
Tisztelt olvasóinkhoz!

Lapunk, mai számával egy uj évfolya
mát kezdi meg.

Talán szükségtelen is lapunk czéljáról 
bő vebben beszélni olvasóközönségé n knek, 
hisz lapunk 12 éves múltja elég bizonyíté
kát képezi létjogosultságának.

Akik több, mint egy évtizeddel ezelőtt 
ott voltak lapunk bölcsőjénél s a kezdet ne
hézségeinek leküzdésében segítettek nekünk, 
akik a további évek folyamán őrei. bírálóit’ 
szellemi és erkölcsi támogatói voltak lapunk 
czéljainak s irányának, azok nagyon jól fog
ják tudni, hogy a szerkesztőség saját igye
kezetét párosítva a hazafias és lelkes közön
ség jóakaratu buzdításával: törekedett az 
adott körülmények között mindent megtenni, j 
hogy lapunk, hazafias ezéljaihoz támasztott 
igényeknek megfelelhessen. A siker és ered
mény elbírálása a nagy közönség dolga, de 
talán korai is volna egy oly ügy eredmé
nyeit latolgatni, melynél sok évtizedes mu- 
lasztászok helyrehozásáról van szó. Az ered
mény lassú bár, de biztos! Az eredmény el
érésében még elég munkája lesz utódainknak 
is. Mi ígérjük, hogy igyekezni fogunk lapunk 
czéljait tovább is becsülettel szolgálni.

Lapunk jelen évi első számában még 
csak a fölött akarunk örömünknek kifejezést
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adni, hogy ujságünk külsőleg is uj, tetsze
tősebb formát nyert. Lapunknak teljesen uj 
betűi a kiadóhivatal áldozatkészségéről tesz
nek tanúságot.

A szellemiekben való közremunkálko- 
dásra Zrínyi'TítWoly ura! sikerült megnyer
nünk, aki mint segédszerkesztőnk teljes igye
kezette! lesz segítségünkre lapunk szellemi 
nívójának emelésén.

Munkatársainkat, lapunk önzetlen bará
tait, előfizetőit, jóakaróit továbbra is kérjük, 
hogy támogassanak bennünket s lapunk czél- 
jait oly odaadással, mint ezt a múltban tet
ték! —  Igaz tisztelettel

A szerkesztő.

A  magyar nemzet niillenniumja.

A régi dalnak töredékei szivembe csön
dülnek megint! Lágy, édes hangon: régi. régi 
tündéries dajka-meséhez hasonlóan! A régi 
dalnak hangjai őseink vándorlásáról, elődeink 
bevonulásáról a tejjel-mézzel folyó Kánaánba, 
édes nemzetem Igéretföldjére!

Álom, álom! A dalnok megüti kobzát: 
biztos ujjai végig szaladnak hangszere rezgő 
húrjain; szive megnyílik s ajkairól leperegj 
egy merész látomány szózatja: ének a hadak! 
útjáról! Szilaj paripák dübörgése, harcziasl

vitézek csatakiáltása; halálhörgés. győzelmi 
ének töltik meg a léget. Fényes apotheszis 

jjelenik meg látnoki szemei előtt: egy hatal
mas birodalom ezeréves története a maga 
örömeivel, a maga bajaival; ezer veszedelem 

viszontagságaival, szerencsétlenségeivel; a 
nemzet bűneivel, erényeivel! Örömmámor 
az ezredik esztendőben; hálaadó ünneplés a

I Gondviselés végtelen jóakaratáért!
Álom, álom! Még álomnak is merész 

látomány! Egy őrült elme lázas állapotában
színezhetne ki* csak magának ily események
ben gazdag, ehhez hasonló ezer-esztendőt!

S a csoda megtörtént! Mert még sem álom 
az. mire a történet tanit; valóság az az ezer 
esztendő véges-végig! Árpád hatalmas sze
mélyisége nem egyszerű mithosi alak: a nem- 

izet húsából, véréből való hallhatatlan hős ő. Az 
ja csodás epocha, melyet honfoglalás czimén 
i a história megörökített, nem mese, de való
ság. A német s bizánczi császárok törekvései, 
hogy jogos foglalásunkat eltulajdonítsák, tör

téneti tény. A tatárjárás a maga iszonyatos- I ságaiva! nem egy őrült agy rémes víziója! 
Mohács gyászbetűkkel van beírva a nemzet 
törtéuetkönyvébe. —  A 145 évig tartó török- 
uralom. a vallásháborúk szomorú eseményei 
fájó sebet vágtak a nemzet testén. Az oszt
rák uralom törvénytelenségei, bekebelezési 
törekvései, a nemzet heroszi ellenállása, a

T Á R c z A.A  C sicsa .
— Egy epizod 1849-ből. —

Haja 1849-ben egy szombati nap reggelén, 
eleven nyüzsgés-mozgásra ébredt. A Sugovicza*) 
parija mellett levő piaezon a városházul szolgáló 
régi Grassalkovich palota előtt bunyeváoz, rácz, 
nemet és magyar beszéd keveredett érthetetlen 
volapükké. Tarka viselet-keverék hullámzott a tér 
közepén álló szent-háromság szobor felé. Mindenki 
arra törekedett s kit a hullámzás visszavette, nénit 
győzött beszélni a Csicsárol. Már az alkonyati nap 
vont glóriát a távol pécsi hegyek fölé, a mesterek 
bezárták üzleteiket, de a tömeg nem gondolt pihe
nésre, sőt egyre nagyobb erővel tódult az alatta 
meggyujtott máglya fénye által megvilágított szobor 

Jelé —  a Csicsához.
A  szobor alatt egy hatalmas huszonnégy fon- 

tos ágyú pihent, egyetlen kerek szemét az izgó- 
niozgó tömegre irányozva. Hej, hányszor irtott még 
sűrűbb tömegen keresztül egész utczákat, ha ellen- 
séges Ijgda^vellen állította gazdája! Most pihen 
mint a jóllakott sárkány. Mellette semmiféle kato
nás stafage, csak egö inarczona, öles vörös sza- 
KáHu tüzér keni otromba kerekeit, s néha letörüli 
•óla a hűvös alkonyat harmatát. Senkihez nem 
szól maga jószántából s csak egy egy német ezéh- 
beli kérdésre ád száraz, fukar feleletet. Mintha 
<sak ágyúja öblös torkával tudna szófia ni a Csicsa 
gazdája. Mert az a hatalmas tíízokádó szörny a

*) A Dunának egy Baja alá kanyarodó ága.

Csicsa. A ráczoké volt s csak nemrég foglalták el 
a magyar katonák Szabadkán és a Telecska ho
mokján ide vonszolták Bajára. Mikor elfoglalták 

lés hámfáira rákapcsolták a magyar lovak istráng
ját. egy vén bunyevácz széthányva a tömeget hozzá 

I furakodott, ráomlott otromba csövére és könyezve, 
ölelgetve szóllitgatta: Csicsa, Csicsa! (atyus!), inig 

j egy huszár le nem kaszabolta a fejét.

A hadi foglyok közt volt a Vörösképü német 
j tüzér. Ruháján s szemén kivid egyebe se volt csak 
j egy kérése, hogy továbbra is ő ápolhassa, ö mu- I 
zsikálhasson a Csicsának halotti indulót az ellen- 

I ségnek akárki légyen is. Addig a magyarokra 
dobálta a ráczok golyóit, ezután hogy kárt ne 
szenvedjenek majd vissahajigálgatja egyenként 
alkalomadtán. Szerelmes volt abbé az emlierpusz- 
titó szörnyetegbe, kedvéért mindennel megalkudott. 
Dédelgette, tisztogatta, épen tartotta, hogy pusztít
hasson vele.

Amint átnul-bámul a sokaság, a ferenezrendi 
barátok tornyán elüti a hetet s nyomban utálnia 
mozgolódás támad. Utcza kerekedik a tömegben s 
azon belovagol a szoborig a bajai nemzetőrök ve
zetője nehány katonájával és harsány hangon hir
deti, hogy éjjelen át éber legyen Haja város nemes 
lakossága s ha harangok kongását hallja, siessen a 
piaczra. A lig távozott, nagy zörgés hallatszott a 
piacz kövein, egy csapat kim katona vonult el 
nehány hatfontossal a szórendéi utón; a szórendéi 
révhez indultak őrállásra. Már csak egy-két piros 
sugár bogozta össze a Pandúr-sziget fáinak kom -* 1 * * * S 
náját vörös pókhálóként, végre egészen beestellett, 
csak a szobor alatt égő tíiz körül mozgott nehány 
ember. De benn a szobákban egész éjen át vir
rasztónak a város polgárai.

Hajnali fi órakor egyszerre csak a Kálvárián, 
a fereneziek zárdájában, a papok templomában, a 
Rókus karcsú tornyában, a rácztemploiiiban ijesz
tően kongótt-bongott valamennyi harang. Alig lelt 

|el nehány perez, a piacz újra megnépesült. Harcz- 
vágytól égő piros arezok közt koverton látszott 

j sápadt, ijedt arez: logpirosabb volt a vöiös német 
tüzér arcza. Sietve járt-kelt döngő léptekkel a 
Csicsa körül, mely elé nyolez apró bunyó-lovat 
istrángolnak. Nemsokára őrült sebességgel dübö
rögve vágtattak vele ki Szent-János felé a Nagy- 
Dunához arra a dombra, melyen most a Szt. János 
kápolnája áll. honnan János napkor a vizenjárók*) 
indulnak Sugoviczára lámpionos, virágfüzéres de- 

I reglyéiken, zeneszóval.
Helyre érve a vörös német elfordította a 

Csicsa torkát délre Szekcső irányában, hol a ka
nyargó Duna fiatal ligeteiben v(»sz el. Semmi ellen
séges jel, a ligeteken innen a keleti part mentén 

' vöröslődéin malmok otromba kerekei mozdultak 
, lomhán, túl a szigettől átfchérlett a révház (a ré- 
! vész épen nehány hátai atyafit szállít át) a Duna 
apró fodra lapja fölött szél által elkapott papir- 

' szeletekként nehány sirály libegett —  Csak délről 
Szeretnie felöl mordult néha egyet-egyet; bizonyo
san onnan fuj a rossz szél.

A vörös német igazgatja kipirult arczezal a 
Csiesát. nagy csodálkozásukra a körülötte álló 
pelyhes állu nemzetőröknek. Néha végignézett a 
napsütött hátán s hol lehajlitotta az orrát, hol 
fölemelte. Hát egyszer csak fekete füstfelhő száll 
fel a ligetek fái mögött, mire izgatott nyugtalan
ság fogta el az egész tömeget, csak a vörös tüzér 
maradt nyugodtan. Ajkán gyenge mosolygás sur-

*) Halászok, molnárok.



dicső szabadságharezok mind-mind megtör
tént dolgok, mind-mind históriai faktumok!

Igen, igen! Végig küzdött a nemzet a 
világ történelmében ezer esztendőt, melyhez 
hasonlót más népek föl nem mutathatnak! 
Mint a népvándorlás utolsó raja jelenik meg 
a már megállapodott Európa síkjain: államot 
alapit. A mi más nemzetnek nem sikerül a 
borzasztó khaoszban, a mikor a földeket csak 
úgy cserélték-berélték, a mikor az erősebb 
ráteperedett a gyöngére, megfojtotta, mert 
erősebb volt annál: az sikerül a már békés 
korszakban, konszolidált államok közepette, 
megállapított birtokviszonyok között —  őse
inknek. A népvándorlás korában alakult álla
moknak egész raja bomlik, pusztul, enyészik 
el a világ színpadáról: a magyar állam ki
állja a vihart ellenséges érzelmű idegen nép
áradatok sodrában is. Nem elég. hogy rút 
visszavonás ad számtalanszor fegyvert a nem
zet fiainak kezébe, folyik a testvér-vér s fiai 
miatt lesz fiainak hamvvedre a haza: még 
idegen érdekek harczainak is színtere lesz a 
Duna és Tisza síkja. Kiállja a nemzet ezt is; 
minél vadabban tombol a vihar, minél inkább 
csattognak a villámok, annál szilárdabban áll 
a tölgy, annál merészebben daczol a veszé
lyekkel a nemzet!

Kiállja a tatár inváziót s mesebeli Phö- 
nixként kél ki hamvaiból, megifjodtan, szeb
ben, erőteljesebben. Átél egy dicső korszakot: 
az Anzsuk, a Hunyadiak fényes uralmát. Ott 
csillan meg a győztes magyar fegyveren a Dél 
ragyogó napsugara Itália örökkék ege alatt; 
a magyar birodalom határait három tenger 
mossa; ott leng büszkén a magyar trikolór 
Becsnek büszke várán! Hazánk középpontja 
lesz a tudománynak, a művészetnek; kirá
lyaink kegyeit keresik hatalmas országok 
büszke fejedelmei. Hol ment át hasonló ked
vező metamorfózison más barbár nemzet, 
melynek ajkairól vad harczi kiáltás remeg- 
tette meg békés nemzetek nyugalmas otthun-1 
ját s fenyegette alkotásaikat, létöket még alig 
egy félezreddel ezelőtt!

Az Európa békés fejlődését, sőt létét 
fenyegető ozmán hatalommal hazánk veszi 
fel' a küzdelmet. Háromszáz évnél tovább 
tart a gigászi küzdelem a létfentartás érde
ben, a halálos ellenséggel szemben. Maga 
erejére támaszkodik, jóllehet közös érdeket 
véd. Másfél századig nyög a török járom

ránt végig. Nemsokára fekete hajóorr tűnt elő a 
ligetből; mire még egyet igazított a vörös tüzér 
Otromba fegyverén s aztán elsütötte. Fülrepesztő 
dörej1 indult, sisteregve szállott a rengeteg golyó s, 
befűtákodott szenes kamra szenébe. A »Herkules 
égvre közeledett. Gondolta magában: Szeműiénél 
ehuiérant a hatfontosak előtt, ez sem komolyan 
mormog, ez a vén medve.

A vörös tüzér másként gondolkodott. Mintha 
sebes villamfolyam nyargalt volna keresztül min
denén. rendkívüli serénységgel s bőven táplálta s 
okádtattá a vén Gsiesát Tizenkét lövés tördelte, 
szitynkolta a vakmerő hajót, de a rajta levő ellen
séges katonák csak bátran úsztatták tovább. A 
tizenharmadik lövés - csúnya szám oda vágtt 
a kerekek közé, a mozgás eszköze darabokra tö
rött, ;i hajó tehetetlenül himbál a vizen s nem
sokára felkapaszkodott árbóezára a fehér zászló. 
Béke!

A Gsicsa őrködése mellett szálltak ki katonái 
fegyvertelenül. A bajaink bevontatták a tehetetlen 
hajót a Sugoviezába. Sokáig ott állt sebesülten, 
inig a bekövetkezett béke idejében kijavították sj 
valahol — azt mondják ma is ússza a Dunát, 
de sokkal békésebb szándékkal.

A Gsicsa sorsa ismeretlen, csak a vörös né
met tüzérről bizonyos, hogy a »Herkulesére lö- 
völdösése után a Gsicsa nemsokára gazdát cserélt, 
de ő nem követhette éj gazdájához.

Szombatin/.

súlya alatt, mert hát a nemzet gyöngitése 
tervszerű politika volt. De a nemzet ezt is 
kiheveri!

A török uralom megszűnik ugyan, de 
béke nem váltja föl a harcz zaját. —  Egész 
sorával a merényleteknek van telve a nem
zet története, melyeket a hatalom az ország 
legszentebb kincsei ellen intéz. S megmutatja 
a nemzet, hogy ezekre a küzdelmekre is képes: 
merev ellenállásával, szilárd kitartásával, ra
jong«) hazaszeretetével a legnagyobb vesze
delmeket is elhárítja, poziczinját biztosítja, 
fügetlenségét. alkotmányát, nemzetiségét sza
kadatlan vérontás árán, még a hóhér kezé
től is vérezve — megőrzi!

Hát honnan ez a csodálatos jelenség? 
Hol keressük magyarázatát az események 
eme csodálatos láiiezolatának? Hová kell 
fordulnunk hálatelt szívvel, hogy eme vi
szontagságok daczára a millenáris évet meg
értük ?

Kétségtelenül erőt a kitartáshoz s a foly
tonos harezokhoz és fényes sikerekhez eré
nyeiből merített a nemzet. Büszkeség intéz
ményeire; ragaszkodás ősi nyelvéhez s jogai
hoz; tisztelet törvényei iránt; forr«') szeretet 
az őshaza minden talpalatnyi földjéhez, min
den egyes röghöz, párosulva lovagiasságával, 
fölvilágosodottságával. kifogástalan jellemével, 

í nemesen érző jó  szivével, kincsei e dicső 
nemzet legigénytelenebb egyedének is.

A hol ily erényekkel dicsekedhetik vala
mely nemzet összeségében, megvannak a 
garancziák a létfentartásra, a fényes jövőre, 
az örök életre! S mégis térdre kell borulunk 
e lélekemelő pillanatban az örökkévalóság 
Mindenható Ura. a nemzetek sorsát oly igaz
ságosan intéző Mindeneknek édes Atyja, a 
kereszténységnek hatalmas Istene előtt! Mivé 
lett volna e nemzet, hol volna most Magyar- 
ország. ha őseink barbárságukban továbbra 
is megmaradnak s nem fordulnak az igaz 
élet eme örök forrásához? Hol volna most 
szeretett hazánk, ha a Magyarok Istene vég
telen kegyébe nem fogad, nem irányit jóaka
ratu bölcseségével a veszedelmek hibirintjé
nek ezerszeres bajai között.

Oh szidjatok harangok, csak zúgjatok a 
második ezredév küszöbén! Adjatok hangot 
örömünknek! Vigyétek szent zsolozsmáit föl
hangzó imáinknak szellők szárnyain a Leg
igazságosabb Isten fényes trónja elé! Legye
tek tolmácsai határtalan hálánknak atyai 
gyámolitása. nemzetet védő igaz szeretete 
fölött!

Hadd lássa az Egek hatalmas Ura. hogy 
egyesül megint az egész nemzet e magasztos 
pillanatban! Hadd hallja Jóságos Atyánk forró 
imánkat, melyet édes hazánk főn tartásáért, 
a magyar nemzet boldogságáért hozzá me- 
nesztünk.

Oh. hallgasd meg Magyarok Istene imába 
merült fiaidat! Adj erőt az élet terheinek el
viseléséhez. kitartást a nemzet igaz érdekei
nek, jogainak kivívásához. Add ránk jótékony 
áldásodat, hogy az élet tornyosuló bajait le
győzve, hazánk föl virágoz! a lását úgy szel
lemi mint anyagi tekintetben előmozdítsuk! 
Légy védőnk ezután is, hogy ez első ezredév 
határoszlopát elhagyva, a jövő ezredév fo
lyamán is kötelességeinknek úgy a magunk, 
mint az imádott haza javára s a Te örök 
dicsőségedre, igaz férfiassággal, fokozottabb 
mértékben eleget tehessünk, hogy méltók le
gyünk őseinkhez s érdemesek szeretőiedre 
örökön örökké Ámen!

Zrínyi Károly.

Szi nészot Csáktornyán.
111.

l)eezeml>er 28-án Sudermann világhírű drá
máját, az »Otthon -t adta Fekete Béla színtársu
lata. Vidéki színtársulatoknál ritkán tapasztalható 
kiváló ügyességgel hozták színre a nagyvárosi szín
házaknak is eme egyik legkiválóbb műsor-darabját. 
Bátran mondhatjuk: legsikerültebb előadása volt 
ez az itt működő társulatnak, melyet a nagyszámú 
intelligens közönség, mely a termet a zsúfolásig 
megtöltötte, zugó tapsviharral jutalmazott. Kiváló 
rész jutott ebből Feketéné Teréznek. ki Magda 
szerepében valósággal remekelt. Az előadás preczi- 
zitásaval, kellemes hanghordozásával, biztos s a 
mellett elegáns föllépésével valósággal uralkodott 
a közönség fölött, mely igaz részvéttel kisérte az 
égig magasztalt énekesnőnek, de alapjában szeren
csétlen Magdának megindításig viszontagságos eleié 
pályáját s jutalmazta föltétien elismerésével ter
mészetes ügyes játékát. Összhangban volt vele 
atyja. Schwartze nyug. alezredes, kit Fekete Béla 
személyesített. Előadása azon a magaslaton volt. 

í melyen tőle Koezort. Pollacseket láttuk. Szép sze
repe volt Szabolcsinak is, ki Heílerdinkjével tisz- 

I leletet gerjesztő rokonszenves lelkészt adott. ,Je- 
í leskedtek még Vihary Keller dr., Völgyiné Auguszta 
I Sághy Búza Mariska s Kemény né YVendlowszky F.
I szerepében.

Deczember 29-én, vasárnap Tóth Kde kitűnő 
népszínművét láttuk. A czimszerepet Nagy Pista 
adta. kinek nemcsak énekéről, hanem játékáról is 
a legnagyobb dicsérettel kell mogemlékoznük ez 
alkalommal. Különösen jeles volt a 3-ik fölvonás
ban. A falujától búcsúzó, szerelmi bánatában elke
seredett legényt oly melegséggel és bensőséggel 
mutatta be. a hucsudalt oly művésziesen és igaz 
érzéstől áthatott hangon adta elő. hogy nagyon is 
méltóvá tette magát azon kitörő és viharos tet
szésnyilvánításra, melylyel a közönség kitüntette. 
Feketéné Teréz (Finom Rózsi) némi indiszpozició- 
val küzdött s bár dalaival most is zajos tetszést 
aratott, mégis nélkülöztük játékában azt az eleven- 

i séget és frisseséget, mely n és egyé
niségét máskor oly vonzóvá teszi. Mint kiváló ala
kítást kell megemlítenünk Vihary Elemér »Gonosz 
Pistá«-ját, mely élénk derültséget keltett a közön
ség körében. Hiskó Ilon. Boriska szerepében szin
tén ügyes volt s mai föllépése szép reményekkel 
kecsegtet a további működésre nézve. Feladatukat 
kellő sikerrel oldották meg: Szabolcsi Emil (Feledi 
Gáspár), Fekete Béla (Gzine czigányprímás), Sághy 
Róza (Bátki Tercsi), Szabolcsidé Róza (Gonoszáé), 
A közönség közepes számmal volt jelen.

Deczember 30-án a » Próbaházasság«-ot mu
tatták be jóval leszállított helyárakkal zónaelő
adással, mégis úgyszólván üres ház mollett. Magunk 
se tudjuk elképzelni, mi volt az oka a gyér láto
gatottságnak. mert a Próbaházasság vig darab tele 
humorral, mulattató részletekkel. Az előadás is 
szabatos volt. jóllehet az üres padsorok deprimá- 
lólag hatottak magára a társulatra s ez viszont a 
jelenvolt közönségre. Ne csodálkozzunk tehát, ha 
nem hallatszott az a lelkes taps sem ezúttal, mely
lyel előadásaikat az előző estéken oly bő mérték- 
kid honorálta a szép számmal megjelent közönség. 
Kiváló volt élénk temperamentumával feketéné. 
ki gyakorlott énekével (Sötétben stb.) számos tap
sot kapott; igen jól játszott ez este Szabolcsi, ki 
az egyszerű parasztembert (Hajdú Bokor) termé
szetes ügyességgel adta. Felesége Zsuzsanna (Völ
gyinél. Szikora (Vihary). Szikoráné (Szabolcsiné), 
hasonlókép jo alakítások voltak. Bérezi szerepét 
Tímár adta, kit úgy látszik szerepe visszássága 
feszélyezett, mert nélkülözte a szükséges melegsé
get. A cseléd szerzőt Fekete Béla személyesítette a 
tőle megszokott könnyűséggel: Nagy Pista Patonay 
Bódogot adta több elevenséggel, mint eddig.

Lj év első napján az »Arany ember«-t, ko
szorús költőnk. Jókai Mór, szép színművét hozták 
színre. A színház ez alkalommal is csak félig telt 
meg. pedig úgy maga a darab, mely egyaránt 
gazdag költői szépségekben és humoros jelenetek
ben mint a szereplők, kik teljes erejükből igyekez
tek az előadás sikerét biztosítani, nagyobb közön
ségre tarthatott volna igényt. Egyedül Timárné 
Noémije is megérdemelte volna az élénkebb érdek
lődést. 'rimámét eddig nem láttunk nagyobb sze
repben s ezért örömmel konstatálhatjuk, hogy 
benne ezúttal Fekete társulatának egvik legjelesebb 
tagját ismertük meg. A világtól elzárkózott, ártat
lan. naiv leányt, kinek szive ment minden szem 
től. minden mocsoktól, ezt a szeridő. jóságos, oda
adó lényt oly híven és természetesen mutatta be. 
minden m e s te rk é lts é g tő l ment játéka oly



K Ü L Ö N F É L É K .

Millenáris ájtatoskodások. Olvassuk a 
gyönyörűbbnél-gyönyörííbb allokucziókat. me
lyeket az ország hazafias érsekei s püspökei 
a millenniumi uj-év beköszöntője alkalmából a 
kath. papsághoz intéznek. Utasításuk foglal
tatnak azokban teendőikre nézve uj-év nap
ján s az esztendő többi napjain. —  Múltkor 
közöltük a herczegprimás körlevelét s hírünk 
végén egy kis interrogacióval is éltünk, a 
mikor kérdeztük, vájjon nálunk történik-e 
szintén valami ebben a tekintetben? Szíve
sen koncedáljuk, hogy a zágrábi érsek is 
intézkedett, nem tudjuk, csak a Muraközt 
illetőleg-e vagy egész diöcezisére nézve-e, de 
intézkedett, mert rövid sürgöny érkezett Zág
rábból deo. 30-án, melyben az uj-én napjára 
vonatkozó utasításokat vett a helybeli zárda 
s általa a Muraköz többi plébániája. — A 9 
órai nagymisén horvátul emlékeztek meg a 
nemzet epochális ünnepéről, a l l  órai ma
gyar misén meg Matyi Márk hittanár hozta 
szólni a milleniumot s hívta föl a híveket 
imára a hazaérts nemzetért. Délben egy ne
gyed óráig szóllottak az összes harangok.—  
ízelítőnek egyelőre ennyit nyújtottak. Hisz- 
sziik. hogy a jövőben követendő magatartásra 
vonatkozó részletes utasilásokat csak ezután 
fogja kapni a két járás papsága, hogy a mil
lenáris év nálunk is azzal az egyházi ma
gasztossággal folyék. le. miként azl az ünnep 
megérdemli s a hogy azl az ország többi 
részeiben látjuk!

Bucsutisztelgés. A nyugalomba vonult 
volt főszolgabírót, Vrancsics Károlyt, kellemes 
meglepetésben részesítette a Csáktornyái járás 
jegyzői kara. Testületileg jelentek meg ugyan
is nála a szolgabirói kerület összes jegyzői 
kivétel nélkül, hogy volt főszolgabirájuknak 
bálájukat tolmácsolva, visszavonulása alkal
mával tőle búcsút vegyenek. A jegyzők ér
zelmeit Kollav Lajos bottornyai jegyző tol
mácsolta. kinek beszédjére meghatottságtól 
megindult szavakkal mondott köszönetét a 
volt főbíró, ajánlván magát volt hivatalnok- 
lársainak szives emlékezetébe. A volt főbíró
iéi távozva, az uj főszolgabiránál, Kolben- 
schlag Bélánál tisztelegtek a jegyzők, hogy 
megválasztatása alkalmából üdvözöljek s jó
indulatába magukat ajánlják. Az uj főbíró 
szívesen fogadta őket s behatóan kérdezős
ködött viszonyaik felöl, majd támogatásukat 
kérte.

Áthelyezés. Az igazságügyi m. kit. mi
niszter Tanszik Ferenczet a perlaki járásbí
rósághoz helyezte át‘

Szolgabirák beosztása. Főispán ur ő 
méltósága a m. hó 17-én végbement tiszt- 
ujitáson megválasztott szolgabirák közül 
Lsesznák Ödönt az alsó-lendvai, Sólyomi Ti
vadart a letenyei, Bölcs Sándort a perlaki. 
Szalmay Józsefet a Csáktornyái, Merkly An- 
hdt a nagykanizsai járásba osztotta be.

Uj községi jegyző. A Pichler Imre ha-1 
Iáiával megüresedett alsú-domborui községi i 
jegyzői állásra egyhangúlag Mihácz János, 
perlaki szolgabírósági írnokot választották 
meg. A megválasztott legutóbb, mint helyet
tes jegyző működött Alsó-Dóm borúban.

Névmagyarosítás. Herzer Adolf (Andor) 
Csáktornyái illetőségű budapesti lakos belügy
miniszteri engedélylyel Morváira magyarosí
totta nevét.

Meghívó. A Csáktornyái ónk. tüzoltó- 
egvlet rendes évi közgyűlését f. január H-án 
(hétfőn) d. u. 3 órakor a közs. népiskolában 
tartja meg, melyre a I. tag urakat ez utón 
tisztelettel meghívja az elnökség.

A Csáktornyái keresk. kasinó Szyl vész
tőn estélye fényesen sikerült. A műkedvelők 
kiváló műélvezetben részesítették a megjelent 
nagysámu kaszinói tagokat és vendégeket. A 
műsor minden egyes pontja remekül lett 
előadva. A hangverseny után bevonult Sár- 
közy bandája és tánczra perdült a fiatalság 
(de még az idősebbek is) és folyt a vigalom 
az uj-év első napjának reggeléig.

Tűz volt Bottornyán f. hó l-től 2-ára 
menő éjjel, —  a mint értesülünk —  daczára 
a nagy szélnek, csakis egy polgárnak az ösz- 
szes gazdasági épületei églek le. a mi min
denesetre a lakosság és a tűzoltóság gyors 
megjelenésének és azok önfeláldozásának kö
szönhető. A kár 600 frtra tehető, ez is biz
tosítva volt.

Meghívó. F. január tí-án d. u. 4 órakor 
a Csáktornyái szépitő-egyesület tartja rendes 
évi közgyűlését a közs. elemi népiskolában, 
melyre a t. tág urakat ezennel tisztelettel 
meghívja az elnökség.

M ura-Szent-M ártonból írják, hogy deczember 
hó 10-én egy Kontrecz, yevü inurgithegyi lakos, 
hazafelé menve a lemlvai vásárról, útközben az 
országúton ismeretlen tettesek megtámadták, a nála 
levő 70 forintot tőle elrabolták, ezután félholtra

1 verve az árokba dobták. Ugyanekkor egv hegy
vidéki gyümölcsárusnőt, egy úri hintó mentett meg 
a ki rabol tatástól. Sray tanítót pedig deczember
22-én este H órakor Újudvar és Lapány között, 
három ismeretlen egyén megtámadott s a sárba 
tepert. A megtámadottnak azonban sikerült komo
lyabb baj néII ül elmenekülnie. A szént-máltoni 
legények karácsony éjjelén pokoli lövöldözést vittek 
véghez, miközben három hotizai emiiért meglőttek. 
A tetteseket elfogták. Múlt héten a stridói czi- 
g, íny ok egy köze llevő ) faluból hazafelé tartottak, 
de útközben egy közülök oly szerencsétlenül esett 
el, hogy rögtön meghalt. A vizsgálatot megindí
tották.

Nyilvános köszönet. A Csáktornyái kereskedel
mi kaszinó választmánya, kedves kötelességének 
ismeri el, hogy hálája adóját ezennel nyilvánosan 
lerója a tisztelt hölgyeknek és uraknak, kik az ál
tala rendezett Szylveszter estélyen, műkedvelői 
minőségben közreműködni kegyesek voltak és akik 
az estélyt briliáns előadásukkal oly páratlanul mu- 
lattatóra és élvezetteljessé alkották. Felülíize- 
tésekből 15 frt gyűlvén be jótékonyczélra, a ne- 
messzivü adakozóknak is ezennel hálás köszönet 
fejeztetik ki.

Halálozás. Alig kisértük ki az örök nyugalom 
helvére városunk egyik tiszteletreméltó matrónáját, 
máris újabb hirt kell adnunk egy másik közszere
tetnek örvendett úri nőnek, F e j é r  Józsefné szül. 
Tomasi Ágnesnek elhunytáról. kit hosszas betegség 
után m. hó 29-én reggeli (J órakor élete 58-ik s 
boldog házassága 33-ik évében váltott meg a jó 
tékony halál végnélküli szenvedéseitől. A boldogul
hat gyászoló férje, a Csáktornyái urodalom mérnöke,
2 lánya, négy fia, két veje és hét unokája siratja. 
Temetése igen nagy részvét mellett m. hó 31-én 
d. u. 4 órakor volt. Az engesztelő szén miseáldo
zatot ugyanaz nap d. e. 9 órakor mutatták he az 
egek Urának. Örök béke lengjen sírja fölött!

Nyilvános köszönet. A Csáktornyái iparos- 
ifjúságnak, az általa január l-én rendezett tánez- 
mulatság jövedelméből, a Csáktornyái szépitő-egye
sület alapjának gyarapítására átadott három (3) 
fit szives adományát, e helyen köszönettel nyug
tázza Cvetkoviča Antal, pénztáros.

Uj osztálysorsjáték.
Budu|>esti'öl írják lapunknak: Immár a II. Ma

gyar Osztály sorsjáték sorsjegyei is a közönség ren
delkezésére boc sáttattak. Az Osztálysorsjáték intéz
ményének behozatala nálunk oly minden várakozást 
felülmúló sikerrel járt. hogy bátran el lehet mon
dani. miszerint hazánkban egyrészt azáltal, hogy 
a játékdüh életrevaló eszközzel lékeztetik, másrészt 
azáltal, hogy a kislutrit már is szemmelláthatólag 
kiszorítja igazi culturai missiót teljesít. A ma
gyar nép tekintve a nagy nemzeti czélt (a tiszta 
nyereség a millenium megünneplése költségeinek 
részltem fedezésére szolgál), hazafias elismeréséül 
félreérthetetlen lelkesedéssel karolta fel ez intéz- 

! ményt
Ha már az 1. Magyar Osztálysorsjátéknak si- 

, kere is ily nagyszerű volt, a II. Magyar Usztály- 
' sorsjátéknál, mint a tulajdonképpeni milleniumi 
! sorsjátéknál, a lelkesedés bizonyára lehetőleg még 
fokozottabban fog nyilvánulni a mi jó  magyar né
pünknél. mert a II. osztálysorsjáték sokkal nagyobb 

I előnyöket biztosit, mint az I-ső, bőkezűbben lévén 
j  szervezve amannál. Megtekintettük a játéktervet 
és úgy találtuk, hogy a II. Magyar Osztálysorsjáték
120.000 sorsjegygyei 45,007 három osztályba so
rozott nyereményt tartalmaz összesen 9 millió 
200,900 korona összértékben. —  Az első osztály, 
melynek húzása 1896. február 5— 8-ig ejtetik meg
10.000 — összesen Egymillió 268,000 korona ér
tékű nyereménvnyel kecsegtet, köztük 80,000, 60,000
40.000 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 stb. koronás
főnyereményekkel. Egy hónapra rá, és pedig már- 
czius 11 14-ig következik a második osztálynak
húzása szintén 10,000 nyereménynyel —  összesen 
Egymillió 648,000 korona értékben, köztük 100 
ezer. 60 ezer, 44 > ezer, 30 ezer, 20 ezer, 15 ezer, 
10 ezer stb. korona értékű főnyereményekkel. A 
harmadik osztály 25,007 nyereményt nyújt össze
sen ti millió 284 ezer korona értékben. —  Ennek 
húzása május 12— 28-ig eszközöltetik. Ezen osztály 
58 =  400— 6 ezer korona értékű főnyereményt 
nyújt, sőt a szerencsekerékből legutolsónak kijött 
főnyereménynyel ezenkívül még egy 600,000 korona 
értékű jutalomdij is jár, minélfogva a legszeren
csésebb estben eme főnyeremény Egymillió, leg
kedvezőtlenebb esetben pedig 606,(NK) korona értékű 
összegre emelkedik. Egy-egy osztályra érvényes
sorsjegy ára 20 frt, azonban ez alkatommal is fen- 
tartatott a sorsjegyeknek általánosan kedveit ama 
felosztása, mely szerint fél (10 frtért), tized (2 írt
ért) és huszad (I frtért) sorsjegyek is kaphatók. 
Az osztálysorsjáték közkedveltségénél fogva a 11. 
Magyar Osztály sorsjáték sorsjegyei is előrelátható
lag gyorsan fognak elkelni, mi okból nem tudjuk 
eléggé u tisztelt közein ségnek figyelmét eme körül
ményre felhívni és ajánlani, hogy mindenki igye
kezzék megrendeléseit Heintze Károly főelárusitónál 
Budapesten, Servita-tér 3. idejekorán megtenni.

Eme figyelmeztetés szükségessége mindenki 
előtt világos, a ki néhány nappal ezelőtt Budapes
ten járt és véletlenül a Szervita-téren is megfor
dult. Rendőri assistentia kellett egy cordon és a 
rend fen tartásához, hogy a tömérdek nyeremények 
kifizetése lehetővé váljék —  oly néptolongás volt 
ott. A ki ezt látta, némi fogalmat alkothat magá
nak arról, mily nagy lehel azoknak a száma, a 
kik nyertek és a kik a hazafias czél előmozdítása 
mellett egész életükre való szerencséjüket itt meg
találták.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon kedves jó  rokonok-, barátők

és igen tisztelt ismerősök, kik felejthetetlen 
jó nőm elhunyta alkalmából mély fájdalmamat 
részvétükkel enyhíteni —  s esetleg a boldo
gult végtisztessségénél jelen lenni kegyesked
tek: fogadják ez utón kifejezett leghálásabb 
köszönetéinél.

Csáktornya. 18%. január hó 2-án.
Szilágyi Gyula,

próti titkár.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T .

Több hírünket kénytelenek voltunk lapunk jövő szá
mára hagyni. mert későn kaptuk meg őket. Kérjük t. mun
katársainkul. szíveskedjenek csütörtök reggelig beküldeni 
tudósításaikat!

Felelős szerkesztő : Segéd-szerkesztő :

M A R G IT A I J Ó Z S E F . Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .
Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Broj. 1X III. tečaj

S urednikom moči je  svaki dan 

govoriti med 11 i 1Í vurom. —  

Sve pošiljke tičuče se zadržaja 

novinah, naj se poSiljaju na ime 

n a r f l U d  J e i r f k  urednika 

vu Čakovec. MEDMURJE P redp la tna  cena je :
Na celo leto . . .  4 frt. 

Na pol leta . . .  2 frt.

Na cetvert leta . . 1 frt.

Pojedini broji koštajč 10 kr.

1zd»teU*tv* *
Kniiura Fiachd Filipova kam se na horvatskom i magrjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povuíljivl ohznane «  Heg podobe ! fai

I I t o viiilr racunaju.
predplata i obznane poSiljaju. 1181 z a  P UK _______

_____  Iz laz l evaki tijeden je d e n k ra t i t o : vu svaku nedelju

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva“ „Čakovečkc šparkasse“, ,.Mcdjnnurske spaikasse1’, i. t. d.

Poziv na predplatu.
Prvim dánom meseca januara odpiral 

se predplata na novine: »Muraköz-Medji- 
murje« za prvi fertalj i prvo pol-ljeta. od
nosno za cčlo Ijeto.

Prosimo stoga vnogo štovane naše pred- 
platnike. da dostoju predplatu čim prvlje 
obnoviti, da se redovi jo. neprekinuto odpre- 
manje novinah uzmogne za vremena vurediti.

Predplata. prosimo, nek nam se izvoli 
pripošiljati izključivo poštanskimi naputni- 
cami, koje su za to najshodueše. samo tréba. 
da se na njih točno označi adresa pred- 
platnika.

Cčna novinam »Muraköz— Medji mu rje« 
ostaje i za Ijeto 18%. nepromenjena i to:

Na cčlo I je to ................. 4 for.
Na pol l j e t a ................. 2 tor.
Na fertalj l je ta ...............1 for.

Pojedini broji 10 kr.

1896.
Vezdašnje Ijeto 18%. je lak zvano 

prestopno Ijeto sa 8%  danah. Za počelo je 
vu srčdu. a dovršilo se hude vu četrtek. 
Protuljetje započima 20. marriuša oh 2 vu-

rah vu jutro; Ijeto započima 20. juniuša 
ob 10 vuri na večer; jesen započima 22. 
septembra ob I vuri vu jutro: zima 21. 
decembra ob 7 vuri vu jutro. Godišnja je 
Aladalica zvčzda Jupiter, koja je poslije Um 
pice (Venus) najsjajneša zvčzda na naše-e 
nočnom obzorju. Zlat ni broj iti krug rnjesečni 
je 10. Mjesečno kazalo (epakta) po Gregoriju 
XV.. po Juliju XXVI. Nedeljno slovo KI).

Vu godini 18%. budu dva sunčana i 
dva mjesečna potemnenja. od kojili se hude 
vidlo vu naših krajih samo prvo mjesečno 
i drugo sunčano potemnenje. Kolutasto sun- 
čano potemnenje hude 18. februara od 2. 
vure 58 časov po poldan do 7 vure 58 
časov na večer. Videlo se hude na južnim 
polarnim krajevima. vu južnoj Ameriki i 
ponekaj na zapadnoj strani južne Afrike. 
Djelomično potemnenje mčseca hude 28. 
februara od 7 vur 20 časov do K) vur 20 
časov na večer, a hude se videlo na zapad
noj strani velikog oceana, vu Au traliji. Aziji. 
Evropi. Afriki, na izločilom polu atlantskog 
oceana i vu iztočnoj Braziliji. Podpuno po
temnenje sunra hude 9. augusta od 8 vure 
48 časov do 8 vur 89 časov vu jutro, a 
videlo se hude na srčdnjem i sjevernom 
dčlu Azije, vu vekšem sjevernom dčlu Kuropc. 
na sjevero-zapadnom dčlu sjeverne Amerike 
i na sjevernim polarnim krajevina. Djelo- 
mično |K)temnenj(* mjcsoca hude 28. augusta 
od 0 vur 28 časov do 9 vur 85 časov vu jutro.

a videlo se hude vu zapadnoj Europi i vu 
Afriki, na antlantskom oceanu, vu Ameriki, 
na vekšem dčlu velikog oceana i vu izhod- 
noj Australiji.

Pomične svetkovine jesu: pepelnica 19 
februara. vuzem 5. aprila, zastupljenje 14. 
majuša, t roj aki 24. majuša, tčlovo 4. júniusa.
I. adventska nedelja 29. novembra. Zvun 
vuzrna i t rojakov dolaze još po dva blagdana 
jedan za drugim: 5. januara nedelja i vu 
pondeljek (i. januara blagdan svetih trili 
kraljah; 28. juniuša nedelja i vu pondeljek 
29. juniuša blagdan sv. Petra i Pavla: lő. 
augusta vu snbolu blagdan Velike meše. za 
tim nedelja; napokon Iri blagdana jeden za 
drugim (uzastopce): vu petek 25. decembra 
božič, vu snbolu 2(>. Šlefanje i 27. decembra 
nedelja.

Vu godini 189(i. hude 24] lak zvana 
kritična« dana. i to: 80. januar, 28. feb

ruar. 9. augusluš, 7. september. (>. oktober i 
5. november. To su »kritični« dani prvoga 
razreda.

Za tim 18. februara! 14*. marciuša. 18. 
aprila. 20. majuša. 10. juliuša. 28. augustusit. 
22. septembra i 4. decembra. To su »kritični 
dani drugoga razreda.

Napokon 14. januara, 12. majuša, tl 
juniuša, 25. juniuša. 24. juliuša. 21. oktobra. 
20. novembra i 20. decembra. Tošu »kritični 
dani lil. razreda. »Najkritičnešim« damini 
označuje dr. Falb 29. marciuša.

Z A B A V A .

Riedki dijaki.

U velikom varain Budapesti je jednoi 
sedel jeden mladi učenjak, kojemu baS nije 
naj Imije išlo.

On je hotel professorom postati, te je u 
to ime dobar tucet godinah študiral i sve 
izpite, koje lakov professor polagati mora. 
na začudjenje svih. dobrim uspiehom polo
žil; ali kad je došel onda k-državi i za službu 
prosil, država je samo s pleči skrenula te 
mu je rekla, da joj je jako žal. ali da baš 
sada ima više professorov u za lihi. nego koj 
stogodišnji hrast listja, i on nek opet za 
deset liet neka mimoiduč se dojde opitati. 
mozbit. bi se onda kaj našlo, a mozbit opet ne

Stvar nebi bila tak zla, da je mladi 
učenjak zajedno i bogati učenjak bil, ili da 
se je do pravoga vriemena mogel u 
špiritusu sačuvati. ali on je bil siromak, a 
spirituoznim pitjam pak je bil neprijatelj, 
kak lisica grozdju. Ovak seje pri njem blieda 
nevolja na skoro nastanila, a glad mu je 
bil pajdaš pri stolu. Zato je on obodvima 
rukama prihvatil. kad su mu jedne novine

prioblačile. da negde u Somogvkoj varmegjiji 
netko treba kučnog učitelj za to dobi koštu. 
stan. cielu dvorbu i još nekaj malo novac.

Na to je on svoga culanjka svezal. rekel 
je lieponm varašu žalostni zbogom te je pričel 
putovati k-svojemu cilju, u jedno malo selo 
rečene varmegjije.

Kad je na miesto prispel i se opilal. 
pokazali su mu i odpeljali ga u jedmi selsku 
kuču. gde je jednoga jakoga niuža i jošjakšu 
ženu našel, koji su na učitelja več komaj 
čekali.

On je bil znatiželjan svoje dijake videti, 
ali jer je več bilo kasno u večer, moral je 
svoju znatiželjnost do drugoga dana obuzdnii. 
Ali zato pak je došla večerja na stol. kojoj 
je mladi učenjak, poslie dužeg posta, sve 
moguče poštenje izkazal, a selski par pak 
se je trsil s nat a kanj em i napijanjem gosta 
do malo više riečih dopeljati.

Hvala dobroj kapljici i još boljim srd- 
cam. koja su se simpalički privlekla, kak 
magnet žel jezo privlači, postali su ova trojica 
tak prijatelj ni, kak da su več cent soli zajedno 
pojeli. i dok je došlo vrieme za spati, več 
je cielo življenje i trpljenje, ufanje i očeki- 
vanje i sva žubka razvčaranja rnladoga 
učenjaka, tak jasno pred njegovimi budučetni

hranitelji ležala, kak zrcalo pred selfakom. 
koj se u nedelju pred mešom i prodečlvom 
podbriva.

Dobri ljudi su svomu gostu srdašno 
ruku stepali i očitovali. da su sa novim 
učiteljem, polag do sada položene probc. 
posve zadovoljni, jer je svojim junačkim 
držanjem pri jelu i pilil dokazal, da je i za 
dielu sposobno, a k tomu je svojoj nevolji 
se sigurno i naučil Irpljiven i popustljiv 
biti. On sada neka samo svoju lievolju pre- 
spava, a u jutro več se budu dieca postavila 
i onda može nauk odmah započeti.

I zbilja. u jutro pokuči netko na vratih 
sobice, u kojoj je navučitelj kak pub spal. 
ali Iko nuter stupil i mu dobro jutro želel, 
to nisu bila dieca, nego je to bil prije rečeni 
jaki par seljakah.

Pošto sada naš dobri navučitelj od sa- 
mog začudjeuja nije mogel duže vriemena 
k-sebi dojli. u vratu mu rieč razbegla i ho
tela zagutiti, sloga prime seljak rieč i veli:

»Evo nas. i prosimo liepo gospona na- 
vučitelja. da bi naučanje skoro započel. jer 
ono dvoje diece, za koje u novinah, stoji, 
da je u ovoj kuči učitelj potreben, smo mi 
sami. a ciela stvar, pak se je na sliedeči 
način dogodila:«



Božanji posloval.
Napisal: Jókai Mór

Poljodelavec, radnik ostavi svoj posel 
na sveti božični dan. Kovač počiva se od 
kladiva, a krojač od igle, gospodar netira 
služinčad taj dan na posel, Stacunar zapira 
svoj štacun, činovnik drži praznik, ler vsi 
idu vu cirkvu, pred lice božje, da mole, da 
dadu račun, kak je gdo zvršaval na kaj je 
bil pozvan, poljodelavec. radnik, obrtnik, tr- 
govec i činovnik.

Poznal sam vu gradu Pešti čovjeka 
(drugi moreju poznati i više takvih) koji 
nigdar nije imel Božiča. Kak da se za njega 
niti nije rodil Zveličitelj na taj dan, kak da 
se za njega nije odprlo nebo, kad su iz njega 
dohadjali angeli dovikujuči smrtnikom:: »evo 
gledajte put k nebu!«

Taj čovjek zval se je Csalavéri; bil je 
velik trgovec, kaj toliko znamenuje, da nije 
vu štacunu rifom mérd tkanine, litrom žito. 
nego je vse na kola i brodove prodaval i 
kupoval.

Vnogo je prodal i vnogo kupil uz go- 
dinu na vjeresiju (na kredit) i za golove 
peneze; ovdi je dobil, ondi izgubil, vnogo je 
imal posla s dužniki kak i kreditori. i to 
zamršeno poslovanje notiral je vse vu jednu 
veli k u knjigu, kakovu ima vsaki trgovec, 
pronotuval je na jednu stranu vsakog lista 
kaj je dužen. a na drugu, kaj su njemu 
drugi dužni. Takova trgovečka knjiga velika 
je svetinja; takovu daju sarmi čovjeku tvrde 
vjere, velikog poštenja ter je črez vsaki list 
knjige provučena vpred (pantlek. žnjora), 
oblasti koja je potvrdjena njezinim pečatom, 
vu njoj nesme da se ni briše, ni struže, 
niti krivo piše, ar to je svedočanstvo trgov
čevo, čiji dokaz kad bi se zaklel, toliko bi 
vrčden bil, kak dva živa svedoka svedoče.

Vsake godine pravi vsaki uredan trgovec 
za svoje ravnanje po ovoj knjigi izkaz, iz 
kojega zezna, dali je ove godine dobil ili 
izgubil, ima li više duga od pravog posjeda. 
Takov izkaz zovu trgovačkom vagoni (bilan- 
cijorn), kak da je vu jednu zdelicu stavljen 
gotov penez, a vu drugu dug.

Takovu je vagu ovaj veliki trgovec, o 
komu govorim, redovito delal na božiče

»Moja žena prije nekoliko miesecib od 
niekog hauzirera kupila jednu srečku iliti 
loža. jer joj ga je nudjal i nudjal i nije joj 
mira dal, dok ga nije kupila, i izbilja je s 
istom srečkom načinila glavni zgoditak od 
tri sto jezer forinti u gotovom«.

»Na to smo obodva glave skupa met- 
nuli te se posavetovali. kaj bi nek sa tolikimi 
novci sad včinili; ali čim smo duže premiš- 
la vu li i riečju proli rieči tolnač držali, tim 
srno više uvidjavali. da nam k tim novcom 
još nekaj fali, naj me sparnetni biti. Bože 
moj. dok mi dva još mladi bili, za ono vrieme 
se u školi još nije toliko učilo, a onda su 
naši pajdaši krave i voli te birke i koze. a 
med ovemi se čoviek nemre puno spamet- 
noga naučiti, niti polag najbolje volje ne. 
Mi smo mozbit i baš zato glavni zgoditek 
načinih, jer se veli: »Bedaki imaju sreču«. 
No je, eni im a ti ju mogu, ali držati ne. 
jer neračunaju i jer i raznovrstni stepihlebi 
na svih pulili i u svili kiltih vkanjuju ko
liko je samo moguče, a na zadnje i sami 
lahko lumpi i razsipniki poštami, kak nam 
je nevadno jedan gospon o niekom cimer- 
nianu iz Čakovca pripovedal, koj je lakaj 
glavni zgoditak načinil. Mi anda hočemo 
sreču držati, a nebi radi zlatnu ptiču iz

svetke. Im takov se posel nemre prepove
dali; motiku, lopatu, hnrnbra moreš ljudem 
iztrgnuti iz ruk; ali gdo more prisilili, da 
svetkuje blagdane onaj, koji dela perom?

Kad bi mu znanci rekli, zakaj dela na 
bošič, zakaj i nejde vu cirkvu kak drugi, 
odgovoril bi im nevaljalom šalom:

—  Ja ne prosjačim niti od ljudih niti 
od Boga. Vlastitom painetjom stičem svoj 
nnetek. Pak kaj pop nedela na božični svetek. 
On onda prodekuje. Pak zvonar kaj on dela 

1 najviše na svetek V Cirkvenjaki. školniki onda 
vsi robotuju. Pak im ipak nigdo nikaj ne- 

i pregovarja.
S takvim norca délanjem odbijal je 

ljude. ter je dalje obračal liste i pisal vu 
velikoj dvostranoj knjigi. Iz bližnje cirkve 
culi su se črez obloke glasi pobožne pjesme; 
komaj je mogel zaradi njih mirno delati.

Dok su pobožni ljudi popévali i molili 
Csalavéri je pri domu pisal i pisal vu veliku, 
pečatom providjenu knjigu, a oni brojevi, 
koje jo zapišuval, bili su krivi, hamišni broji.1

Posel, kojega je na božični dan — svetek 
delal, bil bi mogel to zlo delo koji god dan 
vu godini delati; sam je sebi pripravljal 
propast —  nesreču.

Pravična zaslužba poštenih otcov fami- 
lije žuhki penez vdovicah i sirotah išol je 
vu propast vu prokletimi njegvimi nikami; 
krivi kreditori. žnjim sporazumni zlotvori 
bili su več napred pripravljeni, da mu budu 
vzeli imetka, da kesnešu budučnost nikaj 
nezapanePlčn si budu za tim več porazdelili.

Imal je Csalavéri bogatil štičenieu; ves 
njezin penez bil je povjeren njegovim rukam. 
Tu djevojku zaprosil je jeden siromašen, ali 
pošten i marljiv mladič, i djevojka ga za- 
voljela dala mu ruku, Um* upravo sada ozi- 
vaju vu eirkvi treči pni njihovu vjeritbu.

I herbija sirote djevojke bila je več pre- 
pala niti jeden filir nije od nje prestal, trgovec 
je zvršil svoj božični posel, tej posije toga 
porogljivo gledal črez oblok i mrmljal vu 
sebi, kak je videl vnožinu naroda gde ide 
iz jedne cirkve vu drugu.

Kak su nesrečni, kaj se tak žuriju 
vu cirkvu.

. . . Drugi dan raznesel se je po gradu 
glas, da je veliki trgovec Csalavéri prepái.

pustiti, nego hočemo zlatno tele cvrslo pri
vezati. Ktomu pak je više potrebno, nego 
sečka u glavi i zaječja kapa na glavi. Novce 
držati i novce dobro upotrebitije umiet- 
nost, a k umietnosti spadaj n pametni 
ljudi*.

»Zato bi mi još jedan krat radi diecoin 
postati i u starosti se učiti, kaj smo u mla
dosti zanemarili. Mi sudimo. da za učiti 
nitko nije prestar i ni kad nije preka sno, 
pak ako se i stari ono sve. kaj je mladi 
zamudil, nije moguči naučiti, nekaj se ipak 
more naučiti, a nekaj je uviek bolje nego 
nikaj?

Još dvie godine hočemo tiho u skrom
nosti živeti, a u to vrieme nek naš novi 
gospon navučitelj sam odredi, koja nas bu 
učil i sam nek vodi svoj nauk po onem 
pu tu. po ko jem bude nam najviše potrebno 
hoditi, za da dojduči u druživa izobraženijih 
i va roških ljudih, nebu demo izsmehavani. 
Mi budemo več marljivi, kak se dobroj dieci 
pristoji i pri plača n ju naše školarine nebu- 
demo na svaku pol krune baš gledali. Baš 
smo snočka nevolju našega gospona novoga 
učitelja med sobom prerešetali, pak si pri 
tom mislili: „ Komu gospod in Bog pun 
bugyila ris nova c u Saku stisne, on

prezadužen za više stotina jezer forintih. 
Vnogo tamilije su zaradi njega nesrečne 
postale i stradale. Pri njem je prepái penez 
poštenih ljudih, ista njegova stičenica postala 
je po njem si roti ca.

A Flora, tak je bilo ime devojki, imata 
bi se prav denes vjenčati sa svojim zaruč- 
nikom. koji ju je kakti bogatu djevojku iz
prosil. a vezda je žnjom kakti siromašnom 
djevojkom zaručen.

Ali je mladič pokazal, da ju je zbilja 
iz ljuba vi né zaradi penez izebral za Ženu. 
Kad je djevojka vse svoje peneze zgubila, 
rekel je on njoj :

—  Vezda si ti siromašna, kak god sam 
i ja, harem se budemo više ljubili i tim 
budemo skupa srečneži. Dobri Bog. i dvé 
moje delavne ruke, budu nam pomogle 
vu životu.

Odpelal ju jek  oltaru, vjenčal se žnjom 
i odpelal ju k sebi —  vu siromašim hižu —  
a bogatu ljuba v.

(Drugi put dalje).

i-* ** i f
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Vojni šematizam za Ijeto 1896.
Upravo je izašel vojni šematizam za 

Ijeto 189<>. vu državnoj tiskari vu Beču ter 
izkazuje usljed smrti nadvojvode Albrechta 
i znatnih promjenah, koje su sledile vu 
raznih visokih zapovjedničtvih, velike prei- 
nake. Na pivom se mjestu navodi previšnji 
vrhovni zapovfednikNjegovo Veličanstvo kralj; 
za ti m se spon li n j u v r ho v n i | )oboč niči (adj u l anti) 
Nj. Veličanstva; chef glavnoga štopa za célú 
obranhenu snagu; vojni kabinet; nadinšpek- 
tori c. i kr. tjelesne garde; ratno ministarstvo.

Vu nizu generalah kanonirstva i konja- 
ničtva sponiinju se ovi: nadvojvode: Karlo 
Ljudevit, Fridrik, Jožef, Leopold, Ernst, Rai
ner; grof Neiperg. kapitan trabantke tjelesne 
garde; barun Kulin i vojvoda Württemberg 
(obedva vu disponiblitetu); barun Appel, 
sborni zapovjednik ln. sbora vu Sarajevu; 
princ Hohenlohe, prvi vrhovni dvorski četni 
inšpektori barun Schönfeld i knez L  \Vin- 
dischgraetz; chef glavnog štopa Barun Beck;

šnjim i nek dobro čin i i  nevolju p iotie - 
rava gde šnjorn sa stane.

O vak je govoril vi težki seljak, a mladi 
učenjenjak je pri tom imal takovo unularnje 
čuvstvo, kak da je on sam načinil glavni 
zgoditak i to još ktomu bez da je lutriju 
postavil. Jer pred Bogom je njegovo pošteno 
trsenje i nevolja bil postavljeni broj a glavni 
zgoditak je sam Bog zvlekel, te ga metnul 
u školu, u kojoj je za život potrebna našel, 
te je još ktomu i veselja staremi dijaki doživel.

Operni popevač.

Nekoj selski školnik, koj se je svojim 
popevanjem znal u eirkvi pod mešom dreti, 
da su se obloki stepali, utvaral si je, da 
osobito liepo zna popevati, jer u svojoj jedno- 
stavnosti je mislil, kak i mnogi drugi misle, 
da je kričanje popevanje.

Hoteči svoj siromaški kantorski život 
sa onim udobnijim opernoga popevača zamie- 
niti, zamisli u mišljenju, da ima liepi glas, 
kakovim se riedki mogu pohlati, otide u 
Peštu, te se operne muzike direktoru Erkelu 
predstavi i ga zamoli, da ga med operne 
popevače primi. Erkel mu je nekoliko krat



sborni zapovjedniki: barun Reinláuder 3. 
sbora vu Gradcu, barun Waldstatten 7. sbora 
vu Temešvaru, grof Grünne 8. sbora vu Pragu; 
ministri za zemaljsku obranil grof Welsers- 
heimb i barun Fejérváry; kapetan arcier 
tjelesne garde princ J. Windischgraetz; ratni 
minister pl. Krieghammer; bivši minister grof 
Kálnoky (na dopustu); vrhovni glavni adju
tant grof Paar; odjelni predstojnik vu ratnom 
ministarstvu barun Merki; namjestnik i vojni 
zapovjednikVu Dalmaciji barun David; vrhovni 
ceremzinar grof Hunyadi; kapetan magjarske 
tjelesne garde grof Pálfy; sborni komandanti: 
barun Bechtolsheim 13. sbora vu Zagrebu, 
princ Lobkovitz 4. sbora, vu Budimpešti, grof 
Uexküll-Gyllenbrand 2. sbora vu Beču. i 
Galgotzy 10. sbora vu Przemvslu; adlatus 
vrhovnog zapovjednika rnagjarskoga domo
branstva Forinyák i sborni zapovjednik 0. 
sbora vu Kassa, Kovács, —  vsega skupa 33*

Sborni zapovjedniki barun Albori (1. 
sbora vu Krakovu). Merta (9. sbora vu Jo- 
sefovu). grof Schulenburg (11. sbor vu Lem
bergu) i Hold (14. sbor vu Innsbrucku 
imaju či podmaršalah.

Novi tunel pod Temzom vu Londonu.
Nézdavnja je vu Londonu dogradjen 

novi tunel pod Temzom, koja spaja Blac- 
vallsku željeznicu s južnimi prugama. Tunel 
sam po sebi nebi bil nikakvo čudo i nigdo 
mu se nebi tak čudil, kak onomu, kaj ga 
je Ijeta 1825. počel graditi Brunel. a dovršen 
je stopram za 18 ljet, ljeta 1843. Za naj- 
noveši tunel bilo je dosta 13. mesečo v dela. 
Tehnička sredstva tak su se usavršila. da 
se je ovo delo moglo vu tak kratkom vre
menu prež naj menj še zapreke dovršiti, dočim 
je kod gradnje prvog tunela Temza dva put 
predrla vu tunel, ter ga porušila.

Električne saonice na ledu.
Elektricitet osvaja vse više svét, a čini 

se, da bude malo po malo postala i jedina 
sila za promet. Dok se vu Ameriki spremaju. 
da grade izključivo električne željeznice i 
time sbližaju daleke krajeve, vu Petrogradu 
su sagradili električne saonice za promet na 
ledu. Pokehdob vu Rusiji led i zima tak 
dugo traja, da se vekši dél teret nog prometa 
mora olmvljati na saonicah. razme se„ da

dopustil, da u koru popeva, kojom prilikom. 
akoprem se je dosta drl. nije mu bilo mo- 
guče glasa izmed množine popevačah razabrati.

Kad se je več jedno malo pripitomil i 
se je več za prvoga popevača peštanske 
opere držal, zaprosi Erkela, da mu sad jedan 
krat dopusti u stanovitoj operi »solo« po
pevati, jer onda da bu čul glas. kakvoga 
ovde nitko neima.

Direktor, koj još niti svojega čovieka, 
niti njegov glas nije poznal, na mnoge i 
velike njegove prošnje mu dopusti, da u 
jednoj operi svoj glas u »solo« pokaže.

Novi operni kandidat je medjutim svoj 
»solo« tak strašno popeval, da je u theatru 
nastalo obče fučkanje i on u sredi svojeg 
>so!o« moral prestati.

Poslie predstave pozove ga direktor 
k-sebi te mu batriveči ga, reče: »Vrlo mi je 
žal, dragi moj, da njih nemrem k-našoj 
operi za popevača vzeti, nek oni samo idu 
u svoju selsku cirkvicu, dragi Bog njim bude 
njihovo zločesto popevanje rad odprostil, ali 
ovi ovde bezbožni ljudi nikaj neopraščaju «.

Km. KoUny.

najnovešoj prdbi prinose veliki intereš ar se 
budu sa novimi saonicami i marha čuvala. 
A Bog zna, kakovu još budučnost mogu 
imati ove saonice vu arktičkih krajevih.

Samoubojstvo.
Iz Kološvara javljaju: Direktor ovdešnje 

varmegjinske šparkase i vrhovni tajnik »Pho- 
nixa« za Erdelj, Štefan Darnay, skončal se 
je strašnim načinom. Izgubivši na buri silne 
peneze znemiril se je tak, da je na božični 
post*skočil putem iz Kološvar vu Budim- 
peštu blizu štaciona Egeres na željezničke 
Sinje. Pri tom je samo lehko ranjen. Célú 
noč za tim sprevodil je na polju bludeči, a 
na božič hitil se je pred lastcug, koji ag 
je zdrobil.

Novi tajni savjetnici.
Njegovo Veličanstvo podelilo je dosto

janstvo tajnog savjetnika magjauskomu mi
nistru na previšnjem dvoru, Samuelu barunu 
Jósiki, odjelnom predstojniku vu ministarstvu 
za bogoslovje i nastavu, grofu, Vinku Jlaillet 
de Latouru i penzioniranomu podmaršalu 
Albinu pl. Kuttigu.

Patvoritelj penez vu Beču.
Vu četrtek na večer okolo šeste vure 

došla je vu trgovinu klobasičara Schüdla vu 
111. bečkom kotaru, vu glavnoj v ulici, pri- 
stara, bolje opravljena gospa i potrebuvala je 
za 20 kr. šunke. Tovarušica Schödlova po- 
dvorila ju je i primila od nje banku od 10 
forinti. Pokehdob je vu zadnje vréme stalo 
po Beču kolati više folišnih desetačah, po
gledala je gospa Schödlova bolje banku i 
opazila, da je glava na banki nekaj nejasna 
a na magjarskoj strani da je podpisan »A. 
Mozer« vu mesto »Moser A«. Ona se je 
zmislila. da je policija oglasila, da takove 
banke patvorene pak je odmah dala prizvati 
stražara, koji je vlovil neznanku, akoprem 
je ona dokažuvala, da je nedušna i da je 
dobilabankusadrugirni. Pred štacunom čekal 
je neznanku čovjek srédnje dobe* pak kad 
je stražar žnjom izišel iz trgovine vun, pri- 
stupl je k njemu i rekel mu: »Pustite ju, 
nije nikaj na stvari, mi smo dobili baku vu 
Alserici«. Stražar ga je pozval, nemčša vu 
njegov posel, a kad je on to po drugi put 
včinil, preglasil ga je  napšenim. Sad je 
stranjski počel bežati. Drugi stražar, koji je 
vse to gledal, požuril se je za bjeguncem, 
ter ga napokon vlovil. Nu isti čas izvadil 
je bjegunec iz žepa tlašicu, ter ju izpil i 
hitil na zemlju, da se je potrla. Stražar ga 
je pograbil i dopeljal vu stražarnicu, gde je 
malo prije njega bila došla i ona gospa, koja 
ga je zapitala: »Rudolf, kaj je ? « Nedavši 
joj niti odgovora, upitani se je zrušil omeg- 
Ijen na zemlju, —  a vu isti čas pala je na 
zemlju i gospa. Policajih doktor dr. Hayel 
konstatoval je, da je gospa mrtva i da je 
vzela ciankalia. Flašica je opala na zemlju. 
Doktor je hitro u potrebi 1 i razna sred
stva, da oslobodi muža, koji je prenesen 
vu Rudolfovu bolnicu i onde se barem 
oporavil. Pri obodveh našlo se je više 
flašicah s ciankaliem i više folišnih i pravih 
desetačah.

Vu špitalu se je napokon i odkrila 
ajna. Vlovljenik je  priznal, da se zove Vikter 
Kranthauf. star je 39 ljet. rodom je iz Linča, 
a žena. koja se je otrovala. njegova je 64 ljet 
stara mati Jožef Krauthaut.

Obodva se dugo traženi patvoritelji penez 
i couponah. Viktor Krauthaut patvoril je pe
neze i coupone raznih vrčdnostnih papirah, 
a njegova ib je mati izdavala. Stanovali su

od ljeta 1889. vu Rudolfsheinu vu drugom 
katu male liižice, gde je obavljena preme- 
tačina iznela na videlo šilu falsifikatah i 
pomagalah za njihovo pravljenje. Usta no v- 
ljeno je, da su obedva izveli vsa patvorenja 
od 1884. po gotovo nije bilo vrčdnostnih 
papirah, kaj ih nebi bili patvorili. Zadnje 
vréme poéel je Krauthaut patvoriti menjše 
srečke (lože), lztraga se dakako nastavlja.

Kuliko stoji turski sultan (cesar) svoje podanike.
Z vun godišnjega »honorara« (plače), kaj 

ga Abdul Hamid cesar dobiva od svojega 
naroda kakti sultan, prikazuju mu Stanov
niki orsaga još nekoliko milijunah, tak na 
primer za obnovil pohižtva 15 milijuna lira 
(jedna lira je tuliko, kak naša kruna); za 
opravil svojih ženah 50 milijuna; za vsake 
fele »drobeždije« B5 milijuna; za svoju opravu 
10 milijuna; darov 20 milijunah; za zlalnu 
i srebernu posudu vsako Ijeto 12 i pol mi
lijuna; za zderžavanje kočijah, konjah i slugah
2.300.000 lira; za kuhnju 25 milijuna. Zdr- 
žavanje sultana košta anda na jedno Ijeto
199.800.000 lira!

Kratke novosti.

—  Od imanja, k oje negda bilo vlast- 
ničtvo Deak Ferencza vu Zaladskoj varme- 
gjiji, njegov je rodjak Taranyi Ferencz stvoril 
fideikomis.

—  Barun Roland Eötvös bude opet za 
kratko vréme imenovan profesorom vu sve- 
učilištu. Vužival bude ministersku penziju i 
professorsku plačil, vsega skup 11..000 forinti.

Berlinski tiskal dr. Fritz Friedman 
pobegel je odnud vu Ameriku ili vu južnu 
pokehdob je proneveril silne peneze.

—  Vu Berlinu, 24. decembra. Novine 
»Reichsanzeiger« javljaju, da je car podelil 
velekrst reda čerlenog orla poklisaru Szö- 
gveni Marichu, isti red L razreda odj. pred
stojniku Pápay-u, i 4. r. attachšu Riedlu.

Dvorski plesovi. Iz Beča javljaju: 
Dne 15. janimra 1890. ljeta, bude vu cars- 
kom domu dvorski ples, a 3. februara bude 
ples na dvoru.

— Nj. Veličanstvo kraljica Jalžahela 
slavila je na rtu sv. Martina na Rivieri svoj 
58 rodjendan. VéstL odnud javjlaju. da se 
Nj. Veličanstvo nahadja vu najbolšem zdravju.

—  Nadvojvodkinja Elisabeta, kčera kra- 
Ijevne vdovice, nadvojvodkinje Štefanije, do
bila je na božični večer vnogobrojne dare 
kotrigov kraljskoga doma i jeden od Nj. Ve
ličanstva, koji ju je najviše razveseliil: Ijepoga 
konja jahača. Mala princesa vuči se vezda 
jahali.

Nekaj za kratek čas.

Zločest svet.
Sudec: »Vaše molbc nehasne, Neodsu- 

djujam Vas ja, nego paragraf«.
Obtužena (plačuč): »Jeden riva na dru- 

goga; prosim Njih gospodina sudca, a gde 
stanuje paragraf».

Ljubavni barometer.
Artur, ja se vse bojim Ti me ne- 

Ijubiš više!
Ali dušo. kak moreš kaj takvoga

misliti?
Vidiš Artur, prvlje si tak dugo tre- 

bal, dok si mi zakapčil rukaviee, a vezda 
si vu jen čas stim gotov!



Dokaz.
Sudec: »Vi dokazujete anda da ste vu 

v réme kradje domaj bili, a jeli to istina?«
^Obtuženi: »Je, verek istina«. (Vu tom 

(•asu"je sudčev pisar kihnul): »Na zdravje, 
istina je! Vidiju gospodin sudec, (ta su gos- 
pon pisar na to kihnuli!«

Vnogo kaštigah.
Sudec: »Ja vam budem vezda čital vse 

kaStige, koje ste do vezda preterpeli!«
Obtuženi: »Onda prosim, gospon sudec, 

naj mi dopustijo, da se sednem, kajti bu 
brž čas to dugo terpelo«.

GInti Ferencz,

a vételárt 3 egyenlő részlet .ben. még pedig az elsőt 
az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó ‘Ui 
nap alatt, a másikat ugyanattól 60 nap alatt, a 
harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes 
részlet után az árverés napjától számitandó 6 szá
zalék kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint le
fizetni. Kzen hirdetmény kiboesájtásával egyidejűleg 
megállapított árverési feltételek a perlaki kír. járás
bíróság tkvi osztályánál és D e r z s in o v e c z  község 
elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. 925 1— 1

A kír. járásbíróság tkvi. hivatala.
Pcrlakon, 1895. október hó 24.

5599 Ik. 896.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint telek- 

k hívvi hatóság által közhirré tétetik, hogy 
a kir. kincstárnak,-G a 1 u b ics  Jakab szent- 
máriai lakos elleni végrehajtási ügyében 159 
frt 52 és fél kr. tőke, ennek 1891. évi julius 
14-től járó 6 százalék kamatai 9 frt 47 kr. 
kielégítési végrehajtás kérelmi 7 frt 65 kr
ímii ezennel megállapított árverés kérelmi s 
4 frt 25 kr. újabb árverés kérési költség 
behajtása ezé íjából a nagykanizsai kir. tör
vényszék (perlaki kir. járásbíróság) területén 
levő a szent-máriai 1394 sz. Ijkvben A1 104, 
534/a, 613/a, 1070, 1438 a. 2121,1». 2273/a,

2277/a, 2282 a, 3907 b, 4027, 4182, 4315, 
5428 hisz. a. Galubics Jakab (nős Matyasecz 
Máriával) tulajdonául felvett ingatlan 540 frt 
kikiáltási árban
IH96. év i ja n u á r hó 29-én ti. e . ÍO  

á ra k o r
Szent-Mária község házánál dr. Tuboly Gyula 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöt- 
tével megtartandó nyilvános árverésen elfog
nak adatni.

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

ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.—  
vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben, 
még pedig az elsőt az árverés jogerőre emel
kedésétől számitandó 30 nap alatt, a máso
dikat ugyanattól 60 nap alatt, a harmadikat 
ugyanattól 90 nap alalt, minden egyes rész
let után az árverés napjától számitandó 6%  
kamatokkol együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kiboesájtásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság tkvi osztályánál és Szt.- 
Mária község elöljáróságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 928 1— 1

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Perlakon. 1895. deczember hó 7-én.

K á n é  s ,

elnyálkásodás és rekedtség ellen igen jó háziszer
a Kéthy-féie

P e m e t e f ü -c  z u k  o rk  a,
mely a köhögést csillapítja és a nyálkát feloldja. 
Kellemes ize folytán a gyermekek is szívesen veszik. 

Egy doboz ára 30 kr.

iW* Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. ' W

Í625 Ik. 95.

Árverési hirdetmény.
a perlaki kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint Varga Lajos ügy
véd által képviselt gróf Festetics Jenő végrehajta
tnunk, Vidovics Lukács derzsimoreczi lakos elleni 6 
frt 25 kr. töke, ennek 1875. november 1-től szá
mítandó 6 százalék kamata, 19 frt 82 kr. bekebe
lezett s 8 frt 45 kr. jelenlegi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék illetve a 
perlaki kir járásbíróság területén lévő a derzsimo- 
rcezi 8. sz. tjkvben I 43. 8. 235, 277. 284, 348. 
373, 409, 436. 463. 498, hrsz. ingatlanoknak s 
ezen ingatlanokhoz tartozó erdő s legelő illetmény
nek Vidovics Lukácsot illető egynegyed része 1986 
frt becsértékben Derzsinovecz község házánál 

1896. évi január hó 20-án d. e. 10 órakor 
 ̂:,,‘ga Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese köz

bejöttével megtartandó nyilvános árverésen elfog
nak adatni.

Kikiáltási ár, a fentebbb kitett bee sár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

16 százalékát készpénzben vagy óvadékképes érték-
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