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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

Margi tai  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Kischel Fülöp könyvkereskedése 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán szám íttatnak.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Egész évre..............................4 frt.
Fél évre.................................. 2 fn.
Negyed é v r e .........................1 frt.

M egje len ik  h e ten k in t e g y s z e r :  v a sá rn a p .

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

Baross.

(K ) Gránilkőbe van bevésve ez a név. 
hatalmas sziklából formált oszlopra, melyen 
érezböl önive áll annak alakja, ki e nevet 
éltében viselte.

Baross. Sem több, sem kevesebb. Nincs 
sem elölte, sem utánna semmiféle jelző. De 
ez a név immár fogalom. A bazaíiságnak, a 
törhetetlen akaraterőnek és a munka fel- 
inagaszlalásának örök időkre szóló szim
bóluma.

Ott áll a nagy ember érezbe öntött 
alakja a haza lüktető szivében, a íőváros- 
ban, hogy hirdetője legyen annak a jelmon
datnak, mely őt éltette, halálát is okozta, 
de egyúttal amig magyar él e honban, hal
hatatlanná is tette: »A munka nemesit.«

Az önzetlenségnek, a határt nem ismerő 
kötelességtudásnak és munkaszeretetnek volt 
élő példaképe Baross Gábor. Szegény fel
vidéki család sarja volt, a ki a megye szol
gálatában kezdte meg pályafutását. Tanult 
szorgalmasan s igyekezett tapasztalatokat 
gyűjteni.

Egész élete lelket ölő és testei emésztő 
küzdelem volt anyagi javaink megvédelme- 
zésében. Az ő hatalmas, minden akadályt 
ledöntő ereje, nagy munkabírása és ihletett 
hazaszeretete törte össze azokat a bilincseket, 
melyek lenyűgözték nemzetünket a folyto

nos gazdasági barczbnn s megbénították tő-; 
rek végeinket.

Ha Széchenyi István gróf megváltónk, 
volt, aki lángsz ivávnl felrázott bennünket j 
az évszázados tespedésből: úgy Baross Gábor j 
volt az apostol, ak i a szent igéből testei: 
alkotott.

Dolgozott lázasan, nem kiméivé ön
magát solia, mintha csak sejtette volna, hogy ! 
rövid az az idő, a mit a végzet számára i 
rendelt.

A közlekedési eszközök nagyszabású 
államosításával megteremtette a magyar ki
rályi államvasutak hatalmas hálózatát, tarifa
kedvezményekben s tudatos államsegélyben! 
részesítette az ipart és kereskedelmet, a kül-; 
befolyástól mentesítette vizi illáinkat, s am i! 
ezekkel kapcsolatban, de mindenekelőtt em
lítendő, ezeket az intézményeket egyúttal 
magyarrá is tette. Az országnak bármely, 
nemzetiség lakta vidékét szelje is át a vasút 
aczélsinpárja, s légyen bár ez a vidék a 
nemzetiségi villongásoknak színhelye: maga 
az állomás a szenvedélyek viharából maga
san kiemelkedő sziklacsúcs, melyről mini 
világitótoronyból sugárzik szét a magyar 
állam mindent beragyogó fénye és prestige-e.

Varázsszavára eltűntek az Alduna for- 
gatagos örvényei s hullámok alá rejtőzködő 
sziklazátonyai. A kelet felé kereskedelmünk
nek uj illat nyitottunk, s becsületet szerez
tünk a nyugat müveit népeinél a magyar

névnek: szabad immár a vaskapu, hogy lir- 
(1 ‘sse ez a gigászi mü is örök időkön át 
Baross Gábor dicsőséges nevét és halhatat
lan érdemeit.

Bármerre tekintünk a hazában, min
denül! az ö emlékével, az ő fáradhatatlan 
munkásságának nyomaival találkozunk S ez 
a körülmény jellemzi Baross Gábornak egész 
működéséi. Semmi kicsiny kedés, semmi rész
letezés sehol, mindenfelé csak a tervezés és 
végrehajtás hatalmas arányait láthatjuk, mely 
minden parányában a nemzet összeségéböl 
gyökerezett ki, s a haza, a nép javára fej- 
le dőlt és lombosodott terebélyes fává.

Egy test a nemzet. Egy érzéseiben, egy 
szereidében, egy a felmagasztalásban. Ennek 
a szeretetnek, ennek a lelkesedésnek és fel- 
magasztalásiiak érezbe öntött hirdetője Baross 
Gábornak gránittalpazaton álló broncz-szobra. 
Azt hirdeti ez a szobor, hogy nem balt ki 
a nemzetből az igaz érdemek elismerése, a 
inz;tfiság megbecsülése és a munka dicsőí
tése; de hirdeti egyúttal azt is, hogy az a 
nemzet, mely nagyjait igy megbecsüli, hal
hatatlanná teszi és emléküket kőnél, ereznél 
maradandóbban így szivébe zárja, gyarapodni 
és virágozni fog, hirdeli, hogy az a nemzet 
méltó az ő nagyjaihoz.

Áldott legyen Baross Gábor emlékezete 
s legyen áldott a nemzet, mely az ö alakját 
érezbeöntve állította fel például az utó
kor elé !

egy szála se görbüljön meg, szegény gyermekein !
Mi is lárczánkhoz nyúltunk s kiki bő

kezűen megtoldotta a derék fodrász adományát.
A leány most már szintén könyezett, sírva 

köszöngette beteg anyja nevében az adományokat. 
Végre azután bátortalanul elbúcsúzott tőlünk, hogy 
a gyógyszertárba menjen s onnan vissza siessen 
anyjához.

Egyikünkben mégis felébredt a kételkedés, s 
a leányt észrevétlenül követte. Fürge lábaival a 
szépséges teremtés csakugyan a gyógyszertárba, 
majd egy füszerüzletbe sietett, aztán egy pékhez 
tért be, hogy aztán ismét tova siessen. A külváros 
egyik sikátorának szegényes külsejű házába tért 
azután. Emberünk ide is követte. S követte a la
kásba is, melyben tisztaság, rend, de nypmor és 
betegség lakozott.



Védekezés a vértetü ellen.

A m. kir. állami rovartani állomás a 
napokban küldte le a vármegyéhez azon 
utasítást, a mely szerint az almafák ellen
sége, a vértetü legeredményesebben irtható.

Mivel a vértetü vidékünkön nagymér
tékben jelentkezett a gyümölcsösökben, ol
vasóinknak s gyümölcstermelőinknek hasz
nos szolgálatot vélünk teljesíteni, midőn a 
védekezés módját egész terjedelmében kö
zöljük

A kiadott utasítás a következő:
Vonatkozással a nagyméltóságu föld

mi velésügyi m. kir. miniszter ur ő Exellen- 
cziájának f. hó 3-án 63700/lV. 4. sz. alatt 
kelt magas rendeletére, van szerencsém a 
vértetüvel inficziált fáknak kezeléséhez szük
séges petróleum-emulzió, továbbá pedig a 
vértetü által okozott sebeknek kezeléséhez 
szükséges tapasznak készítése és használal- 
módját a követezőkben közölni.

A pelroleum-emulsió anyaoldalának egy 
hektoliterjéhez szükséges: 50 deka (félkilo
gramm) szappan. 3 liter viz és tí liter petró
leum. Ez anyagok a következő módon keve
rendők. 3 liter lágy vízben felforralandó 50 
deka mosószappan és ehhez hozzákeverendő 
a 6 liter kissé meleg petróleum. Hogy az 
emulsió mint anyaoldal sikerüljön, kívánatos, 
hogy a petróleum ne csak közönséges zur- 
bolóval ke vertessék össze, hanem kis kézi 
(kerti) fecskendővel annyira kidolgoztassék. 
hogy az olyan sürü legyen, mint az össze
álló tejföl. Minthogy pedig a petroieum-emul- 
sió annál gyorsabban és jobban sikerül, 
minél melegebb a szappan főzet és a be- 
öntött petróleum, szükséges a petroleumos 
edényt kissé langyos vízbe állítani s később 
a langyos vizet meleggel (de nem igen me
leggel vagy épen forróval) egvszer-kétszer 
fölcserélni, hogy igy a petróleum a robbanás 
veszélyének kikerülése mellett kellőképen 
felmelegedjék. Az igy nyert petroleum- 
emulsió azután 20-annyi lágy vízzel hígí
tandó fel használat előtt.

Az emulsiót a vértetü ellen úgy hasz
náljuk. hogy a fának fertőzött részeit, külö
nösen ahol a jellemző pelyhesség mutatkozik, 
beecseteljük, még pedig mindannyiszor, vala
hányszor a vértetü infekczió mutatkozik.

A kezelt sebek kisebb fáknál ojtó- 
viaszkkal. nagyobb Iáknál pedig tiszta, lehe
tőleg friss marha trágya, kevés agyag és 
még kevesebb mészből készített keverékből 
készült tapaszszal oly módon kenendők be. 
hogy a sebek soha nyitottan ne álljanak.

Végül igen jó  az is, ha a vértetü sebek 
(foltok) valamely állati zsírral (olvasztott 
hájjal, vagy faggyúval) bemázol tatnak, hogy 
igy ez az anyag az illető seben hosszú ideig 
rajta maradjon s a vértetveknek e helyen 
való letelepedését lehetetlenné tegye.

Általában a védekezés elején a munka 
sikere csak a kitartástól függ, miért is fel
tétlenül szükséges, hogy a kezelt (megtisztí
tott) fa eleinte egy hét, később két hét múlva 
újból megvizsgálva, ha újabb foltok vehetők 
észre, azokat a közölt módon ismét kitisz
títjuk, illetve az emlitett zsíros anyagokkal 
bevonjuk Ez az utánjárás kivált május-ju- 
nius hónapokban legyen a leggondosabb. 
Később, ha a nagy fertőzés meg van törve, 
(pl. a következő évben) az ellenőrzés csak 
hónaponkint gyakorlandó.

Végül nem szabad elfeledni, hogy felü
letes munkával nemcsak nem fogjuk kiirtani 
a vértéiül, hanem a látszat a mellett lesz,

hogy az azután még nagyobb mértékben 
mutatkozik. Miért is szükséges, hogy a fer
tőzött terület összes fái s az egyes ták is 
teljesen (törzse, koronája) megtisztihassanak. 
Akkor az eredmény biztos s a Iák már egy 
évi irtás után is megtisztulnak a vérletütől.

Budapest, 1898. november hó 14.
Jablonovszki

a m. kir. áll. Rovartani Állo
más főnöke.

K  Ü  L  Ö  N  F  B  L  B  K .

—  Elismerés. A zágrábi hadtestparancs
nokság dr. Herbst Adolínak az 5. számú 
dsidás-ezred ezredorvosának a járványszerü- 
leg fellépett lyphus-betegség alkalmával nehéz 
viszonyok közt tanúsított kiváló tevékeny
ségéért a legmagasabb szolgálat nevében el
ismerését és dicséretét külön díszoklevélben 
fejezte ki.

—  Kinevezés. Kollay Lajos ny. kör
jegyző a kottori anyakönyvi kerületbe, — 
lladrovics Józsel körjegyzői Írnok a dráva- 
vásárhelyi kerületbe helyettes anyakönyv
vezetővé neveztetett ki.

—  Véglegesítés. A déli vaspálya-társa
ság budapesti igazgatósága Friedenthal Sán
dor II. raktárnokot jelen állasában vég
legesítette.

— Esküvő. Szakonyi Géza áll. polg. isk. 
tanár f. hó 2l-én  tartotta esküvőjét Kalocsán 
Kintner Róza kisasszony nyal a Csáktornyái 
polgári leányiskolának tanítónőjével.

—  Egyházi áthelyezés. Babus Mihály 
szoboticzai káplán hasonló minőségben Bér- 
lakra, Czruek Imre pregrádai (Horvátország) 
káplán pedig Szoboticzára helyeztetett át.

—  Erzsébeí-tér. a  csáktoriyai, úgyne
vezett Gabona-tér Erzsébet-lérnek nevezte
tett el, s ugyanilyen feliratu táblákkal látta
tott el. A midőn örömmel hozzuK ezen haza
fias és kegyeletes lényt nyilvánosságra, csak 
azt a megjegyzést tesszük hozzá, hogy akár 
a városi képviselő-testületi, akár pedig az 
elüljárósági ülésen mint megtörtént tény 
jegyzőkönyvbe volna veendő ez?n határozat, 
melynek sehol semmi nyoma sincs a város
házán. Az uj elnevezés még szeptemberben 
történt s csak most, a táblák kicserélése 
alkalmával értesül felőle a közönség, holott 
a mindenki által elismeréssel fogadott intéz
kedés megérdemli, hogy úgy a városházán 
megörökít tessék, mint pedig a nagyközönség 
jókor tudomást szerezzen felőle.

—  Áthelyezés. A déli vaspalya-társaság 
budapesti igazgatósága Tausz Mihály távir- 
dászt Siófokról, s fíuchwald Ernő gya
kornokot Szombathelyről Csáktornyára he
lyezte át.

Jegyzői iroda áthelyezés. A hodosáni 
körjegyzői iroda e hó 23-án Tüske-Szent- 
Györgyre helyeztetett át.

—  Gyűlés. A városi tanács f. hó 7-én 
gyűlést tartott a következő tárgysorozattal: 
1.) Toplek István és érdektársai a küzlegelön 
való legeltetés engedélyezéséi kérik. —  Kép
viselő-testület elé terjesztetik. 2.) Szépitö- 
Egyesületnek a dráva-szent-mihályi útvonal 
kavicsozása iránti kérvénye. —  Miután az 
egylet xezdte meg a gyalogjárda építését, a 
kavicsozás nem szavaztatik meg. 3.) A vásár
tér rendezése beíejeztelelt. 4.) A rendőrök 
ügyét a képviselő-testület az elöljáróságra 
bízza. —  Megdorgál tatnak. 5.) Kir. tanlel- 
ügyelöség átirata a gazdasági ismétlő iskolák 
ügyében. —  Áttétetik az iskolaszékhez. (>.) 
Özv. Safranicsné a szegények házába való 
felvételét kéri. —  Felvétetik

A szomszédból. Varazsdon a felállí
tandó Erzsébet-szoborra báró Bánfy Dezső 
miniszterelnök Ő Nagyméltósága —  ki már 
több év óta Varazsd város díszpolgára — 
100 forintot adományozott.

—  Esküvő. Ma egy hete tartotta Csák
tornyán Fried Mihály pécsi borkereskedő 
esküvőjét Strausz Hermina kisasszonynyal, 
lapunk kiadójának. Strausz Sándor nyomda- 
tulajdonosnak kedves nővérével. A násznép 
s az ismerősök este lakodalmi vacsorához 
ültek, melyen több felköszöntő mondatott 
az uj párra, az örömanyákra s. a., t. A íiatalság 
kitrő jó  kedvvel hajnalig járta a tánczol, 
melyhez Sárközy zenekara szolgáltatta a 
zenét. Sok boldogságot a fiatal párnak !

—  Izr. kántorválasztás. Balog Mórt a 
Csáktornyái izr. hitközség kántorát Zsolnára 
és Olmülzbe előnyös feltételek mellett kán
tornak választották meg. Sajnálattal veszünk 
hirt Balog urnák eltávozásáról, mert a 
kántor ur úgy jó hangjánál és szakügyes
ségénél. mint nyelvismereténél s egyéniségé
nél fogva köztiszteletnek örvend Csáktornyán. 
A hitközségi jegyzőkönyveket s egyéb ügy
iratokat ő kezdette először magyarul vezetni, 
a mi érdem számba megy Talán sikerülne 
az izr. hitközségnek a kántor urat ittrnaru- 
dásra bírni ? Arról értesítenek bennünket, 
hogy végleges minőségűén leendő alkalmaz
tatása esetén nem válna meg jelenlegi 
állásától.

Áthelyezés. A zala-egerszegi m. kir. 
pénzügyigazgatóság Zakál Vilmos alsó-lendvai 
m. kir. adóellenőrt hasonló minőségben Csák
tornyára helyezte át.

— Uj pénzügyi sza<asz. Dráva-Mogyoród 
községben uj pénzügyi szakasz állíttatott fel 
4 személylyel.

—  Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik 
felejthetetlen atyám Vi lovics Mátyás teme
tésén részt vetlek és mérhetetlen fájdalmam
ban osztozni kegyeskedtek, fogadják ez utón 
hálás köszönetéinél. —  Kotor, 1898 nov. 
23-án. V i d o v i c s Rókus, min. lisztv

Gazdasági felolvasások. Braunéi- La
jos hodosáni áll. isk. igazgató-tanító I. évi 
november és deczetnber hónapokban az alább 
feltüntetett községekben a gyümölcsfák és 
gyümölcsösök őszi gondozásáról gazdaság 
felolvasást tart. És pedig: Dekánovecz köz
ségben nov. 27-én d. u. 2 órakor. Kotor köz
ségben decz. 4-én d. u. 2 órakor. Szoboticza 
községben decz. 8-án d u, 2 órakor. Mura- 
Csány községben decz. 11-én d. u 2 órakor. 
Hódosán községben decz. 18-án d. u 2 óra
kor. Felhívjuk az érdekelt községek I. elöl
járóságait, valamint a gazdaközönséget, hogy 
e telolvasásokon minél nagyobb számban 
vegyenek részt.

—  Ejegyzés. Ruhr Teréz kisasszonyt, 
Ruhr Mátyás postaaltiszt leányát eljegyezte 
Hercigonja Alajos a helyben állomásozó ulá- 
nus ezred őrmestere.

—  Biztosítás baleset ellen. Az angol 
baleset biztosítási »ticket« rendszernek ha
zánkban való meghonosítása érdekében si
került a m. kir. államvasutak budapesti 
menetjegy-irodájának egy előkelő fővárosi 
biztosítási intézettel oly egyezményt kölni, 
hogy úgy az évi bérletjegy, valamint a lei
áru menetjegyek váltására jogosító igazol
ványok birtokosai 1 frt 45 krnyi csekély 
dij lefizetése ellenében 5000 korona erejéig 
egy teljes évre utazás közben előforduló bal
eset ellen biztosíthatók legyenek. Tekintettel 
arra, hogy eme nemes és hasznos czél úgy 
a jelen, mint a jövőre nézve csak úgy le
szen elérhető, ha kellő számú jelentkezők 
lesznek, fölhívjuk a fent jelzett jegytulajdo-



nosok figyelmét eme biztosítási vállalatra. I 
Az évi biztosítási dij beküldése után a m l 
kir. államvasutak budapesi menetjegy irodája 
azonnal megküldi a biztosítási »ticket«-teket 
az érdekelteknek.

—  A vármegye törvényhatósági bizott
ságának 1897. évi deczember hó 13-án, 
s folytatva tartott rendes közgyűlésében 
31838/114*9. jk. szám alatt hozott és a nm. 
in. kir. belügyminiszter urnák folyó évi nájus 
hó 18-án kelt 52018. számú rendeletével 
jóváhagyott határozatához képest a törvény- 
hatósági rendes közgyűlés f. évi deczember 
hó 11-én fog megtartatni, melynek egyik 
tüzetes tárgyát a vármegyei tiszti nyugdíj
alap segélyezése ezé íjából a folyó évi május 
hó 2-án s folytatva tartott rendes közgyűlés
ben 14082/32. jk. sz. a. hozott s a nm. m. 
kir. belügyminiszter urnák f. évi nov. hó
12-én 108.975./II. számú rendeletével jóvá
hagyott határozatához képest 1889. évre 
i/g°/0 vármegyei pótadó kivetése feletti in
tézkedés képezendi. Miről a törvényhatósági 
bizottság tagjai azzal értesitletnek, hogy a 
gyűlésen lelveendő egyéb tárgyak sorozata 
külön fog kiadatni. —  Zala-Egerszeg, 1898. 
évi szept. hó 22-én. I)r. J a n k o v i c h  László 
gróf sk., Zalavármegye főispánja.

—  Utónyár. Csáktornyán a ködös, hideg 
téli napokat m. pénteken meleg nyári nap 
váltotta fel, szombaton reggel nyugat felől 
érkezett sötét nyári felhőkből zivatar, villám
lás, dörgés és zápor keletkezeti. Reggel 9 
óra tájban a sötét lelhők elvonultak, mire 
a legenyhébb nyári napot élveztük.

—  Mária-Nosztrán a fegyházban egy 
muraközi, zala-ujvári ismert tolvaj Rednyács 
Magdolna halt el, kivel úgy a Csáktornyái, 
nagy-kanizsai, mint a stayerországi b.róságok- 
nak sok dolguk volt. Az elhunyt fegyeneznö 
29 éves volt csak s életének legnagyobb 
részét börtönben töltötte.

Betörés. Herezer Mór kereskedő 
üzletébe Légrádon e hó 18-án éjjel ismeret
len tettes behatolt s onnét az üzletben talált 
csekély 1 frt 50 krnyi készpénzt elvitt. A 
tettes ugylálszik, jól ismerte a házat és az üz
letet. A padláson keresztül hatolt be az 
üzletbe. Áruból nem vilt el semmit. A ke
reskedő anyjával az üzlet melletti szobában 
aludt s egyikük sem ébredett fel a zajra.

Elégett milliók. Hazánk területén ez 
évi augusztusban 1762 tüzeset fordult elő. 
Ez égő számok közt Zalamegye 37 esettel 
szerepel. Halálos sérülést szenvedett 21, nem 
halálos sérülést 67 ember. A károsodottak 
száma 5015. A kár Összege e hónapban 
3.045.248 frt. Zalamegyében maga Karácsony
falva 24.116 frtnyi tűzkárt szenvedett. A tűz 
oka gyanánt kétségtelenül bebizonyittatotl 
116. és velelmeztetett 101 esetben a gyer
mekek játéka vagy pajkossága a gyufával. 
177 bebizonyított és 276 vélelmezett eset
ben hanyagság vagy gondatlanság volt a tűz 
oka. De ez utóbbi eseteknek */4 részénél 
bizonyosan ismét csak a gyufa játszhatott 
szerepet. Mert a gyufa nagyon olcsó; egy 
krajezárért egész csomóval lehet kapni a 
legutolsó krajzlerájban is. Becse, értéke alig 
van; ki törődnék ilyen semmiséggel: Ott 
bever mindenütt; az asztalon, a padkán, a 
boglyakemenezén. A legkisebb gyermek is 
hozzáférhet s módjában áll játékot űzni vele. 
És a játék vége —  néha egész lalvak lángba 
borulása, elpusztulása. Egyetlen hónapban 3 
millió forintnál többel csökkent a nemzet 
vagyona.

—  Lopás Orlovec/ Borbála, Jambrovics 
Lukács és Novák Jakab felső-király-falvi la
kosoktól f. hó 12-én több lúd ellopalolt. A

tettes Jambrovics Ferencz csavargó, kit a 
mura-szerdahelyi csendőrség átadott a helyi 
kir. járásbíróságnak. —  Branilovácz Miklós 
kedveshegyi lakos f. hó 20-án d. e. 9 óra
kor a szobájából rövid időre eltávozott, s 
mire visszatért, az asztalon maradt pénz
tárcájából 10 dró 100 frtos és 2 drb 5 
frtos, összesen 1010 frt ellopatott. Az is
meretlen tettest a stridói csendőrség nyomozza.

—  A Muraköz! naptár (Medjimurski ko- 
lendar) 16-ik évfolyama megjelent Fischel 
Fülöp (Strausz Sándor) Csáktornyái könyv- 
kereskedésében. Szerkesztette Ma-gitai József 
Tartalma: Naptári rész. A Muraközi Naptár 
az ő olvasóihoz (vers) Kutnyák Mártontól. 
A szerzetes és az özvegy (elbeszélés) Kollay 
Ernánueltől. Dalok Ferger Józseftől. Erzsébet 
királyasszony (képpel). Reggel és este (vers) 
Nemecz Mártontól. Adomák (10 képpel). 
Vásárok. Hirdetések. A naptár ára 20 kr.

Kertész Tódor Budapesten, Kristóf-tér, 
nagy képes árjegyzéke megjelent, kívánatra bér
mentve küldi meg. Tartalma: karácsonyfa-dísz, 
gyermek és társas-játékok felnőtteknek is. Laterna 
m tgikák. Torna eszközök. Spoi t-czikkek. Vadász
tárgyak. Flobert-puskák. Revolverek. Korcsolyák. 
Száncsengők. Bronz és porczellán szoba dísztár
gyak. Dohányzó-, játék-, iró-, ebédlő-asztal kellékek. 
Konyha berendezések. Legyezők és ékszerek. Kedély- 
deritő tréfás meglepetés! tárgyak. Könnyen előad
ható bűvész mesterségek stb. stb. Ajánlatos a meg
rendelést ideje korán megtenni, miután Kertész
nél karácsony előtt nagy a forgalom.

— A legrégibb magyar élczlapot, az »Üstö
köst«. az igazi magyar humor egyetlen képviselő
jét, melegen aj 'mijük mindenkinek. Minden párttól 
független politikai szatírája, karrikaturái, krónikás 
adomái stb. méltán az első helyet biztosítják neki 
a magyar élczlap-irodalomban. Előfizetési ára 
negyedévre 2 frt, mely egyszerűen az »Üs tő k ö s«- 
n e k  B u d a p e s t é  n ezimzendő.

Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Tolnai Lajos, 
Bartók Lajos, Eridrődy Sándor, Rudnyánszky Gyula, 
Beniezkyné Bajza Lenke, K. Beniczkv Irma, Palo
tai Csorba Ákos, Pécsi D. Anzelm. V. Gaál Karo
lin. stb. stb. képezik azt az írógárdát mely a múlt
ban a »Képes Családi Lapok« hasábjain szórakoz
tatta az olvasó közönséget, s mely a jövő évben 
is közreműködik annak szerkesztésében. Kará
csonyi ajándékul K. l)eni< zky Irma érdekes regé
nyét a »Vérboszut« adja ingyen és bérmentve 
minden előíizelőjéitel. Ezenkívül mindazoknak, 
kik az egész évi (} frtnyi előfizetési díjon felül 
még S0 kr. csomagolási és postaköltséget külde
nek l e, négy teljesen különálló regényt küld aján
dékul a kiadóhivatal, mely mutatványszámot kí
vánatra ingyen küld (Budapest V., Vadász-uleza 
14. szám.)

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett. mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csuznál 
stb.-nél a llorgony-Pain-Expellerrel való bedürzsö- 
lések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
nyultak, sőt járvány kórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolvás, az altesti ek Pain-Expellerrel való be- 
dörzíölése mindig igen hasznosnak bizony ult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott l>e- 
dörzsölésként az inlluenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és I frt iivegenkénti árban a legtöbb gyógy- 
sz< rlárban készletben van, hanem bevásár lás al
kalmával mindig határozottan: miiyt »Richter-fél** 
Horgony-Pain-Expeller« vagy *Riehter-féle Hor- 
gony-Liniment kérendő és a »Horgony« védjegyre 
kérünk figyelni.

C S A R N O K .

Egy rózsa.

Egy rózsa volt keblére tűzve 
S mosolyogva adta ál nekem 
Üs én boldogságtól űzve 
Bolyongtam erdőn, réteken.
Dal volt a mit mormolt a csermely, 
Dalt horda szárnyain a lég,
A szivem telve érzelemmel,
Hiszen csak busz éves valók.

Elhangzott sok dal azóta,
Elhervadt rózsa is nem egy,
Most más a szív, más a nóta,
És bőkezőbb a női kegy.
Ha rám nevet, most más a gondom, 
Érzelgve nem futok tova 
De mégis ah ! — sóhajtva mondom: 
Húsz éves nem leszek soha !

<)
- t v

Kozma Andor.

Régi nóta.

Legyen az én sorsom 
Bármilyen nem bánom

Szomorú fűz-hajtás 
Sárguló gyepágyon.

Vagy legyen vadrózsa 
Átalutnál álló,

Tépje meg minéennap 
Minden arra járó:

— Tudod, hogy ki vagyok.

Legyen az én sorom 
Bármilyen nem bánom,

Felhők közzé szállni,
Nap lenni, nem vágyom.

S ha mégis nem csap be,
Az ut sora végkép,

S annyi tövis után 
Rózsahidra lépnék:

—  Megtudod ki leszek.

De bármerre menjek,
De bármerre térjek,

Valami úgy súgja,
Súgjam meg tenéked,

Nem is ép tenéked,
Aranyos szivednek:

— Nem tudom ki vagyok,
Nem tudom ki leszek,

De azt régen tudom 
Mennyire szeretlek !

Hrabovszky Lajos.

Félreismerés.

Érzem, veszitek énemből naponként, 
Kedélyemről a szin mind elkopik.
Fakó, unalmas, fád ur lesz belőlem,
Mig eljutok a végső alkonyig.

Szavam nem hallják. Némaságba rejtem 
Magának élő árva telkemet,
S nem fogja tudni senki a világon 
Mi az, mi a magányba kergetett.

Ajkam nem nyílik meg soha vádra
Hisz ők nem tudják, mit cselekszenek. 

Maradjanak enyémek a kietlen,
Álmatlan töltött, lázas éjjelek.

Maradjon félreismerés enyém csak,
A keserűség, kín és fájdalom,
S bár balgaság — az én szerelteimtől 
A legmélyebb sebet sem fájlalom.

Mutassanak, vagy mondjanak akármit, 
Másként mint azt szivükben érzik,
Nekem boldogság lesz közöltük élve 
Tűrni a vádak lomha terheit.

Maradjon hát lelkem virága pnszta 
S mi bennem élt, a vigság, vágy halott, 
— Hisz úgy is akkor vágyódnak lava^zra 
A midőn már a tél kopogtatott.

Hrabovszky Lajos.

Felelős szerkesztő:

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

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, nnj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

izdateljstvo:
Knjižni"! F i s c he l  Filipova 
kam se predplate i oltzntne 

pošiljaj u.



d sobom do groba, pak mu onda još 
i onde nedanio mira.

Neka se samo gleda,, kada takov nes- 
[nik bude iz tamnice odpuščen, pak se 
/ati u svoje rodno selo, kak ga til primu, 
raki mu se kak ti prestrašeni ugiblje i on 
vojimi oči badava išče na okolo lice, koje 
/>i ga milovalo.

Gde se samo pokaže, svigde pljuju pred 
njim, kam se sedne, svigde se pomekavaju 
od njega, gde zdignjenimi rukami za posel 
prosi, svigde mu ledja okrenu, gde od glada 
prisilen komadič kruha zaprosi, hite pred 
njega ili u njega kamen. A to čine oni ljudi, 
koji se svaki dan mole: »Odpusti nam duge 
naše, kak i mi odpuščamo.«

A nemojte misliti, da ove nesretnike 
ipak barem oni mudrijaši, koji, kak sam 
prije napomenul. lakovoga nesretnika kakti 
zahludu i žrtvu pravice miluju u theoriji. 
— velim da ga barem oni podupiru. 1 oni 
nui se vugiblu.

Ja sam imal jednoč na mojem puto- 
vanju priliku, da sam sa jednim priateljem, 
gymnazialnim professorom iz Kremsa, koj 
me je vodil, pohodil takaj mužku tamnicu 
u Stein-u, u kojoj stanuje preko jedne hil- 
ja.de takovih nesretnikah, jer sam hotel dojti 
do osvedočenja, jeli pak su tu takovi nas
tanjeni, koji su svoje čine po theoriji phi- 
losophah u neubrojivom stanju počinih, to 
jest, da nisu znali, kaj su činili.

Neču tajiti, da ima stanovitih phisiolo- 
gičkili momentah, koji pojam »zločin« nieču, 
pak nesretnika u ludnicu miesto u kaznionu 
šiljaju. Ja nadalje nesumnjam, da u tamnici 
i takovi sede. koji su baš tak kaštigu zaslu
žili, kak i ona lokomotiva na željeznici, koja 
je nekoga pregazila i satrla. Žalibože. svaki 
more faleli, pak se je stoga več i to dogo
dilo. da je posve nedužan odsudjen bil! —  
Ali u obče pri lom mojem posieta kaznione 
sam se osvedočil, da kažnjenici večini dielom 
priznavajo i samosviestni su si svog poči- 
njenog zločina, te drže kaštigu za zasluženu.

Iderno sad dalje! Ako pregledavamo u 
toj strašnoj kuči mnogobrojiu* šale. u koj ih 
kažnjenici delaju, ako se pri tom jedna vrata 
za drugimi za nami škripajuč zatvaraju a 
pred nami otvaraju, ako čegetanje omašnog 
sveža ključev naše uho, a polag sve čistoče, 
koja ovde vlada, ipak ona čudnovata tam- 
nička duha, naš nos vriedja, ako u lom ona 
blieda lica u platnenih odiečah mimo nas 
prolaze ili iz svojih stolcov od posla, od 
svojih krosnah, prestrašeno, divije i znati- 
željno k-n a m zalukavaju, onda nebude si
gurno nikomu od nas na pamet došlo s 
onom velikom večinom, o kojoj je na po- 
četku ovog opisa bil govor, držati, pak ovem 
lopovom nad njihovim dobrom jalen biti. 
Pak niti ovi svi nisu tak zločesti i pokva- 
reni, da se nebi bili moguči popraviti.

Jer kad sam pričel izpitivati, došel sem 
do osvedočenja, da se mnogomu ijegov 
opetovani zločin, poslie kak je prv. krat 
svoju kaštigu bil odslužil, ima pripisati onim 
pravednim vani izvan tamnice, koji su na 
sva obečanja skrušenoga griešnika samo 
posmehce kakti farizeuši, a na prošnju za 
prošnju za poštenim dielom pretegnjenim 
kažiprstom proti vratam odgovarali.

Tu sam med ostalimi lopovi i jednoga 
do osamdeset godinah slaroga opazil, koj je, 
kak su mi drugi šalno pripovedali, nedavno 
sa vužom svoju zlatu svadbu obslužaval. 
Kad sam ga nekaj zapital, saznal sam od 
njega samoga, da je on u svom životu samo 
jeden jedincali krat ukral i lo u svojoj šesl- 
najstnoj godini te je lak u kaznionu došel.

A onda ?
»Je« —  odgovori stari vuznik. —  

»Onda sam svoj čin iskreno žalil i dan i 
noč oplakival te sam si za stalno preduzel 
opet pošten čoviek postati. Kad pak sam u 
domovinu prispel, su me odmah, kakti ste- 
kloga psa iz sela iztierali, pak sam onda 
kakti bez pameti po šumi okolo bludil i 
gladoval, dok . . . .  me nije nieka dievojka 
sa pekovskim hlebcem kruha u rubeč za
motanim sréla. Glad me je odviše mučil, 
pak sam zato dievojki kruh iz ruk iztrgnul 
te ga pojel, a taki zalim su me opet vlovili 
te kakti razbojnika, koj putujuče u šumi 
napada i orobi, na tri godine sim obsudili. 
To je onda tak dalje išlo, dok sam i osta
rel; a znaju gospone, ja nišam nikada hotel 
krasti, ali živeti sem hotel, a k-tornu pak 
mi je on hlebec kruha bil potreben, pak 
sam si ga vzel, kad mi oni pravedni nisu 
dopustili, da si ga na pošteni način zas
lužim.«

Kad sam to čul, pričelo me je moje 
krščanske brače sram biti, pak nišam hotel 
dalje staroga vuzn.ka izpitivati, koj je pri 
jednem križovatem stroju sedel i zimske 
štumfe plel.

U ovakovih šalah delačnicah ima više 
kažnjenikah, koji svaki svoje opredieljeno 
dielo dela. Svi stoje pod strogom pazkom i 
u nijednoj šali ih nije preveliki broj zajedno. 
Ovi kažnjenici, koji se ovak u hrpah drže, 
jesu oni. kod koj ih se je več opetovano 
pokušalo, ali žalibože za popravak njihov 
je malo nade.

A sad idemo k-onim, koji stanuju svaki 
u svojoj celici. Tu dojdu oni, k o j i h je život 
lakov bil. a i zločin su počrnili pod takovi- 
mi okolnoslmi. da se je nadali na njihovo 
pobolšanje.

IJ tih celicah se nahadja jedna postelja, 
koja je  po danu gore dignuta i lokotom 
priklenjena k-zidu, jedan stolek i jedan stolec, 
u zid izdubeni mali omar sa dvemi policami, 
jedna drvem  struganja za umivanje, jedan 
ručnik i kakova pobožna knjiga. To je cielo 
pohižtvo rečene celice i koja je razsvietljena 
malim, željeznimi debelimi šibami prekrižanim 
obločičem, kroz koj se ipak van neniore 
nikaj videti.

Ova podpuna samoča i tihoča je naj
bolje sredstvo, da zločinca pobolša, jer ona 
mu izmamljuje iz očih suze a iz prsih uz- 
dahe. II istimi, Iko ima prilike uznike u 
njihovoj žaloslnoj samoči pohoditi, on se tu 
more naučiti voljkeše su eliti i miesto da u 
lopova kamen hitče, plače se znjim skupa. 
Tu nestanuju okorieli griešniki, dakako sa 
malom iznimkom, več siromaški, nesretni i 
mehki ljudi, koji svoj zločin hiljadu krat 
proklinjaju te se dana. kad budu od ovud 
izpušteni samo zato hoje, jer su vani ljudi 
tvrdiji nego je njihova odsuda bila, kojom 
su sim došli.

Jedan poznati professor prava se je 
jednoč izrazil, da polag današnjih zmešaniii 
i sprepletenih kaznenih zakonah, stoji svaki 
čoviek jednom nogom u tamnici, a moj pri
jatelj iz Kremsa je to učenjakovo tvrdnju 
još svojim posebnim mnienjern nadopunil i 
rekel: »Ima malo Ijudih, koji nebi več tam
nicu zaslužili bili, a tko bi se nad tum mo- 
jom tvrdnjum pričel mrgoditi ili neveruva- 
no glavom kimali, on me neka jeden krat 
izvoli posietiti pak mi neka »sub rosa« cieli 
svoj život izpo\iedi, a ja ču mu odmah 
črno na bčlo dati, kak dugo bi moral ovde 
med lopovi sedeti.«

1 ovo bi moglo bilo još više razlogom, 
da se našu propalu braču zauzirnlemo, a

da pak moji dragi prijatelji nebudu u dvojbi, 
je j ta njihova pomoč nebi [bila kod večeg 
diela badava, jer bi takovi tobož u svoju 
prvu falingu natrag opali, jer tobož tolvaj 
ostane samo tolvaj, hoču vam brojevi pos- 
lužiti, kak sam to imal priliku u izvestju 
jedne takove zadruge za podupiranje odpu- 
štenih uznikah, svojimi očmi videti, a to baš 
kod mog prijatelja professora u Kremsu, 
koj me je i u Sternu po onoj velikoj kuči 
sa puno oblokah rešetkami vodil i sve po- 
kazival, le koj je zajedno i zadrugar rečene 
zadruge.

Dakle dolnjo Austrijanska zadruga za 
podpomaganje odpuštenih uznikah —  to je 
prva ustrojena takova zadruga — je godine 
IS92. tri sto d vadeset i šest takovih kaž
njenikah podupirala, te joj je za rukom 
pošlo, za devetdeset i četiri od njih dela 
najti.

Zadruga je na koncu godine pri maj- 
storih, gde su ovi kažnjenici bili u poslu, 
se za njihovo vladanje opitala, pak se je 
izpostavilo, da su se samo dvojica ove za- 
drugine podpore nevriednimi izkazala.

Iz toga onda se jasno vidi, da je strah 
pred odpuštenimi uzniki neosnovan, dapače 
da je zlučin na čoviečanstvu, ako im se 
zaprošeni posel uzkrati. kaj se je do danas 
žalibože i onde čiuilo, gde bi delavci bili 
potrebni.

Stanovniki one velike kuče mnogimi 
obloki sa rešetkami doduše nisu angeli, ali 
još manje su svi popreko lopovi, pak zato 
id »mo sad iz te kuče, po kojoj sam vas 
dragi moji čitatelji vodil, suzami pomilu- 
vanja u očih opet van, tim preduzetjem, da 
či mo sudbinu tih nesretnikah svaki po mo
gočnosti podupirali te iste kakti popravljene 
čoviečanstvu opet predati.

Mi čemo tim izpunili jedmi socialnu 
dužuost: jer tko požalujučega se griešnika 
od opetovanog pada u zločin ohrani, taj 
čini zločine redje te tako koristi svojoj do
movini. cieloj državi i cielomu čoviečanstvu.

Km. Ko Ha v.

K A J  J E  X O Y O G A V

sum a.

Poleg Nagyvárada vu Biharvarmegjiji 
se ove dane vužgala jedna šuma. koja spada 
mod posčd nagyváradskoga káptola. Ognja 
bi moči bilo jako lehko pogasiti. Dali su to 
naznanje susednoj občini, ali samo birov 
pak na pomoč pripraljeni jeden-dva su došli, 
drugi ljudi nisu šteli na pomoč iti. veleč —  
od nas lehko makar i cčla šuma pogori. 
Kak, tak su ipak pogasili ognja, ali za krako 
vrérne je pak s pianinom vudril vun Onda 
su ga žandari, kojim je onud vodil put, 
pogasili. Kvar je više stotinah forinti. Bormeš 
to nije lepo bilo od Stanovnikov, da su tak 
na lehkoma si zeli tudja nesreču. Svim 
skupa nam je dužnost jeden drugomu na 
pomoč biti vu nesreči.

/  jo  to nekaj.
Nezdavnja je Hosenberg Gyula s Nagy

iéba zvane občine zatožil svojega domobranca 
Klein Adolfa. Iz tužbe vidimo, da bormeš 
nije najlčpši dogodjaj bil med njimi. Rosen- 
hergova tužba je to, da o m. 5-oga ravno 
je svoju molitvu zvršaval u svoji crkvi,* 
kad najedenpuf slupi k njemu Klein i na
pokal ga. Buhanje su drugi, koji su v onim 
vremenu v crkvi bili, odmah zabranili.



Um ornik.
Iz Sopron varmegjije nam pišeju. da v 

Lozsa zvanoj občini je Gergacz János več 
zdavnja v nepriateljstvu bil s Khiem Béla 
stolarom. Ove dane je zapazil stolara, kad 
je večer dimo iáéi, pak ga s nožom dvaput 
v srce v pičil. Siromak stolar je odmah 
vumrl. Gergacza, koj je posle umorstva od- 
mah v krčmu išel se zabavljat, su vlovili i 
prek dali sudu.

Z ežgal se  Je.
V Nagybárodu ima Mandel Albert svoju 

fabriku za žganicu. Ove dane se nesreča 
dogodila vu ovoj fabriki. Kad bi vreloga 
tropa na dvor v jednu grabu pustili, je došel 
jeden težak iz fabrike, pak je vu to grabu 
opal tak, da se spekel. Okolo jame nije ni- 
kakve gatre bilo, a dunst pak je velik bil, 
poleg toga težak nije v pamet zel jamu. 
Fabrikanta su sada prijavili zaradi pogreške 
nebrižljivosti.

Šal h vojnikn.
V Komaromu se dogodila, da jeden 15 

let star dečak je pohodil svoju staru mater, 
pri kojoj je ravno bil jeden Frenz Károly 
zvani vojnik. Vojnik je svoju nabitu pušku 
iz šale na dečka obrnul. Puška se spružila, 
i déte se mrtvo zrušilo. Vezda je vojnički 
sud podigel iztragu proti vojniki.

Vuku mu Je odnesel dinamit.
Nagy János mladič iz Dömös zvane 

občine se gostil. Jako dobra volja mu je j 
postala, pak si je  dobro volju tak hotel j 
izpuniti. da je počel dinamit-patrone strelati.j 
Dva su se srečno sprožili, ali tretji se jako 
na nevugodnim mestu zadel, odnesel mu je 
vuha. Dobra volja mu je odmah prešla, i za 
tim ga je jošte i ta čast dostigta, da s jed- 
nim vuhom su ga zatvorili.

Zločesta  deva.
Vu Fiumi, kak nam odonud pišeju. je 

ove dane tamošnji sudbeni stol odsudil dva 
dvanajst let stare dečake. Obtuženi su po 
noči odišli na grobje, tam su iz lepših gro
bov s gletvum spobrali metalne slove i za 
tem pak sprodali. Petput su mogli tak k 
penezom dojti, dok su je vlovili. Sudbeni 
stol je jednoga na pet, a drugoga na četiri 
mesece rešta obsudil.

Dnino spoznanje.
Mezei József reštant v Komaromu se je 

sam skončal, ar mu dušno spoznanje nije 
dalo mira. Gjura zvani brat bi mu vezda 
moral dojti na vizitu. Na dugoma su ga 
kurrenterali. ali vezda su znašli, da več 
osem let bez traga ja zniknul. Pod dugom 
iztragom je jeden varmegjinski sudec znašel, 
da ovaj reštant je bil on, koj je svojega 
brata vmoril. Na iztrogu su šteli reštanta 
dopeljati k sudu. Ali gréh i tužba mu se 
tak legla na srce, da je najbolje smrt si 
iskal. V jednim nepazlivim hipu se na dvoru 
kraljevskoga suda v zdenec metnul, de gsi 
je  i smrt našel.

«foš i ko kok skopa.
Još pred četirinajstemi let mi se dogo

dilo, da su tri vitézni dečki iz Okanj zvane 
občine odišli v susednu občinu tikve krast. 
Ali je nje vlovil polar, pak jih je hotel ka- 
šliguvati. DeCkéci su se suprotstavili, pak 
da njim pogreška nebi se zeznala, polara, 
koj je svoju dužnost zvršil, su zatukli. Posle 
umorstva su onda mirno odišli dimo, niti 
njih je greh. pak menje dušno spoznanje

bantuvalo. Iztraga je v onim vremenu jako 
iskala grešnike, ali nije mogla nikaj znajti. 
Mladi ubojniki su se vu tem vremenu i 
oženili i obitelj si vtemeljili, pak tak su ži
veli kak riba vu vodi. Ali vezda se jeden 
zmed sinov posvadil svojim otcom. Svad ja 
je na tak dalko došla, da se sin zagrozil 
svomu otcu, da ga zatuče. Siromak starec 
se preplašil, da svoga života pogubi, pak je 
prijavil svojega sina zaradi umorstva koje 
je  pred četirinajslimi Ijeti včinil. Žandari su 
več sve tri umornike zlovili, koji sada v 
reštu čekaju kaštigu za svoj gréh.

Sin mllllonera.

Vanderbilt se zove jeden amerikanski 
millioner, komu v obitelji jedno za drugim 
dohadjaju svakojačke pomčšanosti. Pred 
jednom letom si je zatajil svoga najstare- 
šega sina, jer jednu siromašku ali vrlu. 
marljivu i dobrodušnu devojku ženil. Mla
dič bi moral od otca 125 millión forintov 
herbati, ali on je  više cénil svoju ljubav, 
kak ov veliki imetek, pak je  veren ostal 
svojoj ženi. Penez nije imel, pak zato je pri 
jedni želježnički družtvi v službu stupil. 
Ovdi je či duže na vekše išel i vezda je 
več s službom svojom na tak dalko došel, 
da iz plače svoje bez brige more živeti svo
jom ženom. Vezda si je oteč, Vanderbilt do
mislil nekaj, dopalo se mu je mužko opo
našanje svojega sina, pak se pomiril s njim. 
Dakle najbolje je  shodil mladi Vanderbilt, 
jer si Ženu i millione more zadržati.

Pokrada. I
Prošli petek v noči je nevugodnoga 

gosta imel štacun Herczer Mórica trgovca 
vu Legradu. Do vezda još nepoznati tolvaj 
je jako dobro poznal stana i štacuna, jer 
je v štacun zašel prež toga, da bi vrata, 
obloka. ali sténu bantuval, ipák je mogel 
dobro poznati navadu obitelje št icunara, da 
je  svoje tolvajstvo lak mirno i sigurno mo
gel včniti. Gez nahižje je zašel v štacun. 
Bobu nije bantuval, samo peneze je iskal. 
Našel je v kišti 1 frt 50 krajcarov. Nije 
veruval, da bi vu štacunu samo tuliko pe
nez bilo. pak je počel iskati i vu tem toga 
je doti hitil jednu plehnatu škatulju, v kojoj 
je kava bi!a. Platne, cigare i t. d. nikaj ne- 
fali. Kad do više penez ni mogel dojti. se 
mirno opravil tak, kak je  došel. Vu cölim 
ovim dogodjaju najčudnoviteše je, da štacu- 
nar. mati i sestre njegve nikaj ni su znali 
od toga, tija do jutra.

Sud uniornlka kraljice.

Novembra 10-ga je sudil gentski sud
beni stol onoga nečemurnoga zločinca, koj 
je ravno pred d verni mašeči, tojest 10-oga 
septembra vmoril Jalžabetu kraljicu. Svaki, 
koj je pri sudu bil kak poslušnik, se s 
odurnostjum moral odkrénuti od toga nev- 
tepenca. Četerdeset i devet svedokov je 
bilo proti njemu. Strašnoga svojega čina ni
kaj nije tajil, a v célim svojim oponaša
nju niti najmenjšega znaka nije dal, da bi 
se žaluval, ili bojal se. Med svedoki i bil 
je njegov gazda, pri koj im je Lucheni (Lu- 
čeni) jedno leto, kak zidarski pomočnik de
lal. Državni glavni fiškal je lépi govor držal. 
Državni glavni liškal je do smrti težkoga 
rešta prosil. Fiškal pak, koj je umornika 
branil, se trsil najti zabranujuče okolnosti i 
20 let rešta je prosil. Večer pol sedem vur 
je bilo, kad je predsednik zaključil govore 
i zapital Luchenia: jeli hoče kaj reči? Lucheni

mu odgovori, da »ne!« Na to predsednik 
tri pitanje dal sudbenimi prisežniki, koji s 
pod prisegom morali poleg svojeg dušno 
spoznanje odgovora dati. Prisežniki su \ 
drugu hižu odišli na dogovor. Dvadeset mi 
nul je prošlo, kad su dokončali svojega 
dogovora i za grešnika pripoznali Luchenia. 
Na to je državni glavni liškal opel prosil do 
smrti težkoga rešta. Cetiri minut je prošlo. 
doklam su sudei v drugoj hiži odlučili suda. 
Poleg toga je  Lucheni d o  s mr t i  težk og a  
r e š t a  z a d o b i l .  Nato su obtuženika odpe
ljali. Dakle du smrti rešta su obsudili umor
nika, jer po Švajcu nije poznat smrtni sud 
Vekšna kaštiga je  to za njega, kak smrt.

Kuražna žena.
Dalko od nas, ali ipak na našoj zemlji 

v Bogyiszló zvani občini se dogodilo sledeče: 
Muž je  rad polukaval vu vinsku kupicu, a 
žena pak ga ne rada vidla napitoga. On je 
svikak štel dokazati, da je Irezen, ali žena 
si je  samo ne dala dopovedati to. Na je- 
denkrat si je domislila nekaj. Počela je pla
šiti svoga muža i obečala mu, da nekaj 
napravi ž njim ako nebude popustil pijuns- 
činu. Ali muž je puno bolje bil zaljubljen 
vu vinsku času, kak bi on najedenput se 
mogel razdružiti od krčme, pak zato i na
dalje močil svoga guta s dobrom pivničkom 
rosom. V nedelju je opst napit došel dimo. 
Žena ga je več čekala doma. Buke i noge 
mu je zvezala, pak onda vuhu odsekla a 
noge mu zasikala. S tim je odišla z doma 
tak. da niti den denes su ju ne našli. Muža 
su v spital odnesli. Muži ne pijančuvajte! Ku- 
ražne su žene! . . .

Nekaj za kratek čas.

Iz  šk oI e.

Učitelj: Zato smo došli v školu, da bu- 
demo se lépő vučili: Boga moliti, pisati, či- 
tati. računati i magjarski govoriti.

No! Štefo! Po več mi lépő. kaj sam 
rekel ?

Štefo —  —  — —
Učitelj: No Štefo! Zakaj si došel v 

školu ?
Štefo: (malo srdito) Je . . ! Japa su me

tirali.

Učitelj: Koliko je 1 pak 2 ?  Miška!
Miškec: Prosim lépő gospon navučitelj, 

ja neznam, (na drugoga dečka je kazal) morti 
ov zn a ?

Učitelj: Koji to znaju: koliko ostane, 
ako od 10. zemem vkraj 7; naj držiju ruke 
gori ?

(I Joža je držal prste gori). No! Poseč 
mi Joža!

Joža: (Mu je bilo jako sila.) Prosim lepo 
— —  — vun!

Navučitelj starešam decam pripovčda, 
da se zemlja vrti. I početniki paziju na reči 
navučiteljeve, pak se čudjju nad tem. Navu
čitelj reče malomu Štefeku: Čuješ Štefek! 
Zemlja se vrti.

Štefek (smejuč): Je! Kajpak! Oni se 
samo šaliju! Ako bi to istina bilo, onda bi 
od našega zdenca voda vun curela.

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



G a b o n a  á r a k . —  Č len a  Ž itk a •

1 m.-mázsa. 1 m.-cent. írttól fit

Búza Pšenica 100 —
Zab ! Zob j ÍV80 —
Rozs H rž 7 00 — 7 50
Kukoricza uj Kuruza nova 5‘00 —

» » ó » stara —
Árpa Ječmen 6 00 —
Fehér bab uj Grah beli 675 —
Sárga » » » žuti 62 5 —
Vegyes » » * zmčšan, 5 75 —
Lenmag Len 8 00 —
Bükköny Grahorka 575—

Nyilttér*)
h rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tártaim 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk.

Báli selyem * :
14 írt Bő krig méterenként, valamint fekete, fehér é 
színes Henneberg selyem 45  krtól 14 Irt 65 krig méteren 
ként a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát 
fogyasztóknak póstabér és vámmentesen valamint ház 
hoz szállítva, mintákat pedig postafordultává
küldenek,

Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari szállító

Zürichben.
Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó

862/1898. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102. §-it értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1898. évi V. 44'9/1. és 478/1. számú végzése 
következtében dr. Tamás János perlaki ügy
véd által képviselt Kernyák Mátyás és társai 
novákoveczi lakosok javára Ovcsár Bálint 
u. o. lakos ellen 06 trt és 18 frl 50 kr. s jár. 
erejéig 1898. évi október hó 26-án fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 808 írtra becsült Kővetkező ingóságok, 
u. m.: 1 hordó bor, 1 kukoricza kas, szoba
bútor. 1 pajta, széna, szalma, 1 sertvésól. 
1 tehén, J szekér és kukoricza nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 98. V. 449./2 sz. végzése folytán 
66 Irt és 18 írt 50 kr. tőkekövetelés,ennek 66 Irt 
után 1898. évi augusztus hó t6. napjától 
járó 6% kamatai 7a % vállódij és eddig 
összesen 40 frl 75 krbm biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén, vagyis 
Pálinoveczen leendő eszközlésére

IS ttS . é v i  n o w  h ó  2 0 . n a p  j ó n a k

fi. n. 2'/2 ó r á j a

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellet-, a legtöbbet igérő iek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árveres 
az 1881. évi LX. t.-cz. ÜO & értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1898. nov. hó 16-án.

S ó  s F f  iff ve s
67S 1 1 kir. bír. végrehajtó.

i Egy 1 3 — 14 éves fiú |
► ki a magyar és horvit nyalvbsn jártas jjjg

' mészáros ős voiidéiHős inasnak[ w I
 ̂ a zonna l fe lvéte tik

► Ailolm tnni t j í
, <>77 i—2 s r  n / /> ó x. ^
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1921, 224*5. 4*070. -4780, 2710. Iirsz. a fog- ben 182. hrsz. a. foglalt ingatlanból kk. L0n.
Iáit ingatlannak 252 Irt; 810. sztjkvben csarics Jenöt illető lelerész 178 frt kikiál- 

18010. hrsz. a. foglalt ingatlan 179 fit; 1817. tási árban
I sztjkvban 8 0 1 1 .  hrsz. a. loglalt ingatlan lt>3 |898 éjfj jjeczember hó 17, napján d. u. 3 órakor 
! frt; 1 8 0 8 .  sztjkvben 1 7 0 0 .  hrsz a loglalt in- . . . . . .
gutlau a végieb törv. 150. §-a alapján egész- Also-Mihalyovecz kozseghazana’ megtartandó 
ben 58 írt kikiáltási árban árverésen eladatni lóg. Hlatkó János érdé-

L L. . . .  ,n . . „ kében csak az ulsó-inibályoveezi 810 
1898. n i  deczember ho 17. mpjan d e. 10 orahor .j | ; v b e u  fü g |a U  i l lg i tU a u  b o c J l t a t j k  árverés ató

Szent-Mária községházánál, továbbá az al- ... r .
mihályoveczi 1201 szljkvbe.; 401. hrsz a. Venni szándékozók figyelmezte nek, hogy
foglalt ingatlan I II Irt: a 402. hrsz. ingat- f? megkezdése elüt a lenti kikiál-
lan 111 frt; a 40». hrsz. ingatlan 111 frt; ‘«**«10'/. bánatpénz lejebe letenni kötelesek. 
404. hrsz. ingatlan i l l  frt; a 4 9 8 .  szljkv- Perlak, 1 8 9 8 . évi szept. 14-én. (igQ ,

4917. tik. 1898.

Végzés.
A muraközi takarékpénztárnak Lichten-! 

stein testvérek bpesti ezégnek a Csáktornya- j 
vidéki takarékpénztárhoz való csatlakozása j 
kirnondatik és kibocsáitatik a kővetkező í 
együttes

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a Csáktornya-vidéki ta
karék-pénztárnak, a muraközi takarékpénz
tárnak és Lichtenstein testvérek budapesti 
ezégnek Tersztenyák György és neje Hlape- . 
sics Katalin vulláriai lakosok elleni végre
hajtási ügyében 85 frt töke, 
évi január hó 10. napjától 
tiii. 8 frt 78 kr. óvási, ,%
10 kr. eddigi, 10 frt árverés lM H B  
ség, úgy 110 frt és 264 frt 29kr^^JP^^ 
járulékaik kielégítése végett a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság terü
letén) fekvő a vullariai 53. sztjkvben 848 
hrsz. a. foglalt 10. népsorsz. ház s a hozzá
tartozó erdő és legelő illetmény a végreh 
törv. 150. §-a alapján egészben a C. i. 2 
alatt özv. II lupe sics lsvánné szül. Gál Mária 
javára bekebelezett szolgalmi jog feutarlá- 
sával 810 frt; a 101. sztjkvben 281 c. hrsz 
a. íoglalt ingatlan 90 frt; 240/b. brs. a. fog
lalt ingatlan 27 frt; 220 82/b. hrsz. a foglalt 
ingatlan 95 frt kikiáltási árban valamennyi 
a. C. 1. alatt Hlapesics lstvánné javára he 
kebelezett szolgalmi jog fenntartásával az

1898. évi deczember hó 14 napján d. e. 10 órakor

Vullaria községházánál megtartandó árveré
sen eladalni fog

Venni szándékozók figyelmeztetnek.hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni s 
a vevő a vételárt 8 egyenlő részletben le- 
tizetni köteles és végre hogy az árverési fel
tételek a hivatalos órák alatt alólirt tkvi 
hatóságnál és Vullaria község elöljáróságá- | 
nál megtekinthetők.

Az árverés elrendelése a fent említeti | 
tjkvekben feljegyzendő. 079

Kelt Perlakon. 1898. szept 18-án

5001/tik. 1898.

Végzés.
Heichenfeld Jenni. Fánni Máriának. Hlat

kó Jánosnak a m. kir kincstárhoz való csat
lakozása kirnondatik s kibocsáttatik a követ
kező együttes

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. 
kincstárnak Heichenfeld Jenni, Fánni Mária 
budapesti és Hlátkó János nagy-kanizsai 
lakósnak Loncsarics Cipót és kk. Loncsarics 
Jenő képviseletében özv. Loncsarics Lipótné 
perlaki lakos elleni végrehajtási ügyében 
180 frt 40 kr. tőke ennek 1895. aug. 26-tól 
járó 0°/° kamatai, 80 frt illeték ennek 1891. 
decz. 15-tőt járó 0% kamatai, 11 frt 85 kr. 
eddigi, 9 frt 00 kr. árverés kérvényi költség 
1 frt 05 kr., eszményi bélyeg úgy 110 frt 
119 frt tökék és járulékaik kielégítése vé
gett a nagy-kanizsai kir. törvényszk (a per
laki kir. jbiróság) területén fekvő a szent-íná- 
riai 1530. sztjkvben 3589, 1094,982,1711.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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