolička 
slika (prilika) čovččanskog življenja.* Po 
zminenju prvog fertalja vure najmie rojav- 
lju e se déte; smrt hoče da odbije, nu an
gel čuvar mu neda ; isto se ponavlja po 
drugom fertalju, gda izhadja m'adič i po 
tretjem fertalju, kuda se pojavlja mužka- 
rec; ter po zminutoj cč;loj vuri, kada se 
pokaže starec, angel više nebrani, a 9mrt 
neprosi, izbije jakimi vudarci minulo vré
me (dobu). Kak je vura odbila vuru, pre- 
had a 12 apnštolov pred Jezu om; vsaki 
pojedini popostane ter se svomu gospodam 
(Jezušu) nakloni, a Jezuš vsakoga pojedi- 
noga blagoslavljavlja. Samo zadnji — Ju- 
daš - g izda -o prehadja — prež Jeiuše- 
voga blagosljva Ob šešti vuri vjutro i na 
večer odpiraju se dvoja vrata Črez jedne 
dobad,a;u moleči se monaki (klošterski 
redovniki), a črez druga vrata prehadjaju 
vu razsvčtljenu ciikvu, dočim se sa turnu 
razleže milozvuki glas zvonca, kojim zvo 
nar nazvetcuje dobu molitve, dočim orgu 
lja igra Ijep koral. Ob deseti vuri na ve-
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čei na&tupa nočni vnhtar svoju službu, ter 
vse do druge vure vu juiro krepkim tru- 
bentovanjem oglašuje dobu noči. Ob tretji 
vur j  vu jutro izmenjuje ga kokot (prvec) 
jasnim kukurikanjem. Na božični post (na 
večer) pe prikazuje Ijepa božična npodoba 
— p štiri pred novorodjen m Jtzu'om, — 
dočim orgulje igraju Ijepi koral ; ta spodo 
ba i>čezava vu p Inoči 31-ga decembra, a 
veseli trubenla* nazve čuje s pomoéjum 
célé mužikaike bande nastup novoga Ijefa: 
Vu vsem protul;etju javlja se kukuvaöa 
(kukovica) 3 put na dan. Zvun togi p u  
8'mbolirno prikazane 4 ljetne dobe, v dimo 
nadalje 4 glavne fare meseca na nebu, iz 
hod i zahod sunca. dneve i tjedne, ter me
seci sa nebeškimi znamenji, brojke Ijeta 
na 4 razna kazala (cajgere) na vsakom 
cajgaru po jedna brojka, od kojih se jedna 
ménja i sakih 1000, druga vsakih ICO, 
tretja vsakih 10 1 jelah, a četrta vsako Ije« 
to. Mekani nőm napravom Vu sta’Bu je iz- 
našatelj vu vremenu od pol vure vse gori 
povedane momente ljudstvu prikazati, a 
gledavec navživSi se neizmernosti ljudske 
pameti, mora priznati, da je videl delo, 
Moje je dostojno, da se postavi med prve 
umotvorine 19. stoletja.

NYIL'l TÉR

Selyem -grenadíneket fekete é« tgyébb szi- 
nekhen méterenként 95 krtól 9 frí 25 krig 
(18 kü'önféle fajtában) szállít |megrendeit 
egyes öltönyökre vagy egész végekben is 
péstabér és vámmentesen. H e n n e b e r g  
G . (cs. és kir. udvari szállító) s e l y e m 
ig y f i r n  Z ü r ic h b e n ,  Minták póstafor- 
dulóval küldetnek Svájczba c/imzett le
velekre 10 kros bélyeg ragasztandó.

2033 tkvi szám 892.

Árverési kérvénye Winer Dávid és fia 
bé,*si bej. kereskedő czégnek Kecskés Fe» 
reucz szt -mártoni lakos mint néhai Kecskés 
György örököse, mégis az ismereti*n örökö
sök részére kirendelt gondnok Dr, Tersénszky 
Gyúla ügyvéd ellen a petlaki 100 és 1440 
9ztjkvben felvett ingatlanokra 42 fit 40 kr. 
Iiátr, tőke és jár. kielégitéso végett.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiréság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Winer Dávid és 
fia bécsi bejegyzett kereskedő czégnek Kecs 
kés Ferencz srt.-mártoni lakás mint néhai 
Kecskés György ismert örököse és az is
meretlen örökö ök részére kirendelt ügygond
nok Dr. Tersánszky Gyula ügyvéd elleni 
végrehajtási ügyében 42 frt tőke, ennek 1881 
január hó 5-től járó 0 százalékos kamata

is ez úttal 4 frt 90 krban megállapított költ
ségek behajtása czéljából a nkanizsai kir. tör* 
vényszék (a perlaki kir. jbiróság) t rületén 
fekvő Perlak község lOOeztjkvben A I 168 
hrsz. a. foglalt ingatlanból Kecskés Györ
gyöt illető fele tészbeui jutalék 500 frt és 
a Perlak községi 1440 sztjkvben A f  161 
hisz. a. fogla't ingatlanból u. e. illető fele 
részbeni jutalék 34 fit bccsértékben Perla
kon ezen kir jbiróság tlkvi helyiségében

1892 évi junius hó 30 ikáa d. o. iO órakor

Wollák Rezső Csáktornyái lakos felpeieúügy- 
véd vagy helyettessé közbenjöttével megtar
tandó nyilvánosárverésen a megállapított kiki
áltási áron alólis elfognak adatni.

Kikikáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezi szándékozók tartoznak a becaár 
10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez {letenni. 
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben 
még pedig az elsőt az árverés jogerőre e- 
melkedésétől számítandó 15 nap a , a má
sodikat u. a. 30 nap a , a harmadikat u. a. 
60 nép a., minden egyes részlet után az ár
verés napjától számítandó 6 százalékos ka
matokkal egy ütt az árverési teltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
pet luki kir. jbiróság tlkvi osztályánál és 
Perlak község elöljáróságánál a hivatalos ó- 
rák alatt megtekinthetők.

Kelt Perl&kon a kir jbiróság mint tlkvi 
'hatóságnál 1892. áptil 26.



Legyünk elővigyázatosak a
Z A C H E R L IN "  Vásárlásánál.

Kapható:
C s á k t o r n y á n  :

Strahi a Testvérek, 
Gráner „ 
líeinricli Miksa, 
Günczy L gyógysz

Vevő: . tK jfitott csomagban rovarport nem
fogadok el, hisz ngacherlintu kértem ! ............
Ezen különlegességet joggal dicsérik a leghat - 
hatósabb irtó szemek mindenféle rovar ellen 
és azért csakis : egy lepecsételt üveget Zacherlin 
fel ránssal fogadhatok el!*

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán. I
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