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Csáktornya, 1898. január 9-én

A lap szellem i részére vonatkozó

Előfizetési á r a k :

minden közlem ény
Mar gi t ai

József

szerkesztő

nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
Fischel

Fülöp

2. szám.

könyvkereskedése,

Ide küldendők a/, előfizetési dijak,

MURAKÖZ

nyiltterek és hirdetések.

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

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e t e n k in t e g y s z e r : v a s á r n a p .

Egész é v r e ....................................4 frt.
Fél é v r e ..........................................2 frt.
Negyed é v r e .............................. 1 frt.
Egyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten : Goldhorgor A . V. és
Kfksi.in H. Iiird. Írod. Béesben,.
Selialek II.. Dukes M., Oppelik A.l
Ihiube (i. I, és társánál és llernd:
Hrünben: Štern M.

Nyilttér petitsorra 10 kr.

A .Csáktornyái Takarékpénztár«. »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sál. hivatalos közlönye.
idegen főidben reá váró jólétet, átkozza azt,
Keressük ennek okát. A n é p n c m
ki e jólét elérhetésében öt kíméletlenül meg 1) i i* m e g e I n i. Vannak vidékek, mint a
Verhovina — hol a nép egész évben aszalt
Rövid napihirek adják tudtára a nagy- gátolja.
közönségnek, az ország lakosságának, mit
S csakugyan jólét vár-e reájuk oll a vadkörtéböl és vadalmából, meg gyökerekből
különben is már mindenki tud. hogy mily na g v j o j i e r lkában ? Illeni állapotuk, igaz. táplálkozik, a kik elölt a burgonya a leg
nagy mértékben növekszik a kivándorlók türtföteflen. de elviselhető ahhoz képest, a jobb csemegét jelenti.
A szükség, a nyomor, az Ínség, az ezek
száma.
mi ott vár reájuk. Hisz' barmokká válnak
Napról napra nagyobb kiterjedésüek olt, kik teljesen ügynökük zsarnokságától és kel járó elkeseredettség, ez hajija a kiván
lesznek e mozgalmak, melyeket a legnagyobb embertelenségétől függnek, a kik kiaknázzák, dorlási ügynökök karjaiba a magyar hon
titokban, de a legnagyobb vakmerőséggel dolgoztatják őket mint az igás barmokat, polgárok százait és ezreit családjaikkal egye
hoznak létre egyes szédelgők és ügynökök ; úgy, hagy ők maguk szegények, e szörnyű temben.
Tanulmányozni kell e viszonyokat, a
és a mely mozgalmak oda irányulnak, hogy munkának semmi eredményét sem látják,
a szegény, buta nép ott hagyja szülőföldjét hanem családjaikkal együtt nyomorognak lakosság viszonyait azokon a vidékeken, hol
és tűzhelyét, hogy idegenben uj hazát, jobb Es a szegény kicsalt, de igazabban: ki üldö a tisztességes megélhetést kizárja a nyomor,
megélhetést keressen a maga es családja zött nép négykézláb jönne vissza, de nem és a hol a kivándorlás évekkel ezelőtt in
tud, nincs pénze, sem esze hozzá; és olt éli dul t meg s mostanában napirenden vaunak.
számára.
Meg kell állapítani, hogy mivel lehetne e
Nagyon szomorú jelenség az. és annál le irtózatos küzdelemben napjait, ott hal
Iborzasztó helyzeten és a nép nyomorúságán
szomorúbb, mert nem sporadikusan jelent meg idegenben, átkozza azokat, a kik ki
; segíteni.
kezik, hanem valóban járványszerüen. Egész engedték, és átkozza azokat, a kik ki v itték.
Le kell kötni a népei, le kell kötni egy
Ha
a
magyar
paraszt
megy
ki:
hatal
karavánok kelnek útra, vesznek búcsút átlói
darabka földhöz, melynek szorgalmas muna helytől, mely nem biztosítja megélhetésü mas munkaképességével sokszor boldogulni
kálása kenyeret ad neki. Vagyis az állam
ket — és készek kivándorolni oda, hol jobb képes, felszabadítja magát zsarnoka kezei
nak sok ezer holdat kell vásárolnia és azt
jövőt remélnek: nem tudják, csak sejlik a ből. dolgozik magának, és mikor halálát kö
kicsiny darabokra osztva bérbe kell adni
zeledni
érzi,
haza
j
ö
^
visszahozza
a
jobb jövőt, melyet színes mesékben festenek
annak a népnek, mely most megélni nem
honvágy.
nekik a lelketlen lélekvásárló ügynökök.
tud, de igy szorgalmas munkája folytán bizDe az orosz, tót és oláh kivándorlók
S látjuk a szomorú jelenségei, hogy
jlos kenyérhez jutna.
ból
alig
I
—
2
százaléka
tud
visszajönni
abba
ha egy ilyen karavánt az állami hatalom
Tény. hogy ha az üdvös intézmény a
képviselője erőszakkal megakadályoz bolor az országba, melyet hűtelenül, de nem ok kivándorlás megakasztása érdekében észsze
szándékában és visszaviteli oda, honnan tá nélkül, elhagyott; a többi mind ott hal meg rűen és ily módon foganalosittatik, ered
vozni akar! minden áron, milyen kétségbe a messze idegenben.
ménynyel is járna. Melyre állna a nyugalom
S mégis valóságos népvándorlássá fajult ebben az országban, hol még a népesedés
esett küzdelmet lejt ki és milyen vad fana
tizmussal szenvedi el szép álmainak durva, e kivándorlás. Egész faluk kerekednek fel, nem olyan nagy. hogy ezer és ezer eddig
erőszakos megsemmisülését. Újra és újra hogy ott hagyják évszázados lakhelyüket, jó hazafinak bizonyult polgári idegenbe lehet
szökni próbál, sir és átkozódik, siratja az neki menve a bizonytalannak.
bocsátani.

A kivándorlás.

sejtve, szűk, hónapszámra kibérelt lakásomban Elfáradtál? . . . Persze. (Sajnálkozás és czirogaépp ebédnél ültem feleségemmel, midőn léleksza tás) . . . kis aranyom ! —
kadva fut be a cselédem, hogy jelentse alkalmat
Hál tudjátok, ott volt nálam az a fiatal
lan vendég közeledtél.
ember ozsonnán, és azután
engedve a közös
A jövendő csillaga.
Szalvétámat gyorsan ledobom, az ajtóhoz felszólamlásoknak, kapaezitálásnak, — leült, hogy
rohanok és
- Uram boesá‘,1 — legnagyobb meg zongorázzék . . . (lelekzetvétel). De tudjátok (az
(Humoreszk.)
lepetésemre, az »orrszarvu«-val állok szemközt, ördög tudja !) hogyan játszik ? ! (Szemeit égre emeli)
Szerény véleményem szerint nem érhet na ki drága (iizella leányát hozta fel Pestre, hogy a Az valami remek játszás volt. Pedig a lányom is
kitünően zongorázik, de olyan gyönyörűen nem.
gyobb öröm egy fővárosi halandót, főképpon pedig j konzervatóriumba beírassa.
egy főv. zsurnalisztát, mint az, ha kiterjedt ro- j
Nagy meglepetésemből alig ocsúdtam fel s
Nagynéném hirtelen körülnéz s a kétség és
konsága van.
még szóhoz se juthattam, midőn nagynéném ri réméin húrjain játszva elkiáltja: »Te Gizi! um
.ló magam is azon boldog emberek egyik kácsoló hangon megszólalt : Jó napot! Édes gyer Got les \\ illeti ! most jut eszembe, hogy a fiakei on
szép példánya vagyok, akik ily széles-körű rokon mekeim ! (Most egy végtelen szuszogás veszi kez maradt az ernyőm, .lessus ! Jessus ! Édes, kedves
ság birtokában vannak. No de hát nem is az a detét, mialatt megszólalok én is.) A ! Isten hozta gyerekeim, mit tegyek, (fokozva) m i -i t legyek !
nagy baj, hogy sok a rokon, mert pl. egy-egy minálunk! édes nagynéni! hogy van? .. . (A szu Régi emlék . . . (formális ájulás.)
zsíros erszényíi amerikai nagybácsi, egy-egy bol szogás a befejezés stádiumába ér.)
De az Istenért, néni. mi lelte ily hamar?
dog emlékű vén kisasszony stb. mindenkor becsű
Lányom, (iizella. Mondja ő.
kérdeztük mind egyszerre. A Tis« (bár 19 éves)
lésre méltó jelenségek, hanem nálam (és még sok
— Kedves nőm, Marianna; szóltam én. (Csó Giziké kétségbeesetten jajveszékel: Mama ! drága
nál) az a bökkenő, hogy mind szegény, jámbor,
Mamuska.
falusi nyárspolgár és nyársasszonyság (ha van ; kolózás T) perczig.)
Most kis szünet következik; feleségem or
ilyen!), akik csak akkor fordítják felém alázatos
— Hál1 Istennek! csakhogy if i vagy unk.
ábrázatukat. mikor valami ügyes-bajos processzust Következik a levetkőzletés. A társalgás áttér Gi- vosért akar küldeni s ekkor — ismét megnyílnak
az
előbb
még annyira beszédes ajkak.
kell gordiusi-csomóként kettévágni, illetőleg össze zellára, a művésznőre.
foltozni, latba vetvén csekély tekintélyemet.
Egy tisztességes sóhaj
a Kárpátoktól Ad
Hát tudjátok kedves gyerekeim . .(hosszú
Az ábrándos szemek felnyílnak.
A kedves hozzámturtozúk között van egy |lélegzés, egybekötve szuszogással) . . .a napokban riáig
áldott jóleiki'i teremtés, akit terjedelmessége és nálunk volt a szombatfalvi kántor, talán ismeritek
Halkan, l imánkodva mondja: »Marianna, édes
orrának kissé nagyobb mértékben való kifejlődése is . . . (közbeszólások: nem én I általános szörnyü- Mariannám ! ne kiililj orvosért, hisz’ nincs »más«
miatt közönségesen (de csak »köztünk«) — »orr ködés.) . . . nem ismeritek ? . . . pedig olyan fi bajom, csak a napernyőm, az én drága féltett nap
szarvúnak« nevezünk. Mindenesetre behízelgő nom ember, hogy olyat keresni kell. Rendkívül ernyőm kerüljön m e g ? !! . . . Folytatva e hangtitulus !
{ fess fiatalember. . . . még nőtlen: nem rossz par hordozást: Imre fiam ! (ez hozzám intéződik), te
Egy alkalommal, semmi veszedelmet sem tidé, ugye édes Gizikéin? . . . Szegény t e ! . . . ; mindig jó liu voltál, szerettél engem, légy szives,
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A Nőegyesület hangversenye.
Ritka élvezetben részesült Szylveszter
estéjén Csákiornya város közönsége a hang
verseny által, melyet a helybeli kér. jótékony
nőegyesület e napra hirdetett s Alszeghy
Alajos polg. isk. tanár vezetése alatt miikedvelők közreműködésével rendezett.

Mert az a hegedűjáték, melylyel Do— Meghívó. A helybeli kereskedelmi
! bossy Klek tanító ur a közönséget gyönyör í ifjak egyesülete ma este 8 órakor, saját he
ködtette s melyért a sűrű tapsokat igazán lyiségében (Zrínyi szálloda) hangversenyt
megérdemelte, nem egy közönséges dille- : rendez, melyen vendégeket szívesen látnak.
tánsnak volt a produkálása — de oly bra
— Halálozás Özv. Csury .lánosné, mu
vúros előadás, mely neki a kiforrt művé ra-szerdahelyi m. kir. postamesternőt súlyos
szek között is helyet biztosíthat; s mert az csapás érte, a mennyiben leánya, Gizellk. f.
a zongorajáték, melylyel Alszeghy Ilonka és hó 3-án hosszú szenvedés után, 28 éves
Wollák Erzsiké kisasszonyok a közönséget korában elhunyt. Szerdán temették el. Nyu
valósággal meglepték, nem az ő zsenge ko godjék békében !
rukban lévő félénk növendéklányoknak volt
— A kir. telekkönyv köréből. A hely
a játéka, hanem a lámpalázon már régen beli kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságá
túlesett gyakorlott műkedvelőknek is dicsé nál ez ideig minden alkalommal szolgáltak
retére váló tökéiyetes előadás.
informácziókkal az érdeklődő ügyfeleknek.

A beléje helyezett várakozást az estély
sikere teljes mértékben igazolta; sőt emelte
az előadásnak a sablontól eltérő szokatlan
rendezése, mely különösen abban nyilvánult,
hogy Alszeghy ur a zenei részeket eszlhetikai magyarázatokkal s történelmi fejtege
tésekkel bevezette s ezzel jő eleve elejét
A hangszinezés, a gyöngédfinomságu Legújabban azonban változást hoztak be a z
vette annak, hogy a közönség a csupa zenei piánók és andanték, a gyönge ujjaik alatt eddigi gyakorlatban, a mennyiben kimond
számokból állott műsor alatt magát esetleg a billentyűkön végig rebbent stakkatók és ták, hogy fölvilágositást a telekkönyvi ható
el is unja.
kitörő erőteljes forték a kifejezésre jutott ságnál hétköznapokon csakis d. e. 9 — 12 ,
Már maga az a körülmény, hogy a iskolázottságukban nemcsak jeles mesterük vasár- és ünnepnapokon csak d. e. 9— 11
magyarázat alapján beleképzelhette magát ügyes módszerét dicsérik, de a játszók ré óráig adnak, a délutáni informácziókat pedig
a hallgató közönség abba a lelkiállapotba, szére a zeneművészet terén jövőt is Ígérnek, egyállaljában beszüntetik.
melynek hatása alatt az előadott darabok mert művészi érzékről tettek tanúságot s
— Halálos bukás. Jugovics István hely
szerzői azok megteremtésekor állottak, bizto biztos alapját mutatták be annak, melyen ben állomásozó dsidás-őrvezető múlt héten
sította az élvezetet; mennyivel fokozta pedig valaki folytonos képzés mellett a tökély ma lovaglás közben lováról lebukott s pár nap
azt Alszeghy ur érdekes, mondhatni igazán gasabb fokára emelkedhetik.
múlva ennek következtében meghalt. A sze
szemléltető, mesteri előadása, melylyel kedAz erkölcsi siker tehát fényesnek m ond rencsétlenül járt 26 éves katona horvátor
vencz eszméjét ezúttal megvalósította s el-; ható, s a mikor utalunk a szép anyagi jö  szági, nagy-goriczai illetőségű volt.
érte vele azt. hogy estélye nemcsak a mű vedelemre is, mindakettőnek alapján kon
— Értesítés. A helybeli kereskedő-ifjak
vésziesség színvonalán állott, de a mellett,j statálhatjuk, hogy régen volt Csáktornyán egyesületének elnöksége ludtul adja az egy
hogy sok élvezetet nyújtott, tanulságos is oly mulatság, mely annyira bevált volna, let tagjainak, hogy az egyesület könyvtárát
volt, mert a sorra került müdarabokat nem-J mint ez a Szylveszter-estély. S ez kifejezésre megnyitotta. A könyvtár kezelői Kohn Béla
csak a zenélök értették meg, de a nem jutott az estélynek 2-ik felvonásában is.
és Lukofnák Bernát egyleti lágok, kik min
zeneértők is teljes mértékben élvezhették.
den hétfőn és csütörtökön esti 8 — 9 óra
A Sárközy-testvérek gyújtó zenéje mel
Nemcsak a nöegyesület, de a közönség lett tánezra kerekedett fiatalság, mely csak között állnak ebbeli minőségükben a tagok
is hálás lehetett — és valóban hálás is volt hamar a kevésbé fiatalokat is magával ra rendelkezésére.
a nyújtott élvezetért, mit nemcsak a sok
— Szylveszter-estély Az 1897-ik év
gadta, egy kavargó kaleidoszkópnak folyton
taps, de páratlan gyöngéd figyelme is tanú
változó képét tárta a gyönyörrel szemlé -1 utolsó napja derüli hangulatban hozta össze
sított, melylyel az előadás minden egyes 1
j Csáktornya városának intclligencziáját a Nőlök elé.
részletét a legnagyobb csendben hallgatta,
egyesület állal rendezett estélyen a »Zrínyi«
S a táncz és az általános jókedv mé
olyannyira, hogy nem volt a parányi pia(szállóban. Alig mullott el 8 óra, a mikor
lyen belenyúlt az uj év kezdetébe is, mert
nisszimónak az a végtelen finomságú nüa terem úgyszólván teljesen megtelt. A szé
bizony régen virradt volt már meg, mikor
ansza, mely a hang versenyzők ujjai alól
pen kivilágított s Ízléssel diszitett terem alig
aczigányok végső akkordjai a termekben el
érvényesülés nélkül a termen végig elsur
volt képes magúban foglalni Csáktornya vá
hangzottak s az estélyen résztvett elegáns
rant volna.
rosának és vidékének szépeit. annyian jöttek
közönség haza felé oszladozott.
össze, hogy részint a hangversenyt élvezzék,
S azt hiszszük, ebben az elismerésben
részint magukat utána kitánczolják. S mind
találja a fáradthatatlan rendező ur is vállal
a két párt teljesen ki lett elégítve. Alszeghy
kozásáért legszebb jutalmát.
Alajos t márnák magyarázó tanulságos szép
K Ü L 0 X F É L É Ív .
S ezzel kapcsolatosan a közrem öködők
bevezetése után Alszeghy Ilonka k. a. ült
irányában is a legteljesebb elismeréssel
Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XV a zongorához, majd utána Wollák Erzsiké
adózunk.
évfolyam első negyedébe lépett; ez alka k. a., hogy első Bethoven Sonatáját (Cisz m.)
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin utóbbi Chopin a) Noclurne Esz d., b.) Ma
szerezd meg . . . Adj legalább tanácsot, hogy ket, kiknek előfizetésük lejárt, azl megújí zurka H. m. ez. darabjait eljátsza. Mindket
megint kezemhez kerüljön.
tani, a kik pedig előfizetési dijakkal hátra tőnek ügyes játékát hosszú tapssal és kihí
A feladott és megmagyarázandó tanács meg- i lékban vannak, azl mielőbb beküldeni szí vással jutalmazta a közönség. Az estély 3-ik
fejthetetlen rébusz volt előttem s azért csak so veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében és 4-ik pontja Ernst Elégiája és Zsadányi
kára szólaltam meg.
fennakadás történjék.
Tisztelettel
Boka kesergője volt. melyeket hegedűn és
Tudja kedves néni, nincs más hátra, fordul
a kiadó hivat ni.
zongorán Dobosy Elek és Alszeghy Alajos
jon a rendőrséghez. — Hányas számú is a fiákéi-?!
— Jutalmazás. A pécsi m. kir. posta urak adtak elő. Mindkettő régismert mestere
— Te Gizi nem emlékszel rá?
és táv. igazgatóság Szilágyi György helybeli ■a zenének s remek játékukkal csak ismé
Gizi nagysám sok orrfiintorgatás után tudo
másunkra adta, hogy nem volt a számra kiváncsi. postatisztet, a múlt évben tanúsított kiváló telve igazolták be, a mit a közönség már
szorgalma és ügybuzgó szolgálata elismeré régen tud, hogy hangszerüket mesterileg ke
— így hát nem lehet hozzá jutni, mondám,
zelik. A változatos programúi lejátszása után
séül, pénzbeli jutalomban részesítette.
én angol [»flegmával.
Tanítónő választás. A lüske-szenl- Sárközy bandája szófiait niegs kezdetét vette
— Mondd aranyos Imrém! (most már »a r a -i
nyos« !) nem lehetne a számot valahogy megtudni? í györgyi róm. kath. népiskolánál üresedésben a táncz, mely késő hajnalig tartott. Az uj év
Bizarrnak elég bizarr kérdés, de egy falusi i volt másod-lanitói állásra f. é. január hő hasadását a Rákőczy induló jelezte, melyre
2-án egyhangúlag Sziránka Gabriella h.-nád- a szünéra elején czigányaink rázendítettek.
nagynéninek megbocsáthat^
Az estély a nőegyesületnek körülbelül 120
— »Miért ne? Van 6000 konflis, 8223.6 aljai oki. tanítónő választatott meg.
— Eljegyzés. Rosenberg Sándor, Rosen- frt tiszta jövedelm et hozott.
comfortábli stb., elmegyünk mindegyikhez s körül
belül 10 év alatt készen is leszünk.
berg Zsigmond helybeli kereskedő fia, a pécsi
— Pécs, Zala-Egers/.ey e.s Csáktornya
— Hát nincs semmi remény ? kérdi a nagy- j Taussig Zsigmond-fele cs. és kir. udvari borversenygése. A csáktornyaiak es a zala-egernéni.
kereskedö-ezég megbízottja, eljegyezte Braun! szegiek azl óhajtják, hogy a Budapest-Fiume— Vessen rá keresztet, mondom én.
Irma kisasszonyt Budapestről.
Zágráb között tervezett telefonhálózat Zala-

i

— De tán a ti lapotokban az »Apró Hirde- I
— Az Ipartestület dementije A váios-| Egerszeg, Nagy-Kanizsa és Csáktornyán át
lések« . . . közbevágtam . . . Kn miattam akár ai
föld alatt, akár a felett keresi is, nem bánom, bau elterjedt ama rut pletyka folytán, mint vezettessék. A Csáktornyái kaszinó, valamint
de, hogy nem lesz meg, akár lenyelem a fejemet ha az általános ipartestületnél sikkasztás tör-j Zala-Egerszeg rendezett tanácsú város kép
(Vége köv,)

térit volna, kijelenti az elöljáróság, hogy a; viselő-testületén* k kérelmére a közgyűlés e
f. hó 4- és 6-én megtartott számvizsgálat a tárgyban föliratet intézett a Kereskedelem
vagyonkezelést teljesen rendben találta.
ügyi miniszterhez. E feliratra a pécsiek is
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mozgalmat indítottak, hogy a telefon-össze- Lajos, Hirschmann Leó, Krausz Dezső, Ilocli— A fővárosba utazó t. olvasóink figyelmét
köttetés Pécsen át létesít tessék, s ez szeri il singer Sándor, Herlinger Mór, Zrínyi Viktor, felhívjuk Küvesi Nándor előkelő nagy éttermére
lők annál könnyebben volna elérhető, mert Barakkó N., özv. Baránics Andrásné, özv. (VII. Erzsébetkörut 27.) a hol kiváló ételek és
italok, pompás kiszolgálás biztosítják a vendégek
a kereskedelemügyi kormány úgy tervezte Molnár Józsefné, Csűri Anna (Szeleneze),
teljes megelégedését, ezenkívül nagy kalonazenekar
a budapest-fiumei telefonvonalat, hogy az Prusátz Viktor 1 — 1 frt Ezenkívül Friedl játszik esténként szabad bemenet mellett. Kövesi
nem Csáktornya, Nagy-Kanizsa, hanem Dom vendéglős a termet ingyen átengedte s a most egy gyönyörű szép téliker ttot is létesít, mely
bóvár felé vezettessék, honnét igen rövid villamos-részvénytársaság a világítást díjta Budapest egyik látványosságát fogja képezni.
már az ut Pécsre.
A legjobb gyakorlati irányú gazdasági
lanul adta. — Fogadják a nemesszivü fe— Perlakon a »szegény tanulókat se- liiltizetök, pártolók, nemkülönben mindazok, szaklap kétségen kívül a Kovácsy Béla gazdasági
gélyző egylet« decz. 31-én a társaskör helyi kik a mulatság rendezése körül fáradozni, tanintézeti igazgató szer kesztőségében Kassán meg
jelenő »Magyar Gazda«, amely — mint haAonkint
ségeiben tombolával egybekötött zártkörű vagy annak sikeréhez bármily tekintetben
megjelenő gazdasági folyóirat
egyenesen a kis
szylveszter-estélyt rendezett. Felülfizettek : hozzájárulni szívesek voltak, a szegények gazdák igényeihez mérten van szerkesztve. Nagy
Sípos Károly 5 frt, Csesznék József, dr. Ke nevében az egylet leghálásabb köszönetét számú, a mezőgazdaság minden ágát felölelő, szá
mény Fülöp, Verly Ernő 2— 2 frt. Steril — Csáktornya, 1897. évi január hó 5-én. mos illusztráezióval ellátott olyan közleményeket
hoz, melyek a mezőgazdaság legújabb vívmányait
Samu 1 frt 50 kr., Csárics Gyula, Grész Bernyák lvárolyné egyl. elnök.
is népszerű, könnyen érthető modorban tárgyalják.
Kálmán dr., Horvát Csongor, Ilorvát Pál,
— A polgári házasság ellenségei. La- Valóban nem ösmerünk gazdasági szaklapot, mely
Kovács Rezső, Málek István, Lange Kelemen, dics József és társai károlyszegi fiatal legé a kisgazda részére ügyesebben, jobban volna szer
Plichta Kázmér, Rábics Nándor, Steril Fri nyeknek a felső-mihályfalvi közjegyzöségben kesztve, mint a »Magyar Gazda*, melynek előfize
gyes, dr. Szabó Zsigmond. Szibert Gyula. elhelyezett házassági kihirdetési tábla már tési ára is csak 2 fit egész évre. Kiadóhivatala
Varga Jakab, Weisz Alajos 1— 1 frt, Eben- régen szemet szúrt. Megállapodtak tehát Kassán van Vitéz A. könyvkereskedésében, ahonnat
kívánatra mutatványszámok is szívesen küldetnek.
spanger Miksa, id. Goricsanecz József. Haris abban, hogy azt egyszerűen eltüntetik. El is
Eiernyolczszáz negyvennyolez, a magyar szaKároly (Mura-Csány), Babics Gábor (Mura- lopták, de rajt vesztettek, mert hurokra ke
badságharcz képes története. Egxkoiu képek, kitűnő
Vid), Kisfaludy Gyula (Hódosán), Mihácz rüllek. A helybeli kir. járásbíróság előtt mull kézírások, nevezetes okmányok, kiáltványok, fal
János (A.-Domboru), Medved Lajos, Murk héten állottak törvényt, a hol cselekedetükért ragaszok, egyéb jellemző nyomtatások, az összes
István, Zala József 5 0 — 50 krt., Luckmann őket elitélték.
érdekes ereklyék teljes gyűjteménye. Az ezerkétKároly 20 krt., Luckmann Nándor 10 kr.
— Köd és nátha. Már több mint egy száz képpel illusztrált mű szövegét az ország leg
Az
— Tombolatárgyakat adtak: Csizmadia Mi- hete, hogy ránk ereszkedett a rút, füsthöz kiválóbb irói. költői, történettudósai itták.
egész a maga nemében nagyszerű munka harminc/
hályné 1 doboz levélpapírt, Ebenspanger hasonló, sűrű fátyolnak beillő, kellemetlen füzetben jelenik meg. E g y - e g y f ü z e t á r a 30
Miksa 1 mozgó seprőnőt és 1 éjjeli lámpát, köd, és még most is ránehezedik nemcsak kr. — Részletes prospectust, úgyszintén mutal
Grész Alajosné 1 likörös készletet, Grész tüdőnkre, de kedélyünkre is. Sötét színben ványfüzetet megtekintésre szívesen küld és meg
Alajos 1 sörös kancsót, Lange Kelemenné látunk mindent, homályba borult a város rendeléseket felvesz : Fischel Fülöp (Strausz Sán
1 dohány-készletet, dr. Kemény Fülöpné és légköre, melyet csak ilt-ott képes egy-egy dor) könyvkereskedése Csáktornyán.
A Mátyás Diák legújabb száma is kétség
dr. Kemény Fülöp 4 darab vázát, Spitzer perezre a napnak derült sugara keresztültelenné teszi, hogy ez idő szeiint az összes élczJózsef 1 gombosiűtartót, dr. Szabó Zsigmond törni. Hasztalan védjük légző szerveinket a
lapok között a Mátyás Diák a legvigabb és leg
1 szivarkatartót, Zala József 1 tintatartót és nedves pára ellen, behatol az minden iziink- tartalmasabb. Kétszer annyit nyújt úgy szövegben
1 gyiiszütartót ollóval. — Az estély az egy Ibe és az ulczákon prüsszentéssel üdvözlik és képekben, mint bármely más vig újság; azon
letnek 37 frt 08 kr. tiszta jövedelm et ho ■egymást az emberek. Mert a nátha most az kívül annyira változatos, hogy szinte csodálatos.
zott. Fogadják a t. felülfizető és adakozó uralkodó planéta s ez a humorisztikus zsar- Alakjainak eredetisége, adomának sokasága, aktuá1lis közleményeinek tarkasága, talány rovatának
hölgyek és urak ez utón is az egylet őszinte 1nők ugyancsak meggyötri az ő áldozatait,
gazdasága épen olyan vonzó erőt képez, mint az
kik
hasztalan
igyekeznek
elrejteni
könnybe
köszönetét!
a husz-harmincz kitűnő karrikatura- és adomaA.-Domboruról Írják, hogy ott az lábbadt pilláikat és arezuknak kiemelkedő illusztráczió, a melyek első rendő rajzolók tollából
olvasókör javára Szylvesztei* estéjén sikerült díszét a vidáman mosolygó káröröm elölt: kerülnek ki. Minden számban egy befejezett vig
táncz-mulatságot rendeztek. A hölgyek kö nevetségesek maradnak bosszantóan »har elbeszélést nyújt. A Mátyás Diák ily körülmények
közölt valóságos családi lap, a melyben a család
zül jelen voltak: Hirschler Ödönné. Löké matos« szenvedéseikben és nincs, a ki jó  minden tagja talál neki való, kedves dolgot. A
Lajosné, Kmetykó Gyuláné. Szlámek József- indulatú részvéttel mondana le a velők való J Mátyás Diók egyúttal a legolcsóbb élezlap is, mert
né, Bergerné (Kolorból), Maver Mónié, Kor érintkezés közben a »b« betű szükséges előfizetési ára egy negyedévre csak I fi t 50 kr.
ber Jánosné, Német Istvánná, özv. Jakupák ségéről. De hát mikor ez is oda tartozik a A kiadóhivatal (Budapest, Sarkanlyus-utcza Iksz.)
Józsefné, Hirschsohnné, Stárkelné. Riró Ma tél »örömei« k özé! Ha élvezettel nem is. Iszívesen küld mutatványszámot, ha eziránt meg
keresik.
riska. Farkas Mariska. Korber Gizella és de türelemmel kell hogy elviseljük ezt az
Irina, Lábos Mariska, Papp Etelka, Stefics iánglus telet, ha már nem csikoroghat tal
Katicza, Szlámek Ida úrnők. A mulatság punk alatt a hó és nem gyönyörködhetünk
Nyíl ttér.*
este 0 órakor kezdődött s másnap reggel a vígan tovasurranó szánok harmonikus
7 óráig tartott. A rendezők szép mellcsok- csillingeléséhen.
Nyilatkozat
— A szabadsagharcz képcsarnoka. J ó k a i,
rokkal kedveskedtek a hölgyeknek Az első
négyest 10 pár tánczolla A rendezők (Gra- B r ó d y Sándor és H á k o s i Viktor 1200 képet
nitz, Pick, Ruszék, Gáspár, Feszti és Lövve) gyűjtöttek össze 1848-49-ről. Ezekhez írták meg
mindent elkövettek, hogy a jelenlevők jól a legjelesebb Írók közreműködésével — a dicső
séges idők gyönyörű történetét. Ilyenformán 48-10mulassanak, ami sikerült is.
Köszönetnyilvánítás. A helybeli jó  ; nek a legteljesebb, legkimerilőbb könyve ez, amely
tékony nőegylet mull hó 31-én Alszeghy ' »184S« eziinen most albumalaku igen olcsó füze
Alajos, Dobosy Elek, Alszeghy Ilonka és tekben jelenik meg. Az eddig megjelent 3 füzetből
Wollák Erzsi szives közreműködéseivel Szyl százezer példány fogyott el eddig, a mi arra vall,
veszter-estélyt rendezett, mely minden tekin j hogy nem lesz magyar ember, aki meg neszerez
tetben fényesen sikerült. A bevétel 212 IVI ze, szabadságharezának e bibliáját. A szerkesztők
95 kr, volt. Felülfizettek: Hirschler Adél (A.- |és kiadók abban állapodtak meg, hogy a hatalmas
Domboru) 5 frt, N. N. 4 írt, Mádi Pál (Bá diszmű 30 füzeiben teljes lesz, minden körülmé
nyavár) 4 frt, dr. Krasovecz Ignácz 3 frt. nyek között, és ha mégis többet adnának, akkor
Tóth István, Pethö Jenő, dr. Férnek László. kötelezik magukat azt ingyen adni a vevőknek,
Kollarics Mihály, Zdelár Miklós. lMayer Her így a teljes munka: 9 forint lesz és egy krajezármán, Mayer Károly, Ziegler Kálmán, Mayer ral sem több. *1848« hurininczkrajczáros füzetek
Salamon, Weisz Miksa. Hirschmann Samu, ben is kapható minden könyvesboltban. Képes,
Zakál Henrik, dr. Hajós Ferencz, Czompó bőséges tájékoztatót e lapok minden előfizetőjének
Andor, Strausz Sándor. Sullegg János. Pe- ingyen ád és kérésre küld a helyi könyvkereskedő
csornik Ottó, Nuzsy Mátyás, Szilágyi Gyula, vagy a kiadó: Révai testvérek irod. r. t. Buda
dr. Csűri Jenő (Bpest), dr. Marczius József pesten (váczi u. I.)
|
— Fizetesképtelen és csődbe jutott kereske
(Hrastnigg Stayerorsz), 2 — 2 frt. Beruyák
dők és iparosok, kik hitelezőikkel egyezkedni óhaj
Károly, Pálya Mihály né, Kollár Mariska, dr tanak, forduljanak bizalommal az »Első budapesti
Wolf Béla, Benedikt Béla, dr. Schwarcz Al Kereskedelmi egyeztetési Irodádhoz (Budapest V.
bert, Szilágyi Györgyné, Mintsek Melchiadesz. Eipótkörut 10. t. em. 8.) ahol úgy bel- mint kül
Tóth Lajosné, Benedikt Hermán, dr. Viola földi czégekkel az egyezség biztosan létrehozatik.

Aluliról!, amidőn e helyütt köszönetét
mondok Schober Istvánná született Deszgjek Katalin urnő perlaki okleveles szülész
nőnek nőm gyógykezeléséért s mondhatom
élete megmentéséért, kötelességemnek tartom
ezen kötelességhű s önfeláldozásig ügybuzgó
szakértő szülésznőt a nagyérdemű közönség
becses figyelmébe ajánlani.
Kell Dráva-Kgyházon, 1898. január
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Előttünk:

Kumpcr Márton lanu
Jurcsan Mátyás tanú.

Polman Vincze
itr.-egvimzi lakos.

h rovat alatt közlőitekért som
tokuitotbon nőni vállal felelősséget a

938. 1

Fololős szórkősz.tő:

H A R G IT A I JÓZSEF

alaki,

som tartalmi

Szerk.

1

Segéd -szerkesztő:

ZRÍNYI KÁROLY.

Kiadó és la p tu lajd onos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)

Yu Čakovcu, 1898. 9-ga januara

XV. tečaj.

Broj 2.
Predplatna cena je:

Sve pošiljke se tičuč zadržaja
novinali, n«j se pošiljaju na

Na celo leto . . . .

4 frl

me Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.

Na pol Jela . . . .
Na čel vert leta . . .

2 frt
I frt

Izdateljetvo:

Pojedini broji koštaje Itt kr

Knjižara F i s c h e l Filipova
kam se predplate i obzn me
pošiljaju.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
Izlazi s v a k i tije d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k e n e d e lju .

Obznane se poleg pogodbe
1 fal računajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. I. d.

važnijom sastojinom, kisikom, pretvara črnu. vetra, koji još više izsuši i podračuje dihanje
izkvarenu krv, koja je vu plučima vu zdravu j Južni vetri tčlo jako slabijo, ar se ouda
I. Zdravje.
i čerlenu, koju srdce na vse slrarie i delove I vnogo znojimo, zato se treba ouda lehkeše
Ičle pošilja i tim ga oživljuje, giblje i hrani. opravljati; najškodljivrši su topli, vlažni
Zdravje je najljepši dar božji. Nikakvo
Izdibanjem pak izliičujt* se iz Ičla pokvar zahodni vetri. koji prčče izparivanje kože i
blago na svelu ga nadomestiti nemre, prež
jene i nepotrebne sastojiue, naročilo vugl- tim se lehko prehladimo, zato se treba pri
njega nejma srečo, prež njega život novaija
zahodnih vetrili dobro opravljati. Vu obče
nikaj. Najljepši darovi pameli betežniku su jičnu kiselinu.
Ako dišeino vu čislom zraku, bivamo ; moremo reči. da nagla premena vremena
blago proz ikakve vrédnosti, ar beležnik ne
krepčeši, živci nam se jačaju, slajše jedemo. vsakomu lehko naškodeli more. ter se treba
samo da nije moguč tnakar skim god liasa sen (spanje) nam je rnirneši i čvrsteši ; j navedi, da se po vsakom viemenu vsaki
niti. on je i družtvu i rodbini, a i sebi na
zato je od znamenite važnosti, jeli je zrak dan prešečemo, da tčlo otvvdne i tim neprilerh.
čist ili nečist, prost ili zaprl, frižek ili pok like vsakoga vremena podnositi more.
Pak koliko je dragocčno blago zdravje,
to se ipak malo cčni i prešlimava, lakomen varjen.
Bura (viher) jakomu, zdravoiriu tčlu
Zrak se lehko kvari :
se kvari i ruši. Kad je čovek betežen ili
godi: za vi hrom človek sladko jede i dobro
a) Vu sobah (lužah i sobah spanja, gde
spi. Gdo proti vihru ide, nek ide ponudi i
kad mu je jako zlo, ouda veli : »nikaj ga
ima vnogo ljudili. delom izparivanjem kože,
ne prež zdravja«, ali malo gdo zdrav misli
zaprtim vustnicami; dobro je lakajše večkrat
j dčlom opel izdibanjem.
si počivati, ako si obrnemo hrbta proli vihru.
na pogibelji. koje ovom u dragocčnomu blagu
b) Vu nizkih, vuzkili slabo prevetrenih
P ropu ha (cuglufta) se je treba čuvali,
naškoditi ili ga satrli mogu. Čovek dok je
proslorijah, jer zapreti zrak izkvari se, ter
zdrav, navadno najmenje ceni zdravje, kaj
j ar škodi ne sam j betežniku, nego i zdrauikuk nije vugoden čoveku. Treba anda vse
više. ponajviše ga menje čuva, nego svoju
|vonni.
sobe vsaki dan vu vsakoj dobi godme dobro
opravu : Komaj kad ga je zgubil, pak obolel,
Vu prolul jetju jo zrak m*.j krepčeši iz
prelu
v
ta
ti.
vrédi mu zdravje više, nego vse drugo, nu
jutra, vu Ijeti na večer, vu jeseni po pol
c)
Vu
stanovih,
gde
se
peči
kadi
ju.
navadno samo do ti čas, dok Iraje beteg,
lampaši goriju. i gde ima jako smerdečili dan. a vzimi ob poldan. Dobro bi bilo vu
kak ozdravi, opel je stari lakovnik.
stvari,
naravski je, da vu pluča dohadja lo doba vsaki dan šelati se, i to kaj diiž«*.
Vrčden i priroden način živoja najbolje
Duge šetuje su osobifo dobre onim, koji
i najtrajneše bude nam zderžati i ojačiti vnogo nevugodnili i škodljivih duhali, ako
naginjaju na beteg i Irbuha (črčvi), hipohon
se te prostorije gustokrat ne preluftaju.
zdravje, ovo najljepše zemeljsko dobro.
d) Vu hižah (sohah), gde se odvise drom i onim. koji su svoje tčlo razmazih,
Ima doduše ljudi, koji inisle, da je
(loži
(kuri). Našemu zdravju najviše godi ti vsaki čas beteguju od katara, trganja i
zahman davali im regule. po kojih da živiju;
protina.
nu ako je i koje Ičlo moguče, da podnaša umjerena toplina, pokehdob ova uašu kožu
(Dalji- drugi put.)
falingasten živo! duže, nego slabo tčlo. lo se steze i tim ja lači. cirkuliranje sakova pospješuje,
a
probavu
olekšava.
Jaka
vručimi
ipák pre lupék [troli zakonom prirode kad
tad osvečuje; posljedice nevrednoga života naproti razteže uašu kožu i hm nas slabi,
pokehdob se jakom vručinom sokovi raznigdar neizoslaueju.
Poziv na prodplatu.
Regule. po kojih treba živeli, nisu za redjuju, odviše naglo cirkuliraju, mi se zno
jim
o
i
tim
sehnemo
i
slabimo.
koni po miloj volji, nego nje izprobanje i
Prvim danom nieseea janiiéra odpira
e) VTu hižah, gde se kuba, pere. suši.
razum prepisuje, a priroda-natura ib zapose predpišita na uovinc »Medjimurjo-Murakak i vu novo sagradjenih hižah i vu sohah,
véda.
köz« z;i prvi IV-rta 1 i pol Ijeta, odnosno za
Vsakomu je anda potrebno znali, o čem koje su na novo pobčlene ili ribane.
celo
Ijeto 1898.
Tun
se
kvari
zrak
vu
sobah.
njegovo zdravje zavisi. kak leliko ga more
Nu najzdraveši i najčisleši zrak vsikak
izgubiti i kak da ga čuva. Nežna ii to, more
Prosimo s loga uljuduo naše vnogo
ga jako leliko izgubiti ili mu bar jako naš je vu prostoj naravi, moglo bi se reči pravi šlo\ane predplainike, da imaju dobrotu predflašter célomu čovečjernu organizmu. Dojkoditi i ovak znatno svoj život preklali.
duči vu proštu narav, prša nam se šire. platu čim predi obnovili, da se redovito
Nu rekel bude nam gdogod morli, tla
slobodnije dišeino, vsaki organ življe radi moreju novine za predplatnike poslali.
nemore vsaki živeti po zdravstvenih regulah,
(dčla) duh liani je bislreši ; polelniji, s rččProdplatu prosimo, naj nam dostoju
ar mu to njegovo zvanje nedopušča. lstina
jum čovek je kak preporodjen. To nam naj predplatniki pripojil jati poštanskimi naputdoduše ali vsaki more toliko za svoje zdravje
bolje pokazuju ljudi, koji su navčk vu zap
včiuiti, da bar najvekše težkoče njegove od
nicami, koje su za lo najshodneše, samo
retili proslorijah i vu varoših (gradovih); ovi
rine. Moreš se doduše navadom na težkoče
treba,
da se na njih označi adresa predsu navadno slabi, blédi i kržljavi, muzi
zdravje privčiti, tak da se čini, kak da ti i
platuika.
(seljaki) pak krepki i zdravi su.
neškode ; ali zevsema opravdano je pitanje,
Zrak vu prostoj naravi različilo deluje,
Cč iui no v i11nm »Medj im uj e-M u rvköz «
nebi li vnogo zdraveši bil, da navčk po
suhi najmre i hladni zrak jači i steze pluča.
zdravstvenih regulah živiš.
oslaje i za Ijeto 1898. nepremenjena i to :
ali ih tulikajše ponekaj i podražuje, zato ga
Ovi naputki hudu ti pokazali, kak da
se ljudi slabih prsah čuvati moraju. Vu
Na cčlo Ijeto
. .
4 tor.
hasnuješ ono, kaj ti je potrebno za tvoj
obče najbolje nam godi suhi i mertučlivi
Na pol Ijeta
. .
2 I‘or.
telovni i duševni život, da ga tim zdravo i
lopli zrak, menje pak hladni vlažni zrak.
Na
fertal
Ijeta
.
.
1for.
v ugodno izpeljaš.
Zato se moramo čuvati, da neizhadjamu vu
1. Z d r a v i č i s t z r a k . Zrak je prva jeseni vu jutru i na večer.
Predplate i obznanenja pošiljaju se
i hasnovita potreboča za živol, prež kojega
Kaj se tiče vetrov — severni veter jako vu Čakovec knjižari Fischel Filipovi, čovek nemre živeti.
iživljuje, nu pokehdob tulikajše jako pod ^transz Šandoru.
Dihanjem čištimo krv ovak: zdihanjern ražuje, moraju se ga ljudi, koji se lehko
prijemljemo vu pluča zrak, koji svojom naj- prehladijo, jako čuvati; a još više izboduoga

Doktor vu liiži.
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1 on da stopram svoju zmožnost skažeju.jnas poziva višnji gospodar na delo vu vi-

nit zemlja prež sunra, nit sunce prež zemlje |nograd svoj, da trnjavo ledino očistimo, zbolKazgovarjaju se stari dedci, na čelu im neima živlenja, nit blagodarnosti.
j šujemo, divjo luščino u sladkoploden vinoggizdavi Velten, zabavlaju, či se u svojem
V e l te n : A iz česa nam zrak V
rad promenimo.
bornem veselju segaju po jabučnici, med
G o l e n : Spojenost ovili nebeških teleV e l t e n : Kaj je človečanstvo vu obkoj e kak vi m kramlajem počnu modruvat u sah u svojem deluvanju kroz toplinu sun- čem, ili kakov je obstanak človečanskog poprirodi.
čenih trakov, vodenih hlapov zemeljskog kolenja na ženili ?
V e l t e n se stegne, po rocku segne na- izparivanja i sličnih učinkov struje se zračno
G o l e n : Človečansko obče živlenje je
pije se do suze, stavi pred Golena i reče okružje, omoguči redilnimi snovmi i život- jedna premenjliva uzbežliva trajavost u vekoponosnim glasom :
vo, nuni lastnosmi, plinmi i tak stupe ova vitoj borbi spodobno vodenoj peni iz vnoG o l e n e ! pij i pripravi se na examen, trojedina velemežna sredstva u jedmi moč žine raznih mehureeeh zastoječoj, koju valovi
danas čem ti raznih pitanjah predstaviti, ako narave, koja po Božanskoj osnovi sviet vlada pluskajuč na površju vode kupice, dočim je
nje nepogodiš lišim, te ročikina prava.
i uzdržaje.
za malo onim istim pravcem staru, raspluju,
G o l e n se na ov nenadani napad zaV e l t e n : Kaj je sunce, ili kakove t v a - i opel k vodi zjednače. Bili su voda, iosta misli, malo si pomore i dozvoljno re če : rine je njegova zestavina?
neju voda.
No naj da čujem.
G o l e n : To človečanski razum neod-i
V e l t e n : Kakov je obstanek človečansV e l t e n : K čemu smo zišli?
govara, gotovo je da je carstvo iliglavna kog živlenja osebno?
Golen:
Hm, k jabučnici
v
družbi zaloga svetlosti i topline, a toplina je vir
G o l e n : a) Ozrom pojedinih su razne
veselili.
živlenja. Kad toplota deluje na sličnu tva-j klasike u človečanskoj olikanosti,
V e l t e n : Kaj nam koristidružbeno
rimi. koja je zestavina živlenja uzgodi ga i
b) su razni časovi živlenja.
veselje.
probudi iz mrtvilnoga sna, nastalo je živo :
c) Su razne osebine vu naturah skoro
G o l e n : Veselje je potrebno i
hasno- bitje, koje najprvi živeš zajme od zraka, kuliko ljudih, tuliko čudih vsaki po svoje,
vito, opeval je pesnik. Družbu išče
vsaka vusta obrne k materi zemlji, koja mu kak
raznovrstne nepogode, koje nam nanos
stvar, veselje je Božji dar. Ono nam krepča brižliva mati svoje hranjivo daje.
Időbe življenja i v noge okolnosti, a največ
zdravje, sklapa i nadaljuje prijateljstvo, i
V e l t e n : Kaj je sviet?
j raznih počutko zadaju strasti človečanske,
odahnemo si od napora trudaoplnog živlenja
G o l e n : Pod imenom sviet razumeva zato gorje človeku, koj ima nemirne neponašega. A napokon diže nas prama
stvar- se s ve, kaj se na ovoj zemeljskoj krugli n a-' kojne i nezasillive strasti, komu nigder neniku, zahvaljnoni dušom i srcem
za dar hadja, kaj zemlja ne sebi i v sebi uzdržaje. zadostuju pogode, komaj da si jednu želju
živlenja, koj ega se jedva u dobroj volji iá- z onimi skrivnostmi, kaj mi sečati i upozna- pogodi več mu stotimi novih loušiliporodi,
dujemo, kajti žalost nas teži. turobnost nam vati još nismo možni, koje sudbina u bu- čim više kreče svetom i vlada, tim g.i viši*
greni, a srditost krajša živlenje naše.
duče potomcem našem vu odkritje pridržaje. brigih napada, a ni se nigdar rodil človek,
Velten:
Cim se popuni družbeno skupnim deluvanjem narave, koja vode sve komu bi se vse želje spuniti mogle. Al ipak
veselje?
provnem zakonom,svakim hipom sveže Ipri vseh
teh neizbrojeuih razlikah nas veže
G o l e n : Ljubavjom, prijaznostjom, uda- j vnožina novog živlenja a svili živučih biljah 'jednakost.
nostjom, zajem nosljorn i poslužnosljom, jeden j tipa vu gibanje, a dosadno živlenje, vračaj
V e l t e n : Učeni nas veže jednakost?
drugom poslužiti ugoditi, vsaku povolnost Vu prvotne snovi, koje vu prirodi čakaju j
G o l e n : Vrsi smo člani velikanskog
mu doskočiti k veselju gibati, da bu cčla j novoga proizvoda.
| tela a) ili skupnosti, kad * vsi delujemo na
družba jedno srce i jeden duh.
V e l t e n : Odkud su ove zmožnosti svoj uzdržavanje človečanstva.
\Te l t e n : Kaj nas navodi na ove dobre početek vzele?
b) Vsi smo jedniki herbi vu onoj herlastnosti ?
G o l e n : Od višnjega stvoritelja. kojega |biji, koju podedujemo prehodom kroz ovo
G o l e n : Uriznajem svakoga sebi s p o -; človečanski razum nedosiže. vera i očevidni kratko vremenilo živlenje, najmre stiske podobnoga ili jednakosti.
čudačini njegovi nas privedli do spoznanja j roda i smrti,porušlivost u živlenju.
kzadV e l t e n : Kaj nas naputi na
priznanje <ja zdrav razum lahko i podpunoina prizna a 1njemu i razpad tela našega,
jednakosti?
človečansko srce i duh v njem se veseli i
c) Vsi smo jednako sorodni s zemljom
G o l e n : Bazmišlavanje narave i nje- raduje.
i iz koje jednakim pravcem zidemo i vu nju
zinog d -luvanja na rod človečanski.
V e l t e n : Kaj je člo v e k ?
j pojdemo, dakle vsi potujemo u jeden smer.
V e l t e n : Kak deluje narava na rod
G o l e n : Človek je stvor najprvoga j Ako anda razmisljavamo cielu vekovitu tračlovečanski?
!od svega veleobčeg životinstva od višnjega javost človečanskoga bilja, razlika jo medju
G o l e n : Iz mrtvilne tvarine zem eljskih' posebnim darom nadorjeni i predstavljeni, j nami tako malena. da se posve ili sasvim
spojinah nas u život sve jednako probudi, da svim zemeljskim vlada i upravlja.
izgubi.
1 stim sem do čila govorenja
a za malo opel u zemelski zlog zgrudi. Bili
V e l t e n : Cim je človek uznesen nad j mojega, koje za sad naj zadostuje, več mi
smo i budemo prošh. i buduču vekovitost; ostali živalski skladi ?
je grlo suho.
svi jednnka zemeljska tvarina, dok nas moG o l e n : a) Njegov veličasten izrasdigV el l e n: Ne zadovoljno pomrmra i
gučnost Božanska neprestvori.
njen prama višnjemu.
nastavi. Da ti priznaš i vrstiš loli jednakost
V e l t e n : Kaj je narava?
b) Liepo častitljivo obličje.
u narodu človečanskem, od kuda dakle tuG o l e j : Narava je kak mašina višjega
c) Neomejenost razuma, koj viek nap- liko pobune i nezloge?
Gospodara, kakove si on potrobi za stvo - j r,.duje i priča, da je v njem Božanska poG o l e n : Ovo pitanje mi dobro došlo,
jene si svetove, koji u nebeškim prostoru j sebnost. kaj pri ostalom živalstvu niti sleda jerbo odgovor bu posežen medju nas, nego
svoje puteve čine, da svakim kas služica neimn, kakova su bila pred jezero leti, ta- valalo bi se zročkom poslužiti, pak anda
ravna upravlja, i njemu kao stvoritelju sva j kova su i danas.
dalje nastavimo govor,
u povotan pravac lira.
V e l t e n : Odkud zide človek, ili iz česa
Diju vsi kak honvedi, da ji* ročka triV e l t e n : Kaj vu občem deluje narava? su njegove zestavine?
krat iznemogla
po toni sledi odgovor.
G o l e n : Iz medju neizbrojeuih in ed o-l
G o l e n : Človek zide od zemlje kak
Glovek po svojem bivstvu je raznih
kučlivih virov njezinog deluvanja najpogla- vsaka rastlina, koja se od zemlje očekuje nagibov, skloni na dobro i zlo. Al stvor je
vilije jest živlenje naj prvi stupanj člove- neg u dalšem proizvodu.
najplemenitiji, pripada mu junačtvo, svladanje
čanstvo v kom vlada neumerli duh: zatim sve
VTe l t e n : U kakvim proizvodu dojile zloga, poraba razuma i duha previdnost,
živinstvo od naj večeg kita do najmenšeg človek od zem lje?
udanosl, zajemnost u društvu človečanskom
nevida, koje kroz sve vekove u život pioizG o l e n : Kroz uživanje njezinih plodo- k;dv terja zakon Božji vu ljuba vi i slogi
vadja; zatim sve ostalo rastlinstvo, koje u vah u tretjini kolenu, dakle zemlja
nam živeli. Al žali Bog, gorje koje je najprije
svakoj godini zemlju obkinča, obnovi sva daje hranjivo, hranjivo se povžije i obrali rezsrdilo Boga da j<* poliral Angele, jest gizživuča bitja razveseli i navduši prama stvo- u krv, a skrvi postane človek.
dost i napuh. Ovo i danas diže svoj tron i
ri telj u narave.
V e l t e n : Zakaj je človek stvorjen na vojsku, služi se zvuogimi podaniki svojemi,
Velten:
Načini deluje narava, da sviet ili kaj je njegova naloga?
koji sipo gledaju, preziraju i duriju iskeruzdržaje sviet?
G o 1 e n : a) Da svaki po svojem stališu noga svoga, kano da ni spodoben njim stvor,
G o l e n : Na trojedinih blagodarinah : vu zadružbi človečanskoj deluje podpomaže šoptriju se, napihuju kao pav ozirajuč se
sunca. zraka i zemlje
na razvoj i uzdržavanje živlenja človečans- na svoje liepo perje i čestiti rep, al kad
V e l t e n : Kekovem nagodbum se ova kog doprinese.
pogleda k zemlji i vidi svoje črne noge,
trojedinost spaja?
b) D a j e pristupen u delokrug člove- j poklapi perje. Tak i gizdavec u svojih visoG o l e n : Sunčeni traki iz neizmerne da- jčanstva sviet krasili, napredakpoveličati, j kil. nazorih zaničlivo pogleduje na svoga
line
prodiru, dok dojdu u dotiko s zemljom čim lepše i zmožnije olepotiti, okoristili.Zato |druga, koj je to Bož nižje vrste, srami se

Domače novine
kratke družbe njegove, al na žalost njegovu,
KAJ JE NOVOGA?
al na žalost njegovu dim e ga nutarnji glas,
— Jugovič Štefan čakovečki ulaner,
Papa Leon XIII.
opomni, da i prisili k priznanju istine, da
rodom iz Velikc-Gorice (Horvatska) je od
se za mala z naj revnijim prosjakom vu
Papa Leon XIII. obslužaval je, kak jej konja tak nesrečno opal, da je za par dajednoisti zlog zemlje na vekovita vremena
poznato na novu godinu 60 godišnjicu svog nov vumrl.
združiti moral bude.
— Do vezda je svaki mogel kad goder
misnikovanja. Sveti oteč 88-godišnji starec,
V e l t en: Kojemu ti odgovor pak ni po- koji živi sasvim na špartansku, bil je od vu čakovečkoj kr. gruntovnici pogledati, kaj
goden se namuzne i osorno zapita: Anda i poroda svog ljubimac i gojenac sreče. Poliče je hotel. Ali vezda se je odredilo, da je
po tvojem načrtu glede preminutja neimanio od bogate familije, ter je vu 27. godini pos gruntovnica delavendan samo pred poldan
dalšega m išlenja?
tal svečenikom i hižnim prelatom pape, a od 9, do 12 vure, vu nedelju i svetek od
G o l e n : U tom se podlažem o našoj vu 33. godini več je bil nuncij vu Bruselj u. 9, do 11 vur odprta. Svaki dan po poldan
katoličkoj veri, koja nam daje sladko ufanje, Prije izmaka 33. godine postal je odmah je gruntovnica za občinstvo zaprta.
— Vdovice Csury Janošove 28 let stara
da zasvim neprojdemo. da čemo, nastupit nadbiskupom. Bude li papa tak dalje nap
život duhoven, gde če pravedan Bog pomi- redoval, mogel bude obslužavati 19. decembra kčerka Gizella vu Mura-Szerdahelyu, je 3-ga
tuvat sve trpeče i iznemogle, kak veli sv. 1903. i »zlatni kardinalat«, kojega još nije o. m. vumrla. Naj počiva vu miru !
— Ladics Jožef i pajdaši njegovi su se
pismo, da Božje usmilenje je pri malenih obslužaval ni jeden smrtnik, a ujedno bilo
bi i 25 godina, kaj je papa.
vu Károlyszegu s tem zabavljaji, da su
pri ponižanih.
Darovi papi Leonu XIII. prigodom nje- tablu, na kojoj se zaruki oglašuju, po noči
V e l t e n : Kakova je du ša?
govog jubileja dospeli su vu Vatikan več vkrali. Prijeli su je i prošli tijeden pri čakoG o l e n : Duša je poseben stvor u naj- vnogi dari od Strane nekih vladarah. Sultan večkim kr. sudu poljeg zakonih kaštiguvali.
bližnjoj odvisnosti višnjega samasebi prepuš (turski cesar) poslal p.ipi prstana s dragoc— Vu Tüske-Sz.-GyÖrgyu (Sv. Juraj)
čena vekovečna zagonetka, koju podpuno jenim kamenom, kraljica vladarica španjolska su 2-ga o. m. za navučiteljicu Sziránka
spoznati i razrešiti jo š nismo kadri.
zlati s draguljima okinčen kelih, a prezes Gabriellu jednoglasno izabrali.
V e I te n: Kaj deluje duša človenčanska? francezke republike šest Ijepih posuda. Nj.
Dobre žep n e i stén e vure za fal
Veličanstvo kralj Ferencz Jožef poslal je. kak
cčne moči dobiti pri Pollak B erna tu vu G o l e n : Hlepteča za spozna njen) stvo»ltalia« javlja, svetomu otcu škatulju sa
raru vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri
ritelja i njegovih zmožnostih, sklepa domiš50.000 tor. vu zlatu.
njem se uzim ljeju vure takaj za popravek
luje, prosudjuje. preiskuje, promatrajuča vse
Mužkarec vu opravi opatice
za fal cčnu.
skromnosti o čudorednih prostorih predsobja
njegova.
Prešeštnog tjedna došle su dve opatice
V e l t e n : Kaj nam koristi ovo vreme- vu klošter milosrdnih sestrah (opaticah) vu
nito živlenje?
Szatmáru na stan. Prvlje nego su pošle na
G o l e n : U tom ima razlikah komu stan izposlovale su pri gradskim kapitanu
više, komu manje kak donose okolnosti i dozvoiu za pobiranje almuštva za siromašku
stališi živlenja. Ako ga podpira zdravje ; dečicu. Vu kloštru se za tim dobro su se
onda je još svakom mileno i prilubljeno namestile, nu jednoj rnladoj opatici, koja im
nad sve blago, a i onda ima črnih lagah, je bila dodeljena za poslugu, nije se s estet
skih i moralnih razloga dopadalo ponašanje
koje snizaju cenu njegovu, a to s u :
jedne od tih opaticah, pak je stoga išla, da
a) daje rahlo, nestanovitno zmalim zroto prijavi glavarici svojoj. Čini se, da su ta
kom se zntrgne.
dva nova gosta to očekivala, pak su s toga
b) Puno naporov i pregonov nadležnosti.
pobegla. Vu Marmaroš-Szigetu su ih vlovili,
c) Glede na vekove jako kratko, komaj ter se izpostavilo, da je jeden od lih opatizasije zorja živlenju našemu, kojega je na cah bil mužkarec. Krive opatice su naravski
rava kros toli ogromne časove delujuč u odmah i vu rešt došle.
svojem redu ovoj nam dobi donesla, vre se
Broj katolikah
bliža mrak, koj nas opet zaziba u večno
spanje prestrte nam postelje u hladnoj zemlji.)
Broj katolikah na célom svčtu računal
Minuli smo zdruštva človečanskoga.
se je do vezda za nekaj preko 200 milijuna.

Nekaj za kratek čas.
Ne v ugodni beteg.
Mužikaš: »Gospon doktor, pilule, koje
ste mi prepisali, ncmrem doli spraviti.*
Doktor: »Pak pite na nje kupiou vode».
Mužikaš: »Vodu netrpim«.
Doktor: »Onda kupicu pive«.
Mužikaš: »Piva mi škodi.«
j
Doktor: »Onda anda vino, ali ne preveč«.
Mužikaš : »To gilta.«
j
Nekoliko dnevov kesneše zapital je
doktor mužikaša, kak mu je. »Zevsem a mi
je dobro«, odgovoril je mužikaš, »nego vračenje preskupo mi je; na den deset pilulah,
a za vsakom pilulom liter vina — to nek
i
vrag plača.«

Pobožna želja.
imamo se Novine »Osservatore Rom ano«, javilesu pred j
pred nekoliko Ijet, da broj katolika na zem lji;
Lump : Vse sam zapil ! Hižu, grunta,
G o l e n : Bog nas je pozval u život, da iznosi preko 250 do 275 milijuna. Od onda! kravu i k o n ja ! Kvar kaj vezda nemrem
je
broj
katolika
na
velikom
porasel,
ter
su
ga vodimo i hasnujemo na njegovu službi).
još i svoju — staru ženu zapiti !
Kad smo anda njegovi, imamo liepu nadu katolički misionari priveli vu krilo cirkve
Nedelj na želja.
vnoge
duše
vu
necivilizovanih
zemljah.
za naš delež, al žali B o g ! da ima živlenja,
Vezda
se
broj
katolika
na
svčtu
približuje
kojim se slava Božja onečasti, i društvu
»Daj včini mi tu jedinu želju, draga
clovečanskom škoduje, takova kakove ima broju od 300 milijuna.
žena, pak budi barem po nedeljah nekaj
V e l t e n : Kakovih posledič
nadjati od živlenja našega ?

doseči nasledke, to nam pojasnuje primer u
Sveti oteč papa Leon XIII.
Talentih, a vu drugom, da j e vnogo zvanih,
Sv. oteč papa imel bude naskorom naja malo odebranih. Brača ne tak : još je skupocčneši stolec na svčtu. Napravljen je
vreme, okrenimo se zloga, dati kralju kaj je od pravoga srebra i košta delo do 96.000
njegovo, a Bogu, kaj je Božje, tad smo dobri forinti. Daruje ga sv. otcu bogati amerikanski
kotrigi društva človečavskoga i popunili na 'bankar po imenu Troop.
logu živlenja našega, tad čem o se nadjati
Vnožina meda vu Evropi.
dobrih nasledkov od živlenja i veselu pri
hodnost, koja nas čaka onkraj groba u veliGospodarske novine »La Nature« nakanskoj duhovnoj družbi, gde če se zmožni vadjaju statistiku dobljenja meda vu Evropi.
stvoritelj služit stvorenjem svojim, kojemu Drema tomu iznosi cčla produkcija meda
slavu njegovu kroz sve vekove poveličevalo 80.000 tona (1 tona je 1000 kilograma), vu
bude.
vrčdnosti od 65 milijuna franaka. Proizvod
S tem končujem ! Budte mi zdravi vojska iznaša 15.000 tona vu vrčdnosti od
dragi priatelji do prihodnjič, možda se sni- 33.700.000 franaka. Najviše se meda dobiva
djem o pri ročki vina ?
vu Njemačkoj, pak Španjolskoj, Austriji,
Nizozemskoj i Belgiji itd.
Za Medji mu rce priredel:

J o a • Golen . . . .
Racz-Kanizsa.

Dunav i narodni jeziki.
Dunav protiče zemljami, vu kojih se
govore 52 ježika i narečja. Dunav je dugi
3600 kilometrov.

boljše volje, ar se drugač moram sramuvati
pred svojimi pervešnjenimi zaručnicami.«
Nezadovolj na.
Sobarica: Milostiva gospa, ja sam došla,
da Vam odkažem službu.«
G ospa: »Kaj Vam se nedopada pri
nas V«
Sobarica: »Milosti vi gospodin !«
Dobro sredstvo.
Bogataš: Jeli neznate sredstva proti
kufernomu nosu, gospon doktor.
Doktor: I to kak sigurno !
Bogataš: Koje za Boga?
Doktor: Vi nebi smeli zadnjih 15 Ijet
piti vino !
Glád Ferencz.
Odgovorni urednik

MARGITAI

JÓZSEF.
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Jó hírnevű szerémi cognao, szilvórium és tíhköly-piilinka-fózde Csák
tornya és vidékére jól bevezetett

ÜGYNÖKÖT
keres.
Ajánlatok ..Ügynök44 álhitt e lap
kiadóhivatalába.

foglalt 742 hrsz. ingatlan 157 frt s az u. o.
1031 sz. tjkvben fogialt 2360 hrsz. ingatlan
144 írt becsértékben M.-Király községházánál
1SO S, é v i j a n u á r h ó 2H . n a p já n
d . e . iO ó r a k o r
dr. Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy
helyettese közbejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen el fognak adatni.
Kikiáltási ár a fent kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10% -át készpénzben vagy óvadékképes ér

I B
2404/tlkvi sz. 1897.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi ha
tóság
által
közhírré
tétetik, miszerint
Perász Mihály földműves végrehajtatnak,
Kontrecz István és neje Vargek Teréz domasineczi lakosok végrehajtást szenvedők
elleni végrehajtási ügyében 110 írt tőke,
ennek 1893. deczember hó 23-tól járó 8 %
kamatai, 12 frt. 83 kr. per. 12 fit 15 kr.
végrehajtás kérvényt s ezúttal 8 frt 65 krban
meghatározott árverés kérelmi költség be
hajlása végett a n.-kanizsai kir. törvényszék
(perlaki kir. jbiróság) területén lévő, a domasineczi925 sz.tjkvhen foglalt 62 b. hisz. in
gatlan a végrehajtási törvény 156. §-a alap
ján egészben 406 frt; s az u. a. tjkvben
foglalt 295/c. hrsz. ingatlan ugyanazon tör
vényszakasz alapján szintén egészben 11 frt,
az u. a. tjkvben foglalt 304 d. hrsz. ingat
lan a hivatkozott §. alapján egészben 20 frt:'
végül az u. a. jkvben foglalt 338 c hrsz.;
ingatlan a 1livalkozott § alapján egészben
31 frt becsértékben Domasinecz községházánál
ÍHOH. é v i j a n u á r h ő ü l. n a p j á n
d é l e l ő t t i /O ó r a k o r
dr Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy
helyettese k özb e jö tté v e l megtartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni.
Kikiáltási ár a fent kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10° 0-át készpénzben vagy óvadékkepes érték
papírban kiküldött kezéhez bdenni.
Vevő köteles a vélt lárt 3 egyenlő rész
letben, még pedig az elsőt az árvt rés jog
erőre emelkedésétől számilva 30 nap alall.
a másodikat ugya;iatlV»l 60 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt s mind-m
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 6 % kamatokkal együtt az árverési
feltételekben maghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni.
917
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Per lak. 1897. évi junius hó 72-én.
5126 tik 1897.

Kivonat.
Fjabb árverési kérvénye Fisehl Sándor
nak Vadlya József ellen.

Végzés.
Ezen kérvény költségei 3 írtban meg - 1
állapíttatnak s kibocsáttatik a következő [
újabb

Árverési hirdetniénv.
A perlaki kir. jbiróság mint Ikvi hatóság!
által közhírré tétetik miszerint Fisehl Sán
dor végrehajtatónak Vadlya József végre
hajtást szenvedő elleni ügyében 7 frt töke.
ennek 1894. évi május hó 1-töl járó 6 % |
kamatai, 3 frt 30 kr. per. 2 frt 20 kr. vég
rehajtás kérelmi, 8 frt 05 kr. végrehajtás
foganatositási, 7 frt 30 kr. árveréskérelmi
költségek behajlása végett a nagv-kanizsaikir. törvényszék (perlaki kir. járásbíróság)
területén levő a m. kir. 208. sz. tjkvben I
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n a g y -k a n i z s a i e r d ő h iv a t a la .

HIRDETMÉNY.

||

Podbreszt-Szent-Kereszt község alulírott elöljárósága részéről ezennel
közhírre tétetik, miszerint a község tulajdonát képező : Podbreszt és Sze n t-

Kereszti

Vadászati jog

|

az 188(>. évi XXII. t. ez. 120.
alapján hat egymásután következő évekre,
a szoholiczai körjegyzői irodában 1898. évi ja n u á r hó 16. napján d. u.
2 órakor, nyilvános árverés utján haszonbérbe kiadatik.
Az árverési feltételek a körjegyzői irodában megtekinthetők.

I
|

\
I

ju ^
« )

|
I
I

_

Fő m éltóságú Batthyány-Strattm ann herczeg n a g y -k a n izsa i
®
erdőhivatalánál jó m inőségű III. oszt. gyertyán hasábfa kapható
M
a városba szállítva erdei ölenként II frt 50 krért.
■
N agy-Kanizsa, 1898 Január hó 4-én.
_
Batthyány-Strattm ann herczeg
I
9 42 1

^
j.

tékpapírban kiküldött kezéhez letenni. Vevő
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még pe
dig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől
számítva 15 nap alatt a másodikat, ugyan
attól 30 nap alatt a harmadikat, ugyanattól
15 nap alatt minden egyes részlet után az
árverés napjától számítandó 6 % kamatok
kal együtt az árverési feltételekben meghatáro
z o tt helyen és módozatok szerint lefizetni
A kir. jbiróság tkvi hatósága.
956
Perlak, 1897. évi szept. hó 27-én.

|!

körjegyző.

Novák György
944 1— 1
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Kelt Podbreszt-Szent-Kereszten. 1898. január 4-én.

Bartai György

5

bíró.

f|
8

4-04-8/tlk. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
az alsó-muraközi takarékpénztár végrehajta
tónak Habián András végrehajtást szenvedő
elleni 140 írt tőkekövetelés és jár. iránti
végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság
területén levő beliczai 72 sz. tjkvben felvett
egész legelő illetmény 80 frt; a beliczai 018
sz. tjkvben felvett egész ingatlanok neveze
tesen 87/b. hisz. a. ingatlan 152 frt; 257/b.
hrsz. a. 22 fii; 272/a. hrsz. a. 87 frt; 584/a.
hrsz. a. 1•í*l frt; 072 b. hrsz. 100 frt; 707/b.
hrsz. a. 105 frt; 715/a. hrsz. a. 56 frt; 715/c.
hrsz. a. 50 frt; 8 0 8 /a. hrsz. a. 79 frt; 810
hrsz. a. 185 frt; 1012 a. hrsz. a. 81 írtban
az árverést ezennel megállapított kikiáltási
árakban elrendelte és hogy a fentebb meg
jelelt ingatlan az

Hatóságilag engedélyezett

s vé ge l adás í
Mindennemű női
k e lm é k ,
bá rson y,
p lfíc h e , s z a té n , p a r 
k ét, vá szon , chiflon, b é lé s e k ,
tű z ö k , fehér és szines k ö tő -p a 
m ut,
t é r t i k a la p ok ,
p a llé ro k , é s n ya k k en flők , stb.

w r beszerzési áron alól - w i
adatnak el

Neumann Vilmosnál

1898. évi január hó 26 napján délelőtti 10 órakor
a beliczai község biróházánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tásiáron alól is eladatni fog.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan;
becsárának 10 % -át készpénzben, vagy az!
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-;
mai számított és az 1881. évi november hó
1-én 8888. sz. a. kelt igazságügyminiszteri
rendelet 8 . §-ában kijelölt ovadékképes é r -;
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
945
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1897 évi novemb. hó 0-án.

CSÁKTORNYÁN.
932 3 — 10
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Előfizetési

„KÉPES CSALÁDI LAP0K“
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

4 2 9 5 ;tikvi sz. 1897.

A , , Képes Családi Lapok** már a X X -ik évfolyam ába lépett. Önérzettel jelent
jük ezt a tényt a magyar olvasóközönségnek akkor, midőn egyúttal felhívjuk, hogy legyen
szives továbbra is azon érdeklődést tanúsítani lapunk iránt, melyet eddig tanúsított.
A „Képes Családi Lapok** múltja ídgjobb bizonyíték a mellett, hogy rnig egy
részt hézagot pótoltunk, másrészt az olvasóközönség igényeit tökéletesen kielégítettük. Ismé
telten elmondhatjuk, hogy kitűzött czélunkat elértük, mert lapunk j.denleg m ár az ország
minden vidékén a legtöbb müveit m agyar család kedvelt házibarátja.
A „Képes Családi Lapok “ fennállása óta már több hagoniránvu vállalat tá
madt, melyek részben megszűntek, részben tengődnek. Nem kutatjuk az okokat hanem egy
szerűen megköszönjük az olvasóközönségnek bizalmát s újból kérjük: előlegezzék azt nekünk
lapunk X X - ik évfolyam ára is.
A „Képes Családi Lapok** a legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilapl Megjelnik minden héten bo szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és külön be

Utóajánlati kérvénye Hoblai György és
özv. Kovacsis Gáspárné szül. Belics Borbála
pérlaki lakosoknak, a m kir. kincst. Grivecz
Györgynéörökösei elleni végrehajtási ügyében.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tkvi ható
ság által közhírré tétetik, miszerint a kir.
kincstár végrehajtatónak. Grivecz Györgyné
szül. Baranasics Ilona örökösei elleni végre
hajtási ügyében 0 frt. 25 kr. tőke, ennek
1898. évi ápril hó 80-tól járó 5 % kamatai.
7 frt 90 kr. végrehajtás kérelmi és 8 frt
05 kr. árverés kérelmi, 1 frt 50 kr. ujabbi
kérvényezési költségek behajtása végett a
n.-kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság) területén levő, a perlaki 118 sz.
tjkvben foglalt 101, 805 és 4180 hrsz. in
gatlanok együttesen 810 frt becsértékben
Hoblai György és özv. Kovacsics Gáspárné
szül. Belics Borbála utóajánlata lolytán ezen
kir. jbiróság mint tkvi hatóság hivatali he
lyiségében

köth ető regény m elléklettel
A „Képes Családi Lapok** havonként kétszer »Hölgyek Lapja«
mellékletet ad, párisi divatképekkel és bő divattudósitással s igy eg y külön

czimü félivos

dii’u th jm u k

tartását felesleg essé teszi.
A „Képes Családi Lapok** olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy
ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A „Képes Családi L a p o k “ -ba a régi és újabb írói és költői gárda minden
szám ottevő tagja dolgozik.
A „Képes Családi Lapok“ -nak regényei, elbeszélései, n j /a i , humoreszkjei köl
teményei kedélynemesitő olvasm ányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire kiter
jeszkedik. Orvosi és egyébb czikkei pedig tanulságosak.
A „Képes Családi Lapok** minden évben négy külön beköthető regényt ad
mellékletül előfizetőinek.
A „Képes Családi Lapok** boritéka szellem es és szózakoztató csevegések, illetve
kérdések és feleletek tárháza.
A „Képes Családi Lapok** előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az »E lő
fizetők p ostájáé b an .
A „Képes Családi Lapok** képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanul
ságosak.
A „Képes Családi Lapok** a lehető legjobb czikkeket igyekszik nvujtani s hogy
hivatásának megfelel azt legjobban bizonyltja im már X X . évi fennállása, mit eddi. hazánkban
egvetlenegy hasonló iránvu lap sem volt képes elérni; bizonyítják továbbá azon előkelő és
kitűnő írók és Írónők nevei, kiknek nagvbecsü müveit csaknem minden szám ban élvezheti
az olvasó s a kik közül büszkén említhetjük fel dr. Tolnai Lajos szerkesztőn kívül; Jókai
Mór. M ikszáth Kálmán, liad ó Antal. Rákosi Jenő, Temérdek ijeszensz Dániel), Lanka
Gusztáv. Rudnyánszkv Gyula
Tölgyesi Mihály, dr. Keleki Sándor, Mérv Károly, Jámbor
Lajos, Gombai Hugó, Kcnézy Csatár, Pécsi D. Anselni, Kósa Ede; - Beniczícyné Bajza Lenke,
B. Büttner Lina, G. Biittner Júlia, Tutsek Anna, Budav Sándorné, Cserneczky Gyuláné, Nagy
váradi Mvra, K. Beniczky Irma, Mericzay-Karossa Irma, Fanghné Gyújtó Izabella, Á b rán .in é
Katona Klementin. H. Havass \ Ilona, V. Gaál Karolina. Karlovszky Ida, Harmath Lujza, Kéray
Elza, Vörös Ju liana neveit stb.

1898. évi január hó 27. napján délutáni 3 órakor
dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy he
lyettese k özb ejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen elfognak adatni.
Kikiáltási ár a fennt kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár
10% -át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt 8 egyenlő rész
letben, még pedig az elsőt az árverés jog 
erőre emelkedésétől számítva 80 nap alatt,
a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 00 nap alatt minden egyes
részlet után az árverés napjától számítandó
0 % kamatokkal együtt az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok
szerint lefizetni.
948 1— 1
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r l ak, 1897. évi auguszt. hó 11-én.

felhivás

A
és

„Kepes Családi Lapok**

előfizetési ára a »Hölgyek Lapja« czimü divatlappal

regény m elléklettel együtt :
Egész é v r e ..............................B frt - kr.
F é l é v r e ...........................................T frt — kr.
Negyedévre
..............................1 frt 5 0 kr.

■ j
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\ „Képes Családi l a p o k * 1 annak a ki az előfizetési összeget és azonkívül még
8 0 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül 4 regényt küld
díjtalanul.
A „Képes családi lapok** mutatványszámokat ingyen és bérmentve kfttd m indazoknak, a kik eziránt - legczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" k ia d ó h iv a ta la
B u d a p e s t , V ., V a d á s z -u t c z a

Nyomatott Fiachel Fülüp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

I4. (Saját házában).

