
XI. évfolyam. Csáktornya, 1894 január 28-án

Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap azellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M&rglt&l  

J Ó Z i e f  azetkesztö nevére

4 szám.

Fiaehe) Fttlöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetésit.

Hirdetések jutáDjosao szám itta to ak .

MURAKÖZ
I K Y A R  és fiORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ Js  SZÉPIRODALMI OEIILAP.

___________^ ^ j o l e i i i k  lie te n k in t e g y sze r: vasárn ap .
»Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

E lő fize té s i á r a k :

Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak!
Budapesten: Goldberger A. Y. ée 
Eckstein B. hird. irod. Bécsien: 
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál és Herndl.

Brönben: Stern lí.

Nyitttir petitsora 10 kr.

^ A ^ 't íg y  van már, m int volt 
régen.

Majdnem az emberek leikébe rögzött 
a közmondás általános igazságával ható 
strereolyp mondássá vált, »hogy nem úgy 
van már, mint volt régen«. Azok a régi jó 
idők ! melyekben az emberek annyira bol 
dogok és megelégedettek voltak! Mennyi 
ember sóhajtozik vissza e csak hírből ismert 
régi időkre, a nélkül hogy vollaképen ügyet 
vetnénk arra, hogy emberöltők közhelyként 
adják át a mullért való sopánkodást és 
majdnem egy szemernyi jogosultság nélkül. 
Hiszen az idő halad, az emberiség egyete 
mes czéljai már kifejezésre jutnak. Csak egy 
kis tekintet a múlt koloncaira és az 
egyéniséget eltipró előítéletekre, — és az 
ember be fogja látni, hogy elégedetlen őseink
nek több okuk volt a sóhajokra, mint 
nekünk.

Nem csupán a múltak iránt való ke
gyelet fakad ki az emberben, midőn sóhaj
tozik érte. Pedig kissé veszedelmes, ha a 
tekintet hátra néz és nem előre.

Szent igaz, hogy a mindent nivellirozó 
műveltség az ő általános térfoglalásával 
ijesztő módon öli ki az eszményeket; szent 
igaz, hogy a patriarchalis élet és erkölcsök 
kellemeiből kivetkőzünk, de ha összehason
lító kutatásokat teszünk, mivel és mennyivel 
rosszabh a mi korunk, arra a tapasztalásra 
kell jutnunk, hogy általában a modern esz 
mék és nevelések az embereket tiszlábbakká, 
igazabbakká és ha szabad elm ondani: job
bakká tette.

Mert ugyan régente talán nemesebbek 
és tisztábbik voltak az erkölcsök ?

Talán nagyobb volt a jótékonyság és 
számosabb az emberbaráti cselekedetek ?

Talán nagyobb volt a szeretet az em 
berekben egymás iránt ? És bűn, avagy 
ocsmány cselekedet ritkán esett meg ?

Avagy lalán a hazafias téren volt a 
régi kor dicsőségesebb?

Hogy az erkölcsök t.urvábbak voltak, 
erről valóban hajmeresztő bűnök króniká
ja szól.

Minden körnek megvannak az ő elér 
hetetlen ideáljai, fáradsága és nyomorúsága 
de veritékes hom’okunk nem derülhet e fel 
arra a gondolatra, hogy egyenlők vagyunk a 
törvények előtt hogy mert rongyokban szü 
lettünk nyitva van a pályatér mindenki 
számára. Hogy a zsenit nem rejlhetik véka 
alá buta előítéletek Hogy állami szerke 
zelünkben mindenki életét és vagyonát 
közbiztonságban védve és ha támadtatott, 
megtorolva tudja

Igaza van a nemzeti szabadság geni- 
alis bajnokának, Irinyi Ferencznek követ
kező mondásában : A kereszténység és a 
franczia forradalom a világtörténet legna

gyobb eseményei. Az első azt m ondotta: 
Minden ember egyenlő az isten elő tt; a 
másik : minden ember egyenlő a törvény 
előtt«

Az emberiség egyetemes közczéljait e 
két esemény hajtja, nélküle visszaesnék az 
ember a szolgaságba és barbárságba.

A régi korban az ember érezett bár 
még oly lelki szomjat. szellemi kiképezteté 
sének alkalmát nem találta. Soha a társa
dalom nem mutatott oly együttes törekvést 
a kö/. művelődés előmozdítására mint 
most.

Vagy azon kelljen keseregnünk, hogy 
az igények szaporodván, a szorgalom na
gyobb szükséggé, nagyobb kötelességgé 
vált?

Hagyjunk fel a lamentálással, a pol
gárosodás nagy müvében való e lh a lad á 
sunk, az eszközök, melyeket a szellem 
küzdelme teremtett, képesebbé tesznek 
bennünket az emberiség sokféle czéljainak 
előmozdilására, mint a régi jó időkben, 
melyeknek küzdése eredményét örökbe 
vettük, úgy, a mint az utánunk következő 
nemzedék lép birtokába az általunk kiküz
dött és létesített szellemi és anyagi ja 
vaknak.

Az 1896-iki ezredéves országos 
kiállítás előmunkálatairól.

I — (A kiáliilási bizottság jelentéséből. —)

I. A kiállítási terület. Az országos bizottság 
határozata értelmében és a kitüntetett pályaművek 
alapján mindenek előtt megallapittatott a kiálitás 
elrendezésének tervezete, s ez alapon az orszá

go s bizottság elnöke leiratot intézett Budapest 
j fő- és székváros közönségéhez a városliget kije- 
I lölt részeinek a kiállítás czéljaira leendő átenge- 
j dése tárgyában.

A fő- és székváros junius 21 én tartott 
közgyűlésében átengedte a városliget kért részeit 
s az átengedés föltételeit tüzetesen megállapí
totta.

Az 1896 iki I iáilitás teiüiele 472,000 mM 
tesz a tó területének levonása után, a 96-iki 
kiá’litáson rendelkezésre álló tér összesen 172000 
négyszögméterrel nagyobb az 1885 ikinél.

II. Építkezések. Megállapi tatván a kiállítási 
terület elrendezésére vonatkozó főbb elvek, 
szükségesnek mutatkozott a kiállítás műszaki iro
dájának szervezése.

A műszaki iroda megkezdvén munkálkodását 
a kereskedelemügyi miniszter állandó építési bi
zottságot szervezett, melynek feladatává téletett 
a létesítendő épületekre és ciatornázásokra, a 
parkírozásra, bekerítésre, világításra stb. vonatkozó 
terveket és pályázati felhívásokat felülvizsgálni 
és mint a minister tanácsadó műszaki közege 
közreműködni.

A mi az épiikezésekel illeti, ezek három 
főrészre oszthatók és pedig : a) általános érdekű,

b) a történelmi főcsoportra, c) a jelenkori főcso
portra vonatkozó építkezések.

Az általános érdekli építkezésekre nézve 
mindenek elő*t kiemeljük, hogy a terület besztá- 
sára vonatkozó főbb elvek megállapítása után 
a dolog természeténél fogva is, első sorban az 
állandó hid építésének előkészítése vétetett foga
natba.

Minthogy a szóban forgó hid hivatva lesz 
egyrészt az országom kiállítás első főbejárata és a 
Nádorg/iget közötti összeköttétést létesíteni, más
részt pedig arra is, hogy az a k iá llá s után 
közlekedési föere maradjon a ligetnek, a terve
zéskor különös gondot kell arra fordítani, hogy a 
hid a s/abad kilátást ne zavarja a könnyű szer
kezet benyomását keltse fel, és hogy megfelelő 
kiállítassál akként terveztessék, hogy a forma és 
arányok szépsége tekintetébon Budapest fő- és 
székváros legszebb ulczájának méltó folytatásét 
képezze.

Az állandó jelleggel kőalapépitménynyel és 
vasszerkezettel tervezendő hid csakis a gyalog 
közlekedésnek és a személyszállító forgalomnak 
fog szolgálni

A hid építési költsége a 300,0 0 három 
zázezer) koronát meg nem haladhatja, n .iid 82 

méter husszu és 16 méter széles lesz.
A hídépítési munkálatok még a tavasszal 

megkezdődnek-
A második tervbe vett építkezés a kiállítási 

nagykörút.
Ez ut a nádorszigetre vezető hid által 

megnyitott ut folytatásaként az egész kiállítási 
területen végig vonul és a Stefánia-utig terjed. 
Hosszúsága 1430 méter. Az ut költségei 36,98 S 
forint 21 krban irányoztalak elő. A leivek értel
mében a nagykörút úttestének makadam burkolata 
és járda szegélyezés 1894. ápril hó 1-ig kész 
lesz.

A nagykörút előmunkálataival kapcsolatban 
szóba jött egy villamos közúti vasútnak a kiállítási 
területen való esetleges létesítésének kérdése is, 
a melyre nézve 3 ajánlat nyujtatott be az igazga
tósághoz.

A közlekedésügyi csoporlbizottságmk egy
hangú javaslata alapján, a kiállítási országos 
bizottság elnöke elvben beleegyezését nyilvánította, 
hogy a kiállítási területen megfelelő közledési 
eszköz létesittessók.

Erre a czélra a kiállítási nagy körút jelöl
tetik meg, mely elég széles, hogy vasúti közle
kedést megbirjon. E körút e kiállítás egyik 
kiindulási pontján kezdődik és átszelvén az egész 
területet, a kiállítás ellenkező végpontjáig (erjed. 
Az egyik vasúti végállomás tehát a Nádorszigeten 
túl, a kiállítás egyik főbejáratának közelében, a 
pálya másik végállomása körülbelül a Stefánia- 
és István-ut sarkára, tehát oly helyre esnék 
mely egész közel van a városba vezető lóvonatu 
vasúthoz, másrészt közelében lesz a villamos 
kiáltásnak, úgy hogy a végállomás a társaság 
kiállításával némi kapcsolatba hozható. A vasút 
üzemben tartása kizárólag az ezt létesítő társaság 
föladata, de ez a közlekedő közönségtől az ezred
éves kiállítás igazgatóságával egyetértöleg meg. 
állapított szállítási dijakat szedhet.

Különös gond volt fordítandó továbbá a 
király pavillon létesítésére. Első sorban ö  Felsége 
a király, kiállításunk legmagasabb vódoöke iránt

Lapunk mai száma 10 oldalra terjed







4 Broj.XI. tečaj Vu Čakovcu 1894 28-ga januara.
8 urednikom moči je avaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
8ve poiiljke tičuce ae aadržaja no« 
Tinah, naj ae pofiiljaja na ime 
H arg ita i J o ž e fa  nrednika vn 

Čakovec. Pojedini broji koltaja 10 kr.

Obratne se poleg pogodbe i faJ 
rainnaju.

Izdateljstvo:
(n jita ra  Fiachel Filipova kam ae 

predplata i obsnane poíiljajn.
n a  h o r v á t i k o r  i f m a g ja  r« k  o n i J e z i k u  i z l a z e é i  d r u ž t v e n !  z n a n s t v e n i  i |>o v n e l  ji v i l i s t  z a  p u k .

P I z l a z i  s T r a l^ i^ t i j e c L e j i  J e d e n l ^ r a t  i  t o j  s - r a lg - u  n e d e l j - g .  "
' Službeni glasnik ..Metljimurskoga ;^pömagajuPega činovničkoga "druživa* C ..Čakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse *. i t. d ^

t
Dr. Stefan pl« Vuchetich 

Csenyski.

Pred par dnevi prijeli smo /.aloatnu 
vést, da je tu noči od 14- na 15. januara 
vu GyertyámoSu kod Temišvara vumrl dr. 
-tefan pl. Vuchetich, kanonik zagrabečki, 
prezeš diecezanski, inšpektor konfesionalnih 
katoličkih školah vu Medjimur.u, arcidjakon 
de Gvešča i Šince, predstavnik čazmanski i 
sv. Petra de Požega, do nezdavnja prezeš 
nadb. ženitbenoga suda i prosinodalnog 
eksaminato ija, prisjednik duhovnoga stola 
itd. zakupnik (ablegat) vu borv.—slav.— 
dalm. i vu zsjedničkom magjarsko-horvat* 
skom saboiu (vu orsačkom spravišču).

I tak je opal vu grob opet jeden od 
ličen, koji je céli svoj život iipunil navu 
kom, plemenitom patriotičkom bo bom i 
dobrotvornimi dél»,Covék prečiščenih t vrstili 
nadbiškupah i da na njoj svojom svečenič- 
kom revnošču, svojim patriotičnim pregnu 
čem, svojom piesebičnom požrtvonosti i 
svojom redkom dobrotvornočču ovjekovječi 
ime svoje- Ali mu ni je bilo nudeno, da 
zasedne tu uzvišenu stolicu, premda se je 
mogel podit iti povjerenjem svetle k rune, 
jer je prostoj ljudskoj zlobi, netajenoj stra- 
načkoj mržnji, a po svoj priliki i odurnoj 
nenavidnosti za rukom po lo, da mu oue-

moguči polučenje časti, koju je izobilno 
zaslužil. Vse ;e to, vu ostalom, javva tajna 
a mi nečemo, da nad odprtim grobom po 
kojnikovim podižemo rekriminacije, kojih 
se je sam pokojnik vu svojoi čednosti i 
pravoj svečenirkoj ljubavi prema bližnjemu 
revno i dosljedno čuval

Mora se ipak naglasiti, da je postu 
pak izv jest .iti krugovah očito deloval na 
adravje pokoju kovo, koje se je od dve 

I Ijeti do vezda tak pogoršalo, da je ovili 
dnevov došlo do katantrofe» Vuchetich bil 
je k akti svečenik čeden, a kao drug, zna
nec i prijatelj vanredno koncilijantan čovčk, 
koji se svojom vlašču i moči nebi nigdar 
preuveličal; da un onda riije blepil za čas« 
tima ili morti materialnim basnam, nego 
je na suprot navék samo tu želju gojil, 
kak bi m gel kaj obilni še drugim poma
gati ; jasno je, da ga se je moral naprija 
teljski i nedični postupak izvjes nib krugovah 
silno kosnati ter da je to moglo samo 
pohitriti preranu smrt muža, koji je Bto* 
pram dospel na prag dob°, koja se more 
kakti starost nazVati .

1 tak je Štefan Vučiteč kakti kanun k 
zagiabički legel vu grob, i li spomenek 
njegov ostal hude sačuvan za buduča po- 
kolenja i kanoniku, kak god bi sačuv&n 
bil nadbi&kupu, ar se dobra déla nezaborav- 
ljaju, a velik je broj onih, koji budu svojemu 
pokolenju predavali ime Štefana Vučetiča 
kakti ime svoga dobročinetelja i podupira- 
ttlja.

Vučetic je bil vu vsakom pogledu 
podpun Covék, gentleman od glave do 
pete, pak zato cenjen štovan i ljubljen od 
vsih, koji su imali sreču ter su mogli s njim 
intimnije občiti

Lebka mu zemlja i vekvečni spo-
menek !

* **

Blagopokojni dr Štefan Vuchetich 
rodil se je di.e 29. oktobra 1836. vu Cse- 
neyu. Oteč mu je bil Matija! Vuchetich, a 
mati Matilda rodjena Vuchetich, koje je 
još vu mladosti izgubil. Skole je vučil vu 
Temisvaru, Aradu i Velikona Beekereku, a 
kad se je posvetil sveceničkom slališu, bil 
je poslan od ( anadskoga biškupa na bečki 
bogoslovni zavod „PazmaneumM. Za razši- 
renje ovoga zavoda (ákole) stekel je znatnih 
zaslugah opet jeden preded pokojnikovi 
i to kanonik Štefan Vuchet ch Ijeto 1722 - 
do 1732. Tu se pokojnik hitro pokazal 

Mzmedjuh svojih suu'enikab, bivši navék 
\p r v i  odlikaš«. Kad avr il sa odličnim 
uspjebom tbeologiju, stekel je naskorom 
diplomu doktora bogoslovja i povrnul ae 
vu čanadsku biškupiju, gde je vu Karan- 
šebešu postal kapelan

Mladoga svečenika, koji se je odlikoval 
osobitom znanjem i otmjeuim ponašanjem, 
nisu ga zadr;ali dugo na tom mestu, nego 
je bil naskorom imenovana profesorom ma-

1

Z A B A V A .

Tadius Kosciuszko.

Odlomek iz poljske povésti.

Nazloboa guja nenaviducsti podigla se 
je i do n najvišišega i najsvetišega, kaj čo- 
vččanstvo poštuje a povestnica slavi, te je 
sa svojim zakletim čemerilom nnkva&ila i oku
žila. Izmed hiljade svéfokab navudim ovdé 
samo Demostliena i Scipiju, Seniku i Sokrata, 
Vashingtona i Boliv>ra. Jedino Kosciuskova 
neokaljaua i ucoskvrnuta krépost svladala je 
tu zlobeuicu i strla je klevetanju otrovni žilec. 
.Mora da ga čovek mrzi i oboiava*, tak su 

govorili od njega njegvi nopiijatelji• nDa bi 
miudail odi ubiti glavu, moral bi mu podiči 
časten spomenik*, odgovoril je cesar rusk*, 
gda su mu svétovali, da bi bolje bilo zaro
bljenega vodja, kakti buntovnika obtožiti i 
odsuditi, nego ga na slobodu puščati.

Kosc;usko roljeu 1746. 1. dobil je svoje 
sjldačko odgojeuje u Francuzkoj. Gda je 
buknul boj sévernih Ameiikancov proti samo 
sili kraljevine, bil je cn poljski satnik. — 
Njegov veliki duh ne je mogel mirovati. Ou

zaprosi i dobi uibub, te požuti u B>ston 
giad pomorski i stane u boj za pravice čovč 
čanstva, pod zapovč Iničtvom Vashingtona. 
Mladi Poljak postal je poboku pri glavnim 
vodji i boril sc je u svili bitkah, kak razi ju - 
doni lav. Njegva srčauost, ujegva podufauost, 
nj'gva izmustranost i vrla karakteruost pri
dobi ju mu prijateljstvo Vasbingtouovo i Eaf- 
fai jetevo. Frankln upozuavši ga najvA, se 
s njim družil. Svi generali i drživni vodje 
sévero ameiikanski po.-tovali su gi i za 
zuameuitoga ga drž»li. Kosoiusko i Ii«ffay 
ette bili síi jed ui Europejei, kojim je skup- 
ština izrekla zalivalnost oslobodjenog naroda 
i koje je ona odlikovala redom Ciucmata.

Po svršeuom uarodnom oslobodjenju u 
uovoj zemlji vrati se Kosciusko opet otčevu 
zemlju, i postavi se naskoro na č> lo on h 
ljudib, k< j’ su sc trudili, da raztrganu i potiš* 
tenu domovinu oslobodiju i odkupi u odkonačne 
prepaduosti.

Pri ustrojenju narodne polske vojske 
1789 léta poveri mu sabor i z»pov6 ničtvo 
nadjcduoui brigádom. On se oči tu je za slo- 
bodoumna drž*vnu medbu i neustrašivo se 
odluči za poduzetnost vebkog boji proti mnogo 
vekšoj si'i susednih neprijatelja, koji su zatim 
i5lir da se čim pr vije zvrči posléiuja dóiba 
Poljske kraljevine. Bitke léti 1791, i 1792. 
v tünde su ga ueumrlom slavom Si 4000

momakali poljske natodue vojske sdižal ijj 
dvadeset urah nahruljeije jednog ierega od 
16000 staiih i sve izmuétramh ruskih so- 
data  ̂h kod Dubieoke^ i srččno se s preostav 
šom polovinom povleče a glavnoj vojski- 
Stlm je pokazal svoju vel ku soldačku mo
drost.

Kosciuskoga sa sada hoteli za vihovnoga. 
j'é in ika postaviti. Slabi i nem« dni kralj 

öunko izgubil je 8vu podufanost i odlučnoA 
za dalje upiranje proti mnogo vek oj sili 
nepOjateljah, te sc n ne volji i oč&junju svon 
izruči volji carice Kitharine. Pek menit 
Kosciusko, nemogavšii da podnosi toli uzusni 
prikor otačbiue svoje, polazi sve svoje službe 
i dostojanstva i nastani se u okolici Lipskoj. 
To je büo léta 1792. Buna u Francuzkoj 
ravne je ouda slavila svoju slavu nad savez* 
nora Europom# konvent preglasil \e  Kociis 
koga započastnog francuzkoga purgara# i 
pozval je narod, da ga poštuje, kakti svo
jega najplemeniLiJcga i najvekšega gosta. 
Nu Kociusko zahvali se na svein odlikovanju 
buinči mpristupenje bil svakomu drugomu 
častvu, zvan boli i žalosti za svoi pouižeui 
narod,

Kcsnišc se [̂skupi nekoliko ljudib iz 
nojplemcniteŠih porodicah i koli Kociuskoga, 
i iz njihovih dogovorah o oslobodjenju Polj« 
ske zemlje, preiztekla je ona osnova, po kojoj



tematike i fizike vu temišvarskom liceju i 
prisjednikom konsistorija. Štefan Vučetič 
steče vu varašu Temilvaru kak lakaj i vu 
cčloj dijecezi za kratko vrčme ljubav i 
poštuvanje puka, kakovim se je malo koji 
svečenik mogel podičiti. Vu znamenje te 
ljubavi bude izebran 1868. od čanadske 
eijecéze velikom večinora za zastupnika na 
katolički kongres proti ondeánjemu temeS- 
varskomu plebanu u a potlašnjemu kardi' 
nalu Jožefa Mih&loviču.

Kakti poslanik na katoličkom kongresu 
i kakti Ijeta 1867. vu žomboljskom kotaru 
izebraoi narodni zastupnik započelje Vuče
tič svoje političko delovanje vu javnom 
životu, a nastavil ga je vu sabornici, kam 
je po drugi put po istom kotaru izebran 
bil, K«kti ablegat stekel je prijateljstvo 
ondašnjega ministra prezeša grofa Julija 
Andrássy-a i baruna Eötvösa, ministra bo- 
šgotovja i nastave, na ko;ih preporuku 
vzel ga je Ijeta 1870. novoimenovani zagra 
bečki nadbi kup Jožef Mihalovič k sebi vu 
dvor i postavil ga za kanonika a »la- 
tere«.

Štefan Vucheticb bil je tretji kanonik 
od familije Vuchetichah.

ka troMl je na podporu siromašnih di
jakov.

Čutljiva je bila svetčanost 29. oktobra 
Ijeta 1891 , na koji je dan slavil, obsluia 
val Štefan Vučetič 30 godtsnjicu svo^a 
svečenikovanja i svoj 55. rodjendan. Taj 
dan odebrali su njegovi štičenici (gospoda, 
koje je on zeškolal) — njih petdeset i četiri 
na broju — kakti den ovacijah svetčaru, 
da mu izraze hvalu za včinjena dobra. — 
Trideset ljet svoga sveóenikovsna upotrebil 
je vrli mecena na to, da od siromašnih 
dečakah stvori vrle ljude Petdeset i četiri 
čovčka zmisljila su se toga dana svoga 
dobročinitelja, kojemu imaiu vse zahvaliti- 
A gdo bi izbrojil vse ostale ljudi, kojim je 
Štefan Vučetič svojom darežljivom desnicom 
pripomogel. Ako mu pako vlastiti dohodéi 
n su dostajali ili ako su se tijam izcrpili, 

.obračal se je zaradi podpore tih mladicah 
na kardinala nadbiškupa Haynalda, nad 
bi«kupa Schlaucha, Szabó-a, Honnasza i 
Zalka, od kojih su siromašni mladiči na 
njegovu preporuku dobili izdašne pomoči. 
Upravo radi ovoga plemenitog i pošrtvov- 
nog dela, poštuvalo ga je célo stanovničtvo 
grada Zagreba bez razlike strankah.

Strogo obderžavanje svojih cirkvenlh 
dužnostih znal je navčk vu sklad dovest; 
sa svojim liber Inim na< elima. C6lo njegovo 
biče karakterizuje krščansku ljubav prema 
bližnjemu, uztrpljivost- Vu etič je vu obče 
bil vrlo izobražen svečenik, koji je govoril 
malo ne vse evropske jezike, zanimal se 
filozofijom i imal je b bhoteku od 10000 
svezakab.

Vučetič je stekel ne samo na p o liti
kom. nego i na družtvenom polju velikih 
zaslugah, ter je poznat kakti dobročinitelj 
vučeče mladeži (dijakov). Vu njegovoj Liži 
dobival je vse do njegove smrti velik b oj 
mladičah obskrbu. Prestrt stol čekal je tu 
vsaki dan siromašnu mladež (dijake). On 
je toplinom svojega p'emenitoga srca po- 
najviše prigrlil tirod* ad prež olca i majke, 
koju je na svoj strošak odgojil i izvučaval 
(iz&kola), dok n ie  sam sebi vsaki mogel 
kruha skrbeti. Najvekši dél svojega dohod-

KAJ JE  NOVOGA?
■Ni Veličanstvo car i kralj.

Njegovo Veličanstvo kralj stigd je 17. 
januara vu jutro ob 5 vuri 45 minut vu 

I Budimpeštu Na banhofu su ga dočekali samo 
veliki župan Beniczky, vihovui načelnik Rath 

' i gradski nadkapetau Sélley. 1 za kratkoga 
' razgovora odvezlo se je Nj. Veličanstvo vu 
pratnji svojih glavnih adjutanta!), grofa Paftra 
i Bolfrasa ter chef* habinetske pisarne Pápaya 
vu budimski dvor, gde je več ob 10 vuii 
primilo vu audienciju ministra-prezeša dr. 
Wekerle-a,a poldan je pohodil uiujetnički dom.

Papinski konzistorij.

Sledeč pipinski konzistorij obdižival se 
bude vu Rimu meseca februara ter bude popa

imenoval više kardinala!) Medja cerkvenim 
dostojanstvenimi, koji budu dobili grimiz, za 
vezda se spominju : Nuncij vu Lisabonu Da 
meirco Jakebini, tajnik biškupske kongrega 
c je Salvatiy apoS‘ol«l<i delegat vu Braziliji 
Sa tol I i i Satolli i Msgr. Fausti. P. Steinhuber 
ostal bude i na dilje, „'n petto.* Verojatuo 
je, da bude i koj francezki prelat postal 
kardinalom.

Varmeg inski izdatki vu Magjarskoj

Ljeta 1893. budu vsi vaimegjinski izdatki 
vu Magjirskoj 4,566 861 forint 10 kr. Tri
najst varmegjijah imalo je btn ške od p'eko 
100000 for., a med t»mi najviše varm« gjije : 
Pest P iIÍ8-S0It 182.990 f<>r. Torontal 169 204 

, for. 59 kr., BaČ-Bo.rog 165.721 for. 51 kr ; 
t« ideset i < etiri vunnegjije imale su stroške 
od preko 50 do 100.000 for. ; a petnaist 
varmegjijah od 28 do 50 090 for. Najmenjše 
izdatke imale su varmegjiie Turócz 34 000 
f or , Ugoča 33 020 for., C ograd 31 350 for., 
i Bars 28-825 for.

Pučanstvo Rusije.

Službeno se na znanje daje rezultat poč 
kog popisa od 1, januara 1891. Pučanstvo 
Rusije iznosilo je do toga dana 119 032Í750 
du^ah. Pučanstvo se ovak deli, vu gubernijah 
evropske Rus ;e stanuje 80 milijunah, vu S i
biriji 4.75 mil , vu srednjoj Aziji 6 J  mil., 
vu Finskoj 5.38 milj. dušit). Vu zadnja tri 
Ijeta po/n žilo so je pučanstvo za 5 milijona 
dušah.

Psetarina vn Parizu.

I Ljeta 1882 pobrano je vu Parizu i 
senskom depariemeutu za 130.795 psuv 
978.860 fran psetarine, a Ijeta 1893. za 
130.548 psov 971.900#fr- Psi I. reda plačaju 
po 10 fran., a h žoi psi po 5 fran.

Vu Berlinu 19. januara.

Minister financijah Miquel predloži ja 
piajzkoj zastupničkoj hiži (orsačkomu spra- 
v šču) proračun, koji zračunava redovite 
na 1.891,449-931 marko, (naproti 1893.X

se pomočjum D&rodnog previata imao izagnati 
nrprijatelj iz domovine, i preduzeti odsuden 
boj za sluboštinu i neodvisnost. Priprave od 
saveznikah, činile su se u najvekšoj tišiuai 
vemo s čuvane tajne.

Poljska bila je o to vrčme samo po inrenu 
Gda najedeuput petrogradski jeden ukaz za- 
poičdi, da se poljski soldati medj ruske po 
dö’iju i u sredinue n izmerne RusDije odpeljaju, 
onda bukne i s listom stane razljučeni naredi 
pred obrečenim vremenom. Sve, malo i veliko, 
mlado i staro, primi jo se bojnega oružje, a 
Kocinsko bude postavljen vrhovnoge znpovč- 
nika. Kratko vrčme bila je pret'raua ruska 
posada iz Krakova, Varšave i mnogih drugih 
poljskih gradova!) i povleče se u festuuge 
nazad.

Kociusko pozove cicli narod, predst «vi mu 
svu podufanost, odlučnost i veličinu preduzeóa, 
razloži mu svetim nadahnučem,da je taj boj i 
za njega svčti boj u kojem svaki nesrečni 
Polj»k ima aldcvaji blago i življente za do- 
movinu dragovoljno, ako ieliju, da kakti, da 
slavo predobUniki izidu iz toga krvavoga i 
svetoga boja.Poziv je kakti stréla dčloval. Malodužni 
pobčgli su ; plemeniti i častoljubivi prijeli su 
'e  posla sa sabljem, poljodčlevci kosah. Sva Poljska stala je nekoliko danah na nogah i

pretira s vekšom slranom i prusku posadu.U 
svih pokrajinah, koju Rusija od kraljevine 
poljske, preokupila bila podigne se buntovni 
meč Na svili Stranah skupljole su se vojne 
dobrovoljue čete (Sereg) pod ravnanjem srče 
nih i vrlih vodjah, koji su sjedinjenc uepri- 
jateljske serege preprččivali, municiju i prtljagu 
grabili i njihu sprevodnju ub jali.

Ali spiraznumno i zajedničko dčlovanje 
svih silah nejebilo raoguče, da Kociusko pri
lagodi u te k kratko vreme. Pruski i ruski 
vojui Šerugi predrli su i udrili ze svih stranih. 
Kosciusko skupi u nekoliko tjedn&h vojsku, 
od 20 000 starih uvčžbanih vitezov i 50 000 
narodne vojske Timi šeiegi moral je dčlovati 
proti četiiim nepriiat Ijskim vojskam, koje su 
sastojal) iz 170*000 sve u vežbauih i izebra- 
nih soldatah i 600 štukab. Njegva naj vekša 
moč bila je pouzdanje u Boga i samo sebe, 
njegvo junačtvo, ljubav sugradjanov i odanost 
njegvih soldatah.NajstariM generali, s kuj me 
je on služ'1 podvrgli su se njegvim zapoverim 
sé li i bčloglavi zakonodavci sabrali sn se 
okoli njega; mladi sinovi knezova pridi užili 
su se k pojediuim šeregom. Isti sinovec kra
ljev, piije njegov general, ostal je njemu 
po boku. Još niti jeden narod nč je pokazal 
vekše £odanosti i aldovanja za slobodu i ne- 
zavisnost svoju, kak to vezda Poljaki.

Kociusko nčje bil samo vihovni vodja 1 
zapovednik vojske nego on je upravljal pod- 
jedno i sve fele nutršnjih i vanjskih poslov 
svigde izvršuj a (• red, umanjujuč troške, za- 
pre.njuč raz-ipnosti, izdajstvo, pribivljajuč 
neupč&ano nova pomočna sičdstva, gde bi stara 
pomenjkala.

U boju spajal je Cezar (rimski car) s 
purgarskom krépostjum ljubav pravičnosti 
Ari8ti ?a, karakterna krépoet Vashingtona i 
drživnu okretnost Súllyá. Mnoga mu noč 
piohujila, da od velike brige za rod i dom 
uije oka nit zatvoril, njegva postojanost i 
strpljivost bila je zvanredna, Iz državuoga 
veča želil je na bojište, s govornice u bojno 
veče, iz pisarne u prokope. Vezda je uredji- 
val soldačku osnovu, vezda opet zakon za 
dobro naruda i zemljo. Skršil je robstvo i 
preustrojil sustav sudbeni postavil narodno 
včče i preizpeljal svakovrstne popravke * 
premenbe, da samo usreči svoju domoviuu i 
nepazeč na gruhanje štukov, koje je ružilo po 
čeloj Poljakoj.

Konec sledi.



43,936 13!. m.), — redovite izdatke na
l .  891,612.410 m.(naprema 1893+47.509155
m. ), — & izvanredne izdatke na 58 030 981
m. (naprema 1893 -H 8 826,976 m).

Vsi skupa izdatki iznose 1.949.649 391 
marko, ter po tom iznosi manjak 70,200.000 
ra. ('laprcroa 1893- +  12,400.000 m)Ovaj 
se deficit mora prokriti zajnom.

Štibra (porez) vu Beču.

Grad Beč uplatil je prežestno ljeto vu 
vsem 64 242.689 forinti poreza (porcije), t.
j. za 3,897.807 forintu više nrgo li ljeta
1892. — Minuloga ljeta vubilo (skonGalo) se 
je vu Beču 356 ljudib.

Oplenjena regimentska kasa

Pred dvemi tjedui vu subotu hoLl je 
vu MjSkolcu vu Magjarskoj upravni stražrcrš- 
ter Voudrak Gjura o t 5. pjeá. regra , da vu 
nazočoosti kapitana odpre regiments-kasu, ar 
su morali toldatom izplatiti. Tom prigodom 
opazil je na jenkrat, da je kasa razbita i 
porobl jena. Na sreču je pošlo za r ukom 
vloviti tata- Kradju je včinil baka lvan Antal, 
koji je aa činom skočil iz kasarne, ali su ga 
dostigli bližujem selu.

Kraljev komerni dvorjanik.

Makisimilian Pachmayer, kraljev osubni 
komorni dvorjanik, vurarl je pred jedmm 
tjeduom vu Beču vu 46 Ijetu od influence. 
Ou je Ul uajmlajši od četiri kraljevih d or 
jenikah. Služil je 22 ljeti Njegovo Veličanstvo 
ter je bil poznat kakti Ijepi čovčk. Ostavil 
e ženu i 7 ijet staroga sina.

Nazareni vu vojski.

Prigodom ueke soldačke parade vu Bu
dimpešti nije pjeáak (baka) Štefan Csatlós, 
rodom ii Kaloče, hotel da na zapovedi 
(komando) „Pucaj 1“ strelji Pozvan na 
odgovornost, očitoval je, da je Nazarcnec i 
da mu religija (vera) prepovéda streljat; stoga 
da neče ni vu buduée stréljati, pak iu&kar 
kaj god žujim delali. Zaradi toga bil je Csat 
los sbog suuordinancije obsudjen na dva ljeta 
reáta, a kad je kaát'gu odsedel, opet so je 
kratil da stiéíja.

Na to su ga odsudili Da tri i pol ljeta 
težke tamuice (rešta), pak mora vezla jô  
dvč ljeti slutiti pri regimentu b-. 38 vu 
Bo^ni.

Zima vu Italiji.

Zadnjih dauab, osobito 13., 14. i 15 
januara ladala je vu gorujo italskih varráib 
velika zima prež snega. Vegetacija je d» vnogih 
mértih jako oštečena. Vu Miignu i Vicensi 
bilo je jos 16. jauoara 8, vu Pidovi i Bo
logni 10, vu Turinu 15 gradušev. C izpod 
nule. Zaradi ove nagle prememba temparature 
vu toploti počelo se je silno Siriti iuflaenca, 
od koje je vu Tuiinu, Milanu i Genovi zbe- 
ttžalo po 80.000 ljudih.
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Báli selyemszöveteket méterenként 45 
krtól 11 írt 65 krig. valamint fekete, fehér 
és színes selyemszöveteket is méterenként 
45 krtfrl 11 írt 65 krig — sima, csíkozott, 
koczkázott mintázott, damaszolt sth. minő
ségben (minegy 200 különböző fajta és 
2000 különböző S2in s árnyalatban) pósta- 
bér és vámmentesen szállít: H e n n e b e r g  
Q. (cs. és kir. udvari szállító) selyem- 
g y á ra  Z ü r ic h b e n .  Minták póstafordu'ó 
val küldetnek. Svájczba cdmzeft levelekre 
10 kros bélyeg és levelezőlapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó.

M Ó Z E S  I I .

bőr- és porczellán kereske
désében Csáktornyán

1  fanoncz
azonnal felvételik.

ODGOVORNI UREDNIK M A R G I T A I  J Ó Z S E F
Fa eladás.

125 méter öl

I. oszt. vörös bükkfa
méterölenkinl 10 írtjával Fridau 

állomáson eladó Elárusítója

( §aumannJohan
Hardek u. p. Fridau. 969 1 — 1
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I l i i / e l a d á s .
Csáktornyán a Perlaki-ulcza 

280. sz. alatt levő

• 3 » h á z
szabad kézből eladó. Bővebbet a 
tulajdonos j^^hlesinírer Mórnál
4646 tk 93.

Árverési hirdetmény.
A periaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré tesz', hogy Bezéthy István 
ügyvéd tég'ehaj'&tónt k Ivanoviča Mihály ra - 
csáuyi lakos elleni végrehajtási ügyében 21 
frt 35 töke, ennek 1893. évi február hó 
1 töl járó 6 °l0 kamatai 9 frt 82 kr. perbeli, 
5 frt 80 kr végrehajtás kérelmi, 13 frt 90 
kr ingóvégrehajtás foganatositá&i, 5 frt 60 
folytatólag* s végrehajtás kérelmi s ezúttal 11 
frt 45 krban megállapított költségekuek 
behajtása ezé iából a n a g y  kanizsai kir, 
törvényszék (a perlaki kir. járásbíróság) 
területén fekvő a mura-csányi 1685 sz 
tjkvben A I 153, 152 és 203 brsz. a 
f glalt lvan vice Mihályné végrehajtást szén 
vedelt Ivanovics Izidor nőtlen nagykorú 
Ivanovics Lötiucz és János kiskorúak, Ivauo 
vics Lénárd, úgy Iváoovics Vincze nőtlen 
nagykorúak, valamint Ivánovics Már a özv. 
Pavhéz Mihályné nevén álló ingatlanok 
s az ehez tartozó aráoylagos erdő és legelő 
illetmény 335 f i t ;  az 1686. sztjkvbcn A 
I. 2230 és 2345 brsz a foglalt Ivanovics 
Mihály, Izidor, Lőrincz, János és Ivanovics 
Mária valamint Márton Tamás é6 neje nevén 
álló ingatlan 65 frt, a 133 sztbvben A I. 
1545 és 1547 hisz. a. foglalt ugyanezek és 
Ivánorics Lérárdué nevén álló ingatlan 61 
ír t ;  a 2360 sztkvben A I. 898. brsz a. 
foglalta nagykauizsai takarékpé; ztár. Ivano
vics Mihály, Lőtincz, Mária és Zvonczek 
Mihály nevén áiló ingatlan 115 frt,  az 
ugyanazou tjkvben A f  3293 hisz. a. foglalt 
ugyanezek nevén álló ingatlan 106 í r t ; a 
mura-királyi 426 sztjkvben A j  1168 hisz 
a. foglalt Ivanovics Mihály, Izidor, János, 
Lóriucz, Mária, János és Angéla nevén álló 
ingatlan 74 f r t ; a ugyanazon tjkvben A f  
1204 brsz. a. foglalr ugyanezek nevén á ’ó 
ingatlan 70 f»t és a koto i 820. sztjkvben A 
f  57461nsz. a. foglalt Ivanovics M hály, 
Izidor, János, Lőrincz, Mária és ifjú Ivano* 
v cs János nevén álló ingatlan 138 f t 
becsárban
1894. évi február hó 17-ik napján d. e. 9 órakor
Mura Királyon, ugyanaznap délelőtt 11 óra
kor Mura Csánybau és ugyanaznap délután 4 
órakor Kotorbau a község házánál felperesi 
ügyvéd vagy helyettese közben jöttével meg 
tartandó nyilvános árvetésen el fognak 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

1 0 %  át készpénzben vagy óvadékképes érték 
papirban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles vételárt 3 egyenlő részletben, még pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől szá- 
mit&ndó 15 nap alatt a másodikat ugyanattól 
80 nap alatt, a harmadikat ugyanattól 45 
nap alatt minden egyes részlet után az árverés 
napjától szállítandó 6* ,  kamatokkal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozitok szernt 1»fizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg 
állapított árverési feltételek, a perlaki kir 
jbiróság tlkkönyvi osztályánál és Mu a Király 
Mura.Csány, Kotor község elöljáróságánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Pálakon, 1893. évi októb r 16.

E x e e l N i o r  I tá v é .
a legjobb pö: költ szemes kávé, erő, za
mat éa szaporaság tekintetében az el
kényeztetett igényeket is kielégíti az

saját mód szerint pörkölve, a legkiválóbb 
fajták keveréke és sokkal jobb, mint a 
többi forgalomban előforduló minőségek, 
melyekhez 25 %  megtakarítást nyuit 
és hónapokon át megtartja erejét zamatját 
Mirden tekarékcs háziasszony tegyen 
ez Excelsior kávéval egy próbát és
győződjön meg saját tapasztalataiból 

annak kitűnő tulajdonságairól.
K a p h a t ó

HEINRICH MIKSA
fűszerkcrs3kedwsőbc&

C S Á K T O R N Y A  N. 
és pedig 1 fél és negyed kilós törvé
nyesen védett és védjegygyel ellátott 
srcmagokjrar. A finomabb OO-ás s/ánu 
minőségűek ár4 2 frt 50 kr, középfinom 

O-ás számú 2 frt 25 kr kilónként.

Kisö magyar gőzkávé pörkülde 
B u d a p e s te n  952 3 - 3

• C *  Tiszta borkivonat, *0Wk$

Csak akkor valódi ha Tokaj város ezime 
révei és beégetett dugaszszal van ellátva*

F ő r a k t á r :
Strahia Testvéreknél Csáktornyán
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A#> i t f u /s ía t ó * u s ;
42. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyü'ésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmaz 

zottja (41.f§.) által gy akorolhatja ; de ezen jog gyakorolhatásara megkívántaiig hegy a részvényes legalább 20 éves és részvé
tbe a "közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beirva és végre, hogy hz szintén a
közgyűlést 3 nappal megelőzőleg azaz 1894. évi február hö 2-áig az intézet pénztárába leté
tessék.

A Csáktornyán székelő
m n i a k ö / J  t a k a r é k | t é n / 4 á r  r é s z v é n y - t á r s a s á g -

1894. évi február hó 8-án délután 3 órakor saját helyiségében

X III R E N D E S  K Ö ZG Y Ű LÉSÉT
tartja meg, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

N A P I R K N D
1. A gyűlés megnyílása az elnök által.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámla beterjesztése s e fölölti iiatározat. A mérleg jóváhagyása. Az oszta

lékok meghatározása és a felmentvény megadása.
4 Négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.*)
5. Netáni indítványok.
G. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél részvényes tagnak megválasztása.

AZ IGAZGATÓSÁG.
*) f)9 §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de ezen jog gyakorol« 

hatására raegkivántatik, hogy a részvényen legalább 20 éves s részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét ó»a a társaság könyvében az 8 
nevére legyen beírva és végre, hogy az szírjén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letélessék.

A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem a távollevők Által is szabadon gyakoroltathatik, t. i. a meg nem jelenő 
részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges, hogy az il megbízott 
által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az ő nevére beirve talál- 
tassék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére Állíthatók ki. 948 3 —B



!.! Valódi HAÜSWALDT-kávé ! !
A legjobb kávcvegyiték, fel ül múlhat lan színező erőben illatos ízben. 
Fekete kávéhoz 1 kanál valódi Hauswaldt-kávé, 4 kanál babkávéval. 
Fehér kávéhoz 1 kanál valódi Hauswaldt-kávé 3 kanál babkávéval. 
Valódi Hauswaldt-kávé minden füszerkereskedésben hapható. 964

Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható 
ság a közhírré teszi, hogy Zalamegye össze* 
sitett árvatára végrehajtatnak Leppen József 
illetve Leppen István, Mária és Mátyás 
árverésem vevők ellen 139 frt 63 kr tóke, 
ennek 1880 évi január hó 1-ső napjából 
járó 8 százalék kamatai, 11 frt 40 kr eddigi 
és ezúttal 6 fit 70 krban megállapított költ 
ségek behajtása czéljából a n kanizsai kir 
törvényszék (a perlaki kir. jbiróság) terü
letén fekvő, Turceiscse községi 12 sztjkvben 
A f  12. hrsz. a. ingatlan úgy a legelő és 
erdő illetőség az 1881 évi LX t -ez. 156. 
§-a alapján egészben 180 frt becsértékben 
továbbá a turcsiscsei 76. sztjkvben 113|2. 
hriz, 100 írtra, I55jv hrsz. 115 írtra* 206/c 
hrsz. 124 frtra és 424(b hrsz, 83 frtra be
csült ingatlanuk Turcsiscse község házánál

1894. évi ftbiuár hó 12  in d e 10 órákor

At vay Lajos zalaegerszegi lakos felperesi | 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg 
tartandó nyilvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

106|é*át készpénzben vagy óvadékképea érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevó kö
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 20 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 40 nap alatt, a harmadikat ugyan 
attól 60 nap alatt minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6%  kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a perlaki kir. 
járásbiióság telekkönyvi osztályánál és Tur- 
csíscse község rlóljáróságánál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 961 1 — 1 I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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