'm

XIII. évfolyam.

23. szám.

Csáktornya. 1890. június 7-én.

Előfizetési árak:

K i a d ó h iv a t a l :
Kisrhol Fülöp

kön\ vkíTosketléso,

[dr küldendők az előfizetési dijak,
nyiltterek és hirdetés«^.

M UR AKÖ Z

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalm i, ism eretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M egjelenik h e te n k in t e g ys ze r: v a s á rn a p .
A »Csáktornyái

Kgész é v r e ............................. 4 frt.
Kél é v r e .................................. 2 frt.
Negyed é v r e ........................ 1 frt

Takarékpénztár«,

»Muraközi Takarékpénztár«, a

Ez redév i ünnépség«*k .
A hivatalos programul.
A hivatalos lap vasárnapi száma közli
a Budapesten. 189(i. évi junius havában
tartandó ezredéves ünnepélyek sorrendjét.
A hivatalos sorrend a következő:
Pénteken, június 5-én d. e. 9 órakor
volt a koronázási jelvények ál vétele s átvi
tele a koronázási templomba. Ind aznap,
tegnap és ma közszemlére vannak kitéve.
() felségeik s a legfelsőt)!) uralkodóház tag
jai ez alkalommal nem voltak jelen.
Tegnap, junius ö-án d. e 10 órakor
volt a kir. palota épülő uj szárnyának alapkő
letétele ő felsége és a legfelsőbb uralkodó
ház Budapesten tartózkodó tagjainak je
len léiében.
Ma, vasárnap, d. e. fél 12 órakor van
a főispánok s utánuk Budapest lő- és szék
város küldöttségének fogadása ö felsége állal
a kihallgatási teremben.
Holnap, junius 8-án reggel 9 órakor,
lesz a törvény-hatóságok stb. hódoló disznienete. Ő felségeik s a legfelsőbb uralkoház tagjai a királyi palota erkélyéről szem
lélik meg. (Azután a koronázási jelvények
átvitele az országházim a hódoló diszmenet
kíséretében.
Délelőtt fél 12 órakor: ÍTmepélyes ülés
az országházban a fenséges főherczegek je
lenlétében. —
A főherczegasszonyok az
emelvényen vannak jelen.
Délután 2 órakor: A magyar országgyülés ünnepélyes fogadása a királyi palota

T Á R C Z A.
Alaptalan vádak a kiállítás ellen.
Az ezredéves országos kiállításról mestersé
gesen terjesztik bizonyos oldalról a rossz híreket,
hogy elriasszák vele a közönséget.
Kivált néhány (bécsi) lap, melyek a kiállítók
hirdetéseibe vetett bizodalombaii csalatkoztak, de
olyanok is, melyek tendeneziával hirdetik, hogy
minden a mi magyar, az rossz, mindenféle tiieskötbogarat összeírtak a kiállítási drágaságról.
Kleinte mosolyogva néztük a merész rágal
makat. de azután szomorúan tapasztaltuk, hogy
mások is felülnek e tendencziózus hirleléseknek,
síit magyar újságíró is akad, a ki vállalkozott arra
«i herosztrateszi munkára, hogy mert a léi adag
Pájslit nem kapta oly olcsón a kiállítás területén,
mint rendes városi lebujbán, gyilkos ezikkekke!
iont neki a kiállításnak és minden ezzel össze
függ«) sikernek

Kz szomorú, de igy van.
*
A rövidlátók és tapasztalatlanokkal hiába
*311 pürbe az ember. A kik még sohse láttak kiálliazok panaszkodnak legjobban a drágaság
♦‘•hm. Pedig sem a Hő-iki, sem semmiféle külföldi
Vi‘KV ,Si'k vidéki kiállítás sem volt, melyeken az
,llj,k aránylag mérsékellebbek lettek volna, mint
a kosiam kiállításon.
Igaz. van egy drágább étlappal biró franczia
'endeghi is. de
czélzalosan létesítette az igaz-

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár«

Nyilttér petitsorra 10 kr.

sál. hivatalos

közlönye.

A hazai felső-, közép- és elemi tanin

tézetek és azokat kísérő tanárok és taní
tóknak. tanilóuöknek a kiállítás és a fővá
ros megtekintése czéljából tervezett tömeges
kirándulásai tekintetében megjelent a kiállí
tás igazgatóságának NMztet.es tájékoztatója.
I hízhatnak III. osztályú egész jegygyei
II. osztályban és 1 >,111. őszi. jegygyei III.
osztályban. Kél 10 éven aluli gyermek auyuyit tizei, a mennyit egy 10 éven felüli.
A 10 évnél idősebb falusi gyermekek 1 v111.
osztályú, a 10 éven aluliak V JII. oszt. jegy
gyed utazhatnak.
A tömeges kirándulásban résztvevő
tanulók, ha legalább buszán vaunak, szállás
ban és élelmezésben részesülnek.
Az élelmezés a következő: reggelire
kapnak egy nagy pohár kávét két sütemény
nyel; ebédre levest, marhahúst mártással,
esetleg főzeléket pecsenyével, székely-gulyást
vagy pörköltöt és tésztái: uzsonnára egy
pohár kávéi két süleinényuyel; estére ren
desen hideg vacsorát, kivételesen egy tál
meleg éleit. A halakban elhelyezett földmives gyermekek és a kisérő hiúitok a nép
konyhában kapnak élelmezést; mig a taniulézelokben elszállásolt iljak a reggelit egy
közeli kávéházban, az ebédet a kiállítás
egyik csárdájában, a vacsorát szállásukon
vagy a kiállítás területén kapják; a leányuk
a reggelit és vacsorát szállásukon, az ebé
det a kiállítás területén fogják elkölteni.
Uzsonnázni mindnyájan a kiállítás terüle
tén fognak.
Az igazgatóság a tömeges lölrúudtilóknak jegyfüzeteket ád. melyekben a menet-

gatóság. meri számolnia k»‘llcll azzal a közönséggel. mely a városban is a legdrágább vendéglőket
látogatja s melyet nem lehet a közönséges korcs
mákba kényszeriteni.
*

vendéglős lizet minden szék után nnp«mkinl egy
ki aj« zárt. A legnagyobb vendéglőteriilct IOOO, a
a legkisebb 2« 0 székkel van fe lv é v e ; ez az adó
tehát a kiállítás egész tartama alatt kitesz : a kis
vendéglőknél 8ÖO irtot, a legnagyohhnál 1800frlot.

De nyilatkozatokkal a dolgot tisztázni nem
lehel. Lássuk a tényeket.
Klőször is azzal vádolják a kiállítás igazga
tóságát, hogy lehetetlenné lel le. vagy legalább is
megnehezítene a kiallila>i vendéglők hclvzclel a
magas fogyasztási adók és az u. n. sx«*kl>«*r áltál.

Az italok után kivetett fogyasztási illetékek
is pl. asztali bor keklolilerenkint f> Irt; palaczkbor után literenkint 10 kr. a nagy üveg pezsgő
után az adó 20 kr., a szódavíz után Uvegenkint
2 krajezár stb.
Látható tehát, hogy ez«*k az adók sokkal
mérsékeltebbek, mint az ujabhkori nagyobb kiállitások alkalmával kivetett fogyasztási adók s leglávolabbiól sem képezhetik és nem is képezik
elégedetlenség tárgyát és ezért az igazgatóság e
szerződésileg megállapilott kötelezettségeken tágí
tani nem akar és nem is fog. lSKf>-iki kiállításon
is
nagyon csekély eltéréssel
a mostani fo
gyasztási adók voltak érvényben.
Ks hogy áll a dolog a vendéglőbeli árakkal?
A kiállításon használatban levő étlapok árainak
összeállítása a következő : pl. a Karikas csárdában.
Fehér leves 8, főzelék hússal 30, marhahús
mártással 3f>, gulyás vagy pörkölt 44), sült vagy
rántott csirke 7o, borjuvesés vagy ezomb öO, ser
téskaraj ön. rostélyos 00, angol rostbeaf 70, főtt
tészta 30, sült tészta (torta) 40, egy pohár, sör
13 kr. A Borkóstolóban egy pohár sör 12 kraj
ezár és «*gy adag szalámi 20 krajezár.
Az étlapokon kilelt árakat minden vendéglős
tartozik szigorúan betartani, s azt a pinezért, a
ki az étlapokon kitett árakat nem respektálja,
vagy csalás kísérletei követ el, az igazgatóság

nagytermében ö felségeik s a fenséges főherczegek jelenlétében.
A löherczegaszszonyok az emelvényről vesznek részi ezen
ünnepélyen.
Délután fél 8 órakor: A koronázási
jelvények elvétele s visszahelyezése a korona
helyiségébe. O felségeik s a legfelsőbb uralkodóház tagjai ez alkalommal nincsenek jelen.
*

*

*

A közoktatásügyi miniszter intézkedell.
hogy az ezerév(‘s kiállítást megtekinteni ki
vám') vidéki középiskolai tanárok az Kötvöskollegiumban s a Ferenc/ József nevelő inlézelben szállásokat kaphassanak. A horvát
tanárok számára a budapesti horvát inter
nátusbán lesz hely. Az érdeklődök egyene
sen az internalusok igazgatóihoz fordulhatnak.
*

4c

*

A kereskedelmi miniszter tekintettel a
f. évi junius hó 8-ára tervezett liodoló <li>zfelvonulásra megengedte, hogy a törvény
hozásnak és a törvényhatóságoknak a szóban
levő bandériumban résztvevő tagjai lakó
helyükről Budapestig és vissza egyszeri uta
zásra a m. kir. állainvasulakon I í napig
érvényes I. őszi. szahadjegygyel ellállassanak
s hogy a banderiiiin ezéljaira szolgál«') teherárukeid feladandó lovak valamint ezek
kísérői is. a mennyiben ezek az állatszál
lító kocsikban foglalnak helyei, díjmentesen
szállíttassanak.
*

*

*

Ki re nézve a következőket közöllm ljük:
A kiállítási igazgatóság a vendéglősökkel, a
kik semmiféle béri nem fizetnek, de vendéglőjüket
maguk, illetőleg az általuk képviselt sörgyárak
tartoznak felépíteni, a jog engedélyezése előtt ér
tekezletet tartott, melyen megállapította a szerző
dési feltételeket, melyek a székbérből és az italok
után a fogyasztási átlóból állanak. Kzek feltétlen
hozzájárulásával alapította meg az igazgatóság a
székbért s az italok fogyasztási adóját s ig\ eze
ket az összes pályázó vendéglősök elfogadták s
ez alapon köttetett meg velük a szerződés. Be
hogy nem volt a fogyasztási illeték ellen sem ér
demleges kifogás, az kitűnik a következő, akkor
előterjesztett számításból is.
Például: egy 'hektóliter sör előállítási ára
12 fit: az illetékkel együtt egy hektoliter sör a
vendéglősnek 2l> frt ha kerül. Kllenben egy hekto
liter sör ad minimális számítás szerint 820 pohár
sört. melynek jövedelm e 18 krjával 41 frt t»0
ki t tesz.
Igy vagyunk a többi illetékekkel is. Minden

XIÍT. tečaj.

Yu Čakovcu,

Sve pošiljke tičučse zadržaja

MEDJIMORJE

novinali, naj se pošiljaju na
ime Margitai Jozefa urednika
vu Čakovec.
Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l Filipova,
kam se predplate i obznane
pošiljaju.

Rroj 2>i.

7-ga júniusa.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svake nedelju.

Predplatna cena je :
Na relo leto . . . .

4

|j |

. . . .

2 frt.

Na čel vert leta . . .

1 fj |

Na pol lela

Pojedini broji koštnjč in ki-.
Obznanc

se

poleg pogodbe

1 fal računajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, » Medji murske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

S;i milenijske izložbe.
Pokehdobje milenijskoj izložbi vu prvom
redu do loga. da prikaže historički razvitek
zemlje, to se je poglavito nastojalo. da se
laj razvitek i predoči kaj savršeneše i podpuneše. Proizvodi ostalih odjela: umjetničkog.
gospodarstvenog i obrtnog i onak su samo
posljedak, plod historičkog razvoja vu vremenu
od jezero ljetah, gde se vu ^životu naroda
mora nakupiti bezbroj predinetah, koji sječajuči na važne dogodjaje, kobne dane i providencijalne osobe. A kako je prošlost Magjara
bila nada vse burna, a hištorija im dosta
bučna, to su vu toj skupini prikazani veleznameniti predmeti, same relikvije velikih
epoha, važnih, narodnih dogodjaja, sistema
tično poredane, kak bi gledalcu p-iužale Ato
jasniju sliku prošlih. zdavnja minulih danali.
a zemljakom uzkrisile zdavnja potonuli svét
sa primitivnom kulturom, koja je vu zadnje
vréme toliko nenadano proč vela.
Več vanjski okvir povjestne ove izložbe
na Széchenyievu otoku vu susjedstvu horvatskog industrijalnog paviljona, grandiozna
grupa, izaziva opravdano obče udivljenje,
Polazeč glavnim ulazom, onda novim preko
jezera vodečim mostom i krenuvši iz pavi
ljon nadvojvode Jožefa na desno, dolaziš do
mosta, kak je vu staro vréme služil vitežkim
dvorovom. da podignut vu v is prééi ulaz
neprijatelju, nezvano gostu. Stupiv črez vrata
pokraj naoružana stražar.i vu prestrano dvo
rišče. spazil budeš gradjevni kompleks, koji

Z A

B A V A.
A 1 1a s.

vu sebi sjedinjuje vse važnije faze arhitek predmeti negdašuje »arkelaje , kako no su
ture: cirkvu i klošter iz dobe Árpádovcov vu ono doba nazvali topuičlvo (kauonirslvo).
vu romanskom slogu, sredovječni starinski Ovdi milovidna palača sagradjena vu slogu
dvorne (kaštelj) — ali čvrstih zidinah. kao Ljudevita XVI.. koja se sa tri velike kupoie
šlo se je vu ono doba još gradilo
fami- vnogimi tornjiči. svétliin predvorjem i elelije (porodice) Hunyadi iz Aujou-ske dobe ganlnom stupovnicom pokazuje ober vsega
vu gotičkom slogu i napokon palaču vu impozantnom.
slogu renaisance nedavne prošlost i. Zvun toga
A origiiialnoj vaujštini odgovora i bo
je tu paviljon, vu kojem se predočuje, kak gata izložba minira, vu velikih vnogobrojuili
su stari vadasili. dočim je na jezeru priro dvoranah izloženo je vsi*, kaj se god odnosi
doslovne Hermanu (Mio vu slamnatoj kolibibi na polit ir ki kulturmi liištoriju Magja rske
uredil izložba nekdašnjeg ribarstva. Vu minulih jezero ljetah. mjeslimice predmeti,
sredini prestranog dvorišča namješten je
koji su po historičnom značenju ili maje glasboni paviljon, gde vojnička glazb terijaluoj sadržini iieprocjenive vrédnosti.
(mužika) zabavlja vnogobrojne pohodnike,
Vu prímjei* kolike vrédnosti je tu na
koji po ves dan dolaze. da se uagledaju neseno blago, napomenuti 'ču »kalvarija
najzanimivijeg i prež dvojbe originalnijeg Matijaša Korvina iz ostrogonske bazilike,
odjela célé izložbe.
aleni kameuom i biserjem uk rasen u kapelicu
Sa viležkim dvorcem (kašteljom) poro od subog zlata, koja ji* premijom od 10.000
dice Hunyady predstavljen jo vu Erdelvu i lomni osjeguraiia Ijepu svolicu od miiljiin
danas još posloječi, nezdavnja obnovljeni forinti. Kada ji? Xj. Veličanstvo hotelo jed
dvor »Vajda llunyad sa silnim hastionama ilom zgodom da ovu umjetniuii vidi, odpisal
i nasipima i poznatom kulom »Ne bojse«,| mu je ondašnji knez-primas Siiiior slji dei e
dočim je sgrada vu reinaisanci elegantna.; »/éli li Vaše Veličanstvo našu kalvarija \i
na kal visoka sa motivi iz starog erdeljskog deti. ja ču je drage volje odnesli vu Bor i
slikarstva XVII XVIII. stolječa ukrašena pa Vašenm Veličanstvu pokazati, ali ču j ■* op t
lača. koja sječa na kraljevski dvor vu Go- sani vu Ostrogon ponesti, poslati je pako
döllu i na stari carski dvor vu Beču s nemogu na nikakov način.
one točke, gde je nekoč stajalo staro dvorsko
A lo je samo jeiien jedini mali objekt
kazalište. Kolike li opreke izmedju ove pa one silesije mili dragocenosti, šlo su u pre
lače i dvora
Vajda llunyad ! Tamo iz mnogim velikim ukusoni uredjenim dvora
puškarnicab reže cevi ubojilili kanonah (to- nama izloženi i koje je težko redom i nabrojili.
povab, sinkov), dočim su straga poiiaineščeni ji kamo li porieklo jim. zuačenje i svilni
kartauni. falkoueti, mužari i drugi opremili iztaknuti, uz to žalibože nejnia ni podpuna.
spomenuti. da holta ove pripovesti najmanje je
nebeška holta, dapače ova holta je takova
zažvrndana stvar, koj u čoviek pred malo finijemi vuhmi niti pravim imenom nebi smel
nazvati. Zato ljudi i za lu stvar upotrebljuju
rieč stranjskog jezika, te ju radi toga. jer
ju je jedan nori krojač u Parizu znašel
imenuju »Cul de Paris ... Ako koj čtevec
ima slučajno francezki riečnik pri ruki. nek
pogleda u njem rieč »Cul i hude videl kaj
la rieč na horvatski znamenuje. Onda se
bu stoprv prav čudil, da ovu rieč najizobraženije i tiajfinije gos[iodične uviek n us'ih
imaju. dočim bi odrnali u omeglovicu pale.
čim bi njim istu rieč po horvatski ili m i
zarski rekel.

Ova pripoviest sastoji iz trih stvarih,
jednoga psa. jedne bolté i jedne gospodične.
Ako se kovini još smiejuči se čtevci pridruži*,
nebudc mi žal. jer mi je želja ta, da veselja
pripravljam i mojimi veselimi pripoviedkami
svakoga po mogučnosti u smieh natieram
za da se žalost i nevolja, koju imamo u
svakoj kuči dosta, harem po nekaj zaboravi.
Pes ove pripoviedke anda bil je jedan
liepi veliki »Neufundliiudei << osobito vierno
živinče a pametno lakaj. Jeli je pak laj
pes svoje ime »Atlas« dobil po onoj pozEh, ali je čoviek na tam svietu čurkasl
natoj dragocienoj tkanini za oprave, kojoj
je njegova dlaka spodobua bila .ili pak us- - cieli sviet je čurkasl i pisar ove pripolied njegove tielesne jakosti, tonili puščam vesli je čurkasl. jer polag sve svoje bolje
mir, jer mi nije poznalo, a i nije potrebno uvid jaj nosi i se ipak neufa ovde tu stvar
znati, jer se po toni na stvari baš nikaj po horvatski imenovali, jer bi mu ovu pri
mienjalo nebi. Ako bi povod njcgovomu poviest lahko tko kakti nečedna, nepristojni!
imenu bilo ovo ovde zadnje navedeno, najine i prostačku izkričati mogel i tak bi onda
jakost, onda bi poganiuski bolvan Atlas mo ciela pripovesl svoja vriednost zgubila.
ral njegov kuni bili. koj je uslled vierovanja
To je anda razlog zakaj nečem tu stvar
starih Grkah na severnoj obali Afrike stal njezinim pravim imenom nazvati. več ju
te je tobož na svojih ogromnih ledjih cieli! radi ujezim* spodobi* i radi ujezim* svrhe
nebeška boltu nosil. Samo toliko mi je ovde imenujem jednostavno »boltonr«, te samo

još lo primečem. da je tu stvar danas moči
i pri slareliuaru kupiti, jer sam je nedavno
u Kauizsi u takovem jediiem staretiiiarskem
štacunu do četiri ili pet kemada nad vrati
viseti videt, jer su valjda gospe ili gospo
dične pri seda pačile.
Komično dojile tretja stvar, a to je gos
podična i šnjom upravo pripovesl počima.
Bila je intime u niekom varošu lina i
nobl gospodična; da je bila takova. doka
zovalo je to. jer joj je cieli posel bil romane
čl .Mi. dokazovala je holta koju je na stanovil.mi miestu odzad nosila le koja nije bila
m inja od polovice lurenske jabuke, i kon ično dokazu val je liepi i dragocieni pes
ueufundlaiider. koj ju je na njeziuib šelnjali
uviek sprovadjal.
Dogodilo pak se je. da je ta gospodična
po svojoj navadi opel na šetnju izašla po
promenadi med drvoredi u svoj roman, kojega je čtela. sva zadubljena koracala le isto
lak na okolici! nepazeča, kak i njezin nju
sprovadjajuči Atlas, koj je oči vuha i nos
samo za svoju gospodaricu imal se šetala.
Gospodična je baš člela onu posve novu
pripovesl. kak se je nieki princ u jediiu
liepu, ali siromašnu švelju zaljubil, le
istu poslie neizmernih neprilikah. kak je to

no uredjena katalog koji bi nas va
ljano upulil.
Bečke i berlinske riznjce, cirkve vsili
biskupijah i dvorov i aristokracije poslali su
raznoliko blago svojih bogatih sbirkah. Vu
šarolikoj masi zasljepljuju li sjajni izložci
začarano oko. Sam premilostivi kralj ustupil je zanimivo blago i rčdke relikvije vu
vrednosti, koja daleko uadmašuje milijim
forinti.
Tu vidiš oklopljene vitezove pješke i
na konjima sa bogalo okovanim oružjem
va ruki. kako su ga stari vu svoje vrč me
rabili; jeden se grozi buzdovanom, drugi
nišani (cilja) strčlicom, ovomu reži puščami
cčv, onaj sčče turskom sabljom; ovamo su
Solimanove zastave i dva šatora, šlo ih j<*
moral nakon krvave bitke ustavili, onarno
seva sablja sigetkog junaka Nikole Zrinjskog.
tu vidiš kabanicu svetog Štefana, lamo posletju Marije Széchyeve, Ijepe junakinje vu
Muranyu; sad te privlači diploma Matijaša
Corvina sa velikim zlatnini pečatom, a sad
ti* opel iznenadjuju zlatne bule Audraša i
Mčle IV. A kakvo je ono tam pokrivalo?
Kardinalski škerlak iz oceli sa željeznim
vizirom, kak su ih nosili cirkveui pogiavice,
kada bi vu jednoj ruki sa razpelom, vu
drugoj sabljom vodili krščanske šerege vu
bojeve proti Turkom i Tatarom.

shod

Kno i kraljevskih krunah. grimiznih
plaščev i sabljah, kojim su balčaci draguIjima oklučeni. Gde su im gospodari? Ne
koliko sarkofaga, vu kojinia su ljudske
okoslnice izpremešane sa konjkim kostima
odgovora ti, da su ih po slaroj navadi, vu
podpunoi sjajnoj opremi, na ledjima vjemili
konjah predali materi zemlji. Telo se razpalo
vu prah, isto ta>t i kožuata i suknena oprema
(oprava), a uzčuvalo se samo oružje i nakit.
Sada, gde je nakon više stolječa odkrivena
hijna grobnice, čudno se dojima simetrija,
koja te dosta neprilično dira: s obed vili
slranah mrtvaca ležiju stremeui ,a do noguh
mu konjska lubanja. Cavli, gombi, kopče.
preostale od opreme, na istim mjestima, gd<*
su dile onda, kada su kinčile živo telo,
diiju sliku grozne pravilnosti, koja nam celi
nekadašnji lik mrtvaca vu tadaujim kontu
rama riše.

Dobri Vambéry z ihinau je raznosit glasa j
na vse četiri strani svčla. kako j<* sjajno
uspjeo posr<*dujuči kod sultana, jer sultan,
ozlovoljen i ogorčen prevzetnošču famoznog poduzeča »Os-Budavára«, o kujem ču
vu jeduom od sljedečih član ika obširno izvjestiti, nije obečanog silnog blaga nikaj
poslal: prepustil je stopram nekoliko kano
nov (topova), rahlih šatora i nekaj orožja.
Vojvoda Teck izložil je dragocjenu sliku
jednogasvojih predjah,sedmogradskoga kneza
Bedey Ferencza. grof Erdödy Ferencz iz
Galgócza poslal je prčstolni gobelin kralja
Matjaša Korvina iz talijanskog brokata, iz
vezen zlatosivim baršunorn i Ijepo izradjenim grbom glasovitoga kralja.

sihlja Cii bora M ‘llilena, koju je isti prikazal
kralju Gustavu Adolfu.
Ljepa je nadalje uredba dvora vu F/isensladtu iz raznih doba. naročilo iz dobe, kida
je lam > boravila Mariji Terezija. Nada vse
zanimive su i s etnografskog gl ‘dišta poučne
sidjačk * prostori je iz t l. i lő. stolječa i
podpmiomi uredjene alliim ističn» kuhinje.
Dobro je pogledati one tri slike Ljude
vita Velikoga. Skenderbergovu oprava, srebernu busarsku unitbrmu nadvojvode Ferdi
nanda Tirolsk i i kip ‘ vsili llabsburgovaca
ih) deuešnjega dana, a komu se hoče reminiscencija na kohnn godimi IHt-S.. eno mu
ormar pun njemačkili proklamacijali, ogavnih
panillela, političkili karikaturah, dnevnih zapovje li pojedinih komandantov. Košulove
proklamacije vu originalu, kipov vsili zname
nitih muževali revolucije, oružja streliva i
modela bojnih polja s i markiranimi bojnimi
redovi.

Bečki kapucinski manaslir (klošter) Iz
ložil je skupocčuu relikviju: novčarku prvoga
magjarskoga kralja svetoga Stefana, a vrlo
je zanimivo i ono 9d umjetnina, spomenpredmeta Trenčinske riznice tamošnjih Jezuilah. niedju kojima se osobilo izliče oltar
Vrlo zanimiv dčl historične izložbe savu baroku, vnogobrojne škrabice za relikvijo,
činjavaju lak j zvane C o r v i n á é « * dragomonstranee. mešnička odela, kelihi i t. d.
cjeue knige sakupljene iz raznih dvorskih
Špomena j(* vredna reprodukcija grob- i klošterskili knjižnicah cele Kurope. Na
nog kamena Stefana Málhorya iz krakovskega njima su marljivi monasi radii i godine i
muzeja: vrlo su zanimive voj i ličke relikvije d e m lije, ter ib lako (livnimi ini(*ijaii i riiz turmskog arsenala i muzeja vu Florenci sarijami ukrasili. da još denes, nakon stoi Bologni. Vnogo se opaža sbirka oružja Iječali. sjaju vu prvobitnoj svojoj Ijepoti.
grofa Telekva i familije Kszlerházy (12 iz kak s(‘ d(‘iid(‘nes unaloč mod(*rnoj ratiniranoj
XVI. i XVII. stolječa posve opremljenih lopova) lelinici iieniogu proizvesti. Ona pozlata, ona
a obor vse Ijepa je sbirka Jayenee iz holičke cim iiuanca grimiza. ona sjajua modrina
fabrike. šlo ju je lulikajše premiloslivo uslu- nakon toliko slotiua godina i denes još blista,
pil car-kralj.
kano da je včera sgolovljeiia, (ločini su da
našnji spodobni proizvodi prelazni popul
Od inih izložakah osobilo se izliče jenas. Naš če si* papir razpasli posije deset
dini spomenik, kaj je ostal od kralja Maljaša:
godinali. naše farbe, nas lisak (šla m pa uje)
sadreni snimak originala, koji se nahadja
komaj če nas preživeti pol stolječa.
vu Bautzenu nad kapijom stare tvrdjave
(teslunge); nadalje zastava, ko j 11 je poslala
Go vj ek bi moral cele dane vu vsim
občina Nógrad. poličuča iz Irancezke insu- prostorijarna boraviti, ter bi uvjek našel na
rekcije od Ijela 1801. Zastava je načinjena novi* i zanimive predmete, kujih do vezda
zi damaslne svile, s j(»dne strani čerlena. s nije spazil: om žje i klicni alat staroga doba,
druge modra. Sreberni drža k nosi ime pa- posudja starih kraljevali iz Arpadove epolie,
latina Joz(‘fa i lovamšice mu Aleksandre za čudo. kak s<* je vse to moglo ol»čuvali
Daulovne. Vrlo je dragocjen prsten (sa H do deuešnjega dana. Samo da još jedan
diamanta i \ rubina) kralja Maljuša iz prerčdek predmet spomenem, pošto se sličan
vlaslničtva kneza Met(*rnicha. a znamenite do sada niji* vidi»l na izložbama: jezeroljetna
su dvč sablje švedskog kralja Oskara: jedna biblija, koja se je dodirnula i mmiitijska
sa slikom Stefana Málhorya. a druga turska kraljica-pjesnikinja (.amién Sylva radujuči

onakove bolle. kakova je gospodični iz bela poviest te je spazila toliko Ijudih za sobom
i kad se onda je inslinklno ogledala i svojeg
v ušla a vierni pes ju v lovil.
Pošteni našastelji. I. j. onakovi. koji vieruog Atlasa sa ononi straholom n lampah
ouda takove stvari najdu, bolje čine ako si zgledala. naravski je, da joj je malo falelo
t. j. ja h a š nišam polag
iste* za viekivečni spom.mek zadrže, nego da nije omeglela
da bi za onim. koj je je zgubil, kak eto bil. pak zalo niti prav neznam. kak se je
Zalo u svojoj turobnosti i li ji' opazila,
naš previerni i neduzui Atlas nosili, pak još ta ciela stvar dovršila, ali toliko znam za
da se njezina. slučajna zlo privezana bolta
sigurno, da Atlas ov put za svoju viernost
k tomn na očigled cieloga svieta.
počitua odvezuvati, sim tam klimanlali i sve
nije dobil uikakove zalivalnosti.
Dakako,
ako
je
Alias
svojoj
gospodarici
niže dole proti črni zemlji lezli, dok je pod
ljubav
izkazal,
za
koju
j(*
pollam
dobil
ba
šumečom svilnom opravom čisto doli1 slezla
J)ol>ro je i/palo.
te u svojoj uepregruutanoj zlobi, na pulu lini'. ipak se je mogel tum inislum batriveti,
da je gledalce na pulu vani, svojim izvršaležeča ostala.
Jagar K je rad bodil u druži v o. Bila
vanjem pesje si dužnosli u dobru volju
Ali Atlas, to vierno živinče je bil drugi spravil i u smieli natieral ti* koliko je u j«* najine u isloni miestu krčma u kojoj su
dečko, jer čim je tu zlobnu boltu na zemlji jednom miestu pokvaril, baš toliko je u di n si* nekoji prijatelji, kak sil to gospod in turo
dole spazil, prijel ju je svojimi bielimi kak gom popravil. Iz svili kutov i vuglov su se vi zor, gospon školnik, notariuš. naš jagar i
alabaster zubrni te ju je za svojoni gospo- ljudi, mtiži. žene i dieea skup zdrčali te su ostali znali sastajati. Ti sastanki su bili na
daricom onak vierno nosil, kak vierno samo sliedili Atlasa i od veselja su im suze niz vadno u večer i ako rečena gospoda nisu
jedan neufundlandcr pes nositi more i zna. lica eurele, kad su videli da gospodična poil hotela od svojih doma ostavših polovic
predečtvo čuii i ter kakovo, tak su morali
I’ak ipak si pes n ije za ov vierni čin ovimi okolnostmi na svaki način dojde opet
gledati, da budu ob desetoj uri več doma
u
posied
svojega
izgubljenoga
»Cul
de
Paris.«
zaslužil zahvalnost — barem ne takovu, na
u postelji ili u izvanrednom slučaju s doI to je lak dugo trpelo, dok nije princ
kakovu se je njegova pesja duša nad ja la;
puščenjem domače polovice, do jedenajste.
Jer nna stvarih, koji* čoviek nerado izgubi, svoju švelju po šlengah na zlati trónus doIstimi je, da kad čoviek još doma, prije
51 još pmio m*povoljnije mu je takovo zgub- pelal. pred cielim sakupljenim pukum ju
*jeii(‘ stvari natrag vzeti, naj mre pak pred tri krat kiišnul a hornisti su k lomu tri nego ide u krčmu. zna kak bu dugo današnja
zabava trajala, onda je lahko još jedmi uru
gledalci. Takove stvari su u. pr. krivi lasi krat »Tuš zatrumbeiilali.
IT toni hipu je naša gospodična stoprv produženja si izprositi, ali ako se zabava
i zubi uniielni mustači, penziju očekivajuči
ežpni rutici a ktomu spadaju još i uepobitno došla k sebi iz svojega zadubljenja u pri- samo onak iz nenada, dok su več vsi *u

i pravo, konačno oženil, Gospodična, koja
je bila navadna svoju švelju za ueznatnu
malenkost u dušu nutar sekirali, bila je od
t<‘ pripovesti tak duboko genjena. da je skoro
suze točila, tak joj je ta pripovest išla k srdcu.

i

o

prodekuvanja. a sve na kratko«, — dobim
se, što joj bješe dano, teknuti se ovako ve- bezazleno. S toga je najbolje, da se ostane
odgovor.
kod
dvoboja,
kak
je
denes.
Denes
je
dvoboj
ljčajnog predmeta
Odlučim ga anda s mojom olovkum i
Konačno da iztaknem još čitave uredjene igračka, kojom si vnogi ljudi, prikračuju papirom u žepu iti poslušat i čim sam ga
sobe iz vitežke dobe sa monumentalnom vréme, — ali i sredstvo, kojim čuvaju čast prvi krat čul več nišam mogel niti jedan peták
posteljom, nad kojom se nebo vije: kovčezi, vu onih slučajevih, gde je nemoguče drugo izpustiti, jer taj dan je kod opaticah prodek
blagajne, stoli i stolice vse je tu i vse su sredstvo.
uval, da nebi bil išel ga u opatičku cirkvu
Aurelien Sehol drži, da je dvoboj
to divne rezbarske radnje, ali od tog tvrdog
^poslušat,dok nišam otišel iz Insbrucka natrag u
dobročinstvo.
Javni
moral
nemore
pri
toni
materijala da nije čudo. kaj su vitezovi i
školu u Solnograd poslie izminulih re
onda, kada nisu vojevali nosili željezne da strada, kad ljudi, na mésto da se na kreacijah.
hlače. Tu je na primjer kamin iz Vajda- vulici potuku, zaštite s vojn čast pristojnim
Ovih danah pregleda vaj uči moje stare
Hunvada, a pred njim naslagana <*žla hrpa načinom. Nemože se vu vsakorn slučaju
papire i bilježke, najdem i pobilježena probežati
k
sudu.
Dvoboj
je
institucija,
prež
čitavih hrastovih trčkov za kurenje. Eno i
dečtva. Patra Boha, koje sam gore rečene
željezom okovane svetiljke-čuden kontrast koje družtvo nemre bili, (A vu Englezkoj.
godine u Insbrucku poslušal, pak jer su
izmedju nje i električnih žarilica današnjega gde je več pred 50 Ijetrni dvoboj dokinut?
Uredničtvo). Opasni značaj dvoboja najbolja osobite vrsti, kak ve se navadno nečuju. hoču
vremena.
je, na koliko bude to moguče mojim čtevUivno je djelo zaista ta historična iz je obrana od dvoboja.
cem ovde predočiti.
ložba. vrčdna, da ju čovjek gleda vse da i
Jules Simon piše: Filozofija i religija
On je svojih prodečtvih delali prispo
nema ostale izložbe. Ona pokazuje sliku Osudjuju dvoboj. Prva. jer joj se dvoboj
prošlog sjaja, potonula svčta, puna jakosti, pričinja nasiljem, »moralnim zločinom«, što dobe, ali takovom sigurnostjnm, da ih oprovrči nije bilo moguče a šnjimi je pogodil
veličine i razkoši, napram kojemu se današ ga izvode dva čovjeka; druga, jer vidi vu
centrum bolje, neko ikoj streljač kad u
nji ukazuje upravo maljušnim.
lom greh. Ja kakti filozof protivnik sam
cilj puca.
Jezero godinah pozdravlja čovjeka vu dvoboja, No život stvara takovih situacijah,
Kekel je: »Peta: nevuiori! — Niti u
ovim prostorijama, gde se naziv milenijske gde i najokorjeliji protivnik dvoboja nemore
izložbe ne samo opravdava, več u pravom da mu se vugne. Ja sam to jenkrat izpro- dvoboju nevmori! Ako se dvojica posvade
smislu » p o z l a č u j e « , Historični o vaj dél j bal. A znadete li. gdo me je pozval na pak idu mesarskimi noži jedan proti drumilenijske izložbe je izložbeni milenij, izložba dvoboj? Vatreni branitelj katoličke cirkve, gomu i jedan drugoga vpiči ili dapače ubije,
moj prijatelj Mentalembert. Da nije došlo do tak sn to onda bila dva lopova, dva tolvaja,
jezeroljetne magjarske hišlorije.
izmirenja, bili bi se pobili pobožni kato koje. jer radi zločina spadaju pred sud,
lik i filozof. No ja sam i denes protivnik žandari vlove, svežu i pred sud dovedu,
K A J JE NOVOGA ?
dvoboja. Dvoboj je pri nas ipak uvjetovan onde njim se onda pravica odkroji. — Ali
političkom oprekam,
a pomoči more samo ah. čujte me: ako su ovi noži bili jedno
0 dvoboju.
vreme. Kad se političke op reke ul »laže i malo dugši — je dakako, onda su ova dva
Povodom učestalih dvoboja jedan je običaji te čudoredje popravi, pomenjšati če bila dva poštenjaka, to su onda bili vitezi,
pred kojimi se ima škrljak iz glave skinuti.
list (novine) zapital više preštimanib piscov se i broj dvoboja.
To je mudrost!«
i političarah. kak oni sude o dvoboju: Emil
Zola izjavil je, da vu dvoboju nevidi social- Carska ruska kruna vu magjarskom narodDrugom prilikom opet mogel sem slienog elementa. Dvoboj je ograničen
izuzev
peča bilježiti: »Hočeš li biti conimunista,
nom muzeju.
vojsku — na veoma vuzki krug družtva.
onda idi k Indiancom, oni su communisti.
Čitamo vu »Pester Llovdu«, da se prava ali njihove šume nisu kultivirane, njihove
Odo se bije ? Političari, literati, novinári,
umjetniki i aristokrati, — bourgeoisija i carska koruna Vladiinira Monomucha na- mlake i bare nisu izsušene. Tko dela, hoče
narod se nebije. A zakaj se biju? Zaradi hadja — ne vu Kremlju, kamo da je to- i svoju plaču, a to več leži u naravi. II i je
brakolomstva, zaradi zbantuvane hinbenosti, bože bila Ijeta 98«. prenesena, nego se nabada mozbit pri tebi drugač? — Indijanci nedezaradi ljubomora, zaradi polemike i strav- vu magjarskom naroduorn muzeju, kamo je laju, oni idu vlov, oni love sami sebe i
stvenih napadaja. Negativna svojstva ljudskog bila predana Ijeta l «(>().. kad ju je našel svoje, dapače oni žderu sebe i svoje. Pravi
značaja nedadu se ni dekreti ni zakoni od vu njitronskoj varmegjiji jeden možak. Prava com m unistiV
straniti. Visoke globe takaj nebi dokrajčile anda koruna Vladiinira Monomacha. od koje
Nadalje: »M ed negdašnjemi communisti
dvoboja, jer bi on tada postal privilegiom se vjerna imitacija nalazi moskovskum Krem i današnjemi je samo mala razlika. Nekdašlju.
nahadja
se
vu
pešlanskom
muzeju,
ter
bogataša. Niti dulji zatvor (reši) nebi pomonji su rekli: Brate, kaj je moje, nek bude i
gel,jer bi mučeničtvo dražilo vnoge na takova su o njoj opetovano pisali Franjo Pulszkv tvoje; a današnji communisti vele: Brale,
junačiva, Večina dvoboja i onako se z vrša v a*1 i Ipoly.
kaj je tvoje, nek bude i moje.«
krčmi zajedno. produlji, te izide ono prirečje:
»Bog je visoko a cesar daleko* — a i žena
nije tu, da bi ju čoviek mogel zaprositi za
milostivo produljenje na jednu uru, onda
čoviek m ak u stiski ostane i bez dozvoljenja, pak onda kad domov dojde čeka stra
hote, koje budu ov hip nad njim buknule.
1 naš j agar K. je o vak samohod jednoč
produži! zabavu u krčmi a to zato, jer su
baš on večer došle haiTenistice, iiepe i mlade
a po češki su pak zatracene tak govorile, kak
svaki magjar magjarski. 1 ovak mu se je
pripetilo, da je došel domov u jutro ob
tretjoj uri.
Ali sreču je imal kak on. ko j terno
napravi, jer čim se je počel svlačiti, probudi
mu se žena. koja je do tog vriemena čvrsto
spala, te mu veli: »A li kaj več tak rano
ružišV Kaj opet idete tak rano u lov? Ti
čoviek na svoje zdravijo nikaj nemisliš. Prosim
te neidi nikatn, sleči se natrag pak si leži
do dana ,a onda idi — em bi lahko zbetežal«.
»I prav veliš draga žena« — odgovori
on te se hitro sleče i leže u postelj u.
fini, K o ü a y ,

Neizmerno liepo je razlagal themu:
»Viera je početak svili znanostih! — Dok
céne moči dobiti pri P o lliik Bernatu vn- si još hodil u školu i navučitelj ti je rekel
raru vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pir ova slova je A a ona B, kaj si h učiuil ?
njem se uziinljejn vnre tnknj za popravke Ti si to vieroval. Da si ti več onda lakov
gizdav i tašti mudrijaš bil. kakov si danas,
za fal cénu.
i bii još sad bil u prvom razredu, u zadnjuj
klupi i zadnji,«
Dobre

žepne i stene

vnre za fal

Pater Koli.
Bilo je baš godim' l «(>{.., kad sam u
Solnogradu bivši dijak, sa još jednim mojim
collegom, niekim Wiedmannom otišel kroz
vuzmenesvetkeuInsbrucku Tirolu. Mojcollega
bil je iz lnsbruka a otuc mu je bil liečnik
onde. Naši prazniki u školi su trajali uviek
k svetkom i po četiri tjedna, kak to po sveučilištih i akademiah navadno biva. pak sam
u to vrieme imal dosta vriemena za po
Insbrucku i okolici se razgledati. Več onda
sam znal kakov falačec u koje novine na
pisati, pak sam u tu svrliu uviek olovku i
papir kod sebe nosil, da si vidjeno i čujeno
zabilježim te nezaboravim.

»Viera i božansko objavljanje nikada
neprieče razvitak znanostih. Još prije nego
li sam se ja rodil i rodil i prije nego sle
se vi rodili je več obstojal »jedan krat je
dan.« Taj egyszer egy az egy vam je vrlo
čudno vata, tvrdokorua i svoje glave stvar.
Koja uviek hoče nepromienjeua ostati i
uviek jedno to isto poveda. Ako bi ja sada.
od same ljubavi za premenbom ih radi
tobožnjeg napredka hotel probali iz dva put
dva tri ili pet napraviti, tak ipak nebi mo
gel, jer bi laj tvrdokorni egyszer egy uviek
povedal, da dvuput dva je četiri a niti jedan
više niti manje. Kaj mi je anda za črnili ?
— Prilagidoti se moram toj svojevoljnoj
tablici, ali moram odprto priznati, da me to
još nikada nije zaprečivalo dobro ručunati

Na jedan krat čujeni spominali se:
»Danas bude pater Uoh prodekoval«, — te uviek dalje i dalje računati.«
»Tko je taj K oli?« — zapitam. —* »T o je
jedan jezuita, koj ima osobilo liepi način
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Xvilttór*.

K rovat alatt közlőitekért som
tekintetben nőni vállal felelősséget a

alaki.

som

tártaim

Szvrk

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha kö/.votlon gyáramból romlolik
fokoto fohór ős színes
krtól 14 ftr t>(j kiig iiiótoronkónt
sima. csikós, koczkázott. mintázott, damasztot sat. (mintegy 240 külön
böző minőség és 2000 mintázatban stb. a megrendelt
áru, postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és
mintákat postafordultával küld: Honnohorg <1. ics. és
k. udvari szállító) selyvmuytim Zürirhhon. Svájczba
czimzett levelekre 10 kros és levelező lapokra^ kros
bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések
pontosan clintéztotnok.
1

riai 1230. szkhen f 723. hisz. a. ingatlan
Árverési kérvénye a kir. kincstárnak 22 frt becsérlékben 11. a. Ikhen f 877. hrsz.
ingatlan í7 frt becsérlékben, 11. a. Ikhen f
Varga Maliid szt.-máriai lakos ellen.
10 8 1. hrsz. ingatlan 7 frt becsérlékben, u.
Végzés.
a. Ikhen f 2085. hrsz. ingatlan fi frt becs
A kérelemnek helyt* lévén, az árverés érlékben, a sztmáriai 1229. szikben f 1329.
a kir. kincstár javára 29 frt fin kr. töke. hisz. ingatlan, mely «.3 részben Varga And
ennek 1895. május 21-töl járó fi";0 kamata, rás kk. Varga Ciprián és Varga Jakab */*
fi frt 05 kr. végrehajtási s 7 frt 35 kr. <*z- részben Varga Maliid férj. Steíics Ferenczné
az 1881. LX. t. ez. 150. $
-úttal megállapított árverési költség erejéig névvel áll.
Varga Matild férj. Steíics Ferenczné ellené a pontja alapján I I frl becsértékben egészben elrendeltetik s az árverési hirdetmény ben a sztmáriai 1228. szikben f 542. hrsz.
tekintettel s az árverési hirdetmény tekin a. ugyanazon arányban, ugyanazok nevén
tettel a 4789. Ik. 95. >z. végzésben kimon álló ingatlan u. a. $. alapján 53 frl beesérdott csatlakozásra W olf József I I frt t>8 kr. tékben egészben Szl-Mária község búzánál
s jár iránti követelése tekintetében is kibocsájtatik.

Hirdetések.
:»:(? vli. — 9<>.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bír. végrehajtó az 1881.
évi LX. t. ez. 1OH. $-n értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Perlaki kir. járásbirőság I 512. p. 9fi. szánni végzése által Alsómuraközi takarékpénztár végrehajtó javára
Kollarirs Iván és neje alsó-hrásrsáni lakosok
ellen 170 frt töke és ennek járuléka erejéig
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával
hiróilag lefoglalt és 455 írtra becsült 2 ló.
1 eke, 1 szekér, 1 pajta, 2 létra I sertésól.
1 kukoriczakas és szobabútorból álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladalásra elren
deltetvén, ennek a helyszínén vagyis AlsóIírásosadban leendő eszközlésére
JS lid. é v i j ú n i u s h ó
d. e , Í O

/ 0 . n n p jn n n k
ó r n jn

határidőül kitüzetik, ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
meg. hogy az érinteti ingóságok ezen árve
résen, azt 881. LX. l.-cz. 107. és 108. $-a érlelméhen a legtöbbet igémnek becsáron alul is
készpénzfizetés melleti eladat ni fognak.
Mindazok kik elsőbbségi jogokai vélnek
érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli je
lentéseikéi az árverés megkezdéséig alulirt
bír. végrehajtóhoz adják he.
Az elárverezendő ingóságok vételára 1881
évi LX. l.-cz. 109. jvában megállapított leltelelek szerint lesz kifizetendő.
Perlakon. 189(>. június hé) 2-án.
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kiküldőit bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény,
A perlaki kir. járásbíróság mint telek
könyvi halóság közhíré leszi. miszerint a kir.
kincstár végra haj la tónak Varga Maliid férj.
Steíics Ferenczné elleni 29 frt (»5 kr. löké
ennek 1895. május 21-től járó fi" 0 kama
tai. fi frt fi5 kr. végrehajtási 7 frt 35 kr.
árverési kérési költség továbbá W olf József
vhajlalónak ugyanazon vhajlásl szenvedeti
elleni II frt fi8 kr. löki*. 19 kr. hélyegküllség. 2 frt 52 kr. ingo végrehajtás megkisérlési. fi frt végrehajtás kérési költség ki
elégítési* végeit a nagykanizsai kir. tszék.
illetve a perlaki jbíróság területén fekvő
a sztmáriai fiO. sz. Ikhen I. (ifi. hisz. a. 1
részben Varga András, kk. Varga Ciprián
és Varga Jakab. 1 2 részben Varga Maliid
férj. Stefics Ferenczné nevén állé) ingatlan
nak 1881. évi LX. I. ez. 150. $. d. pontja
alapján 430 frt becsértékben egészben a
sztmáriai Ifi75. tkvben f 1529. hisz. ingat
lan 223 frt becsérlékben egészben a szlmá-

é v i ju /iu s h ó
d. r .

I . u n /#j ó n

IO ó m k o r

megtartandó nyilvános árverésen elfognak
adatni.
Kikiáltási ár a fentebb kiteli becsén*.
Árverezni szándékozók tartoznak a becs
ár 10" „-ál készpénzben vagy óvadékképes
értékpapírban a kiküldői! kezéhez lelenni.
Vevő köleles a vélelárt 3 egyenlő részletben,
még pedig az elsői az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó .30 nap alatt, a máso
dikat ugyanattól fiO nap alatt, a harmadikat
ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes rész
lel után az árverés napjától számítandó fi%
kamatokkal (‘gyűlt az árverési feltételekben
megbatározott helyen és módozatok szerint
leiizet ni.
Ezen hirdetmény kiboesájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a
perlaki kir j bíróság Ikvi osztályánál és
Szí.-Mária község elöljáróságánál a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
830 1 |
Kir. járásbíróság, mint Ikvi hatóság.
Perlak, I89fi. évi márezius hó 4.

Itővebb zarszamadasi jelentések az alanti főügymikségnél kaplisitók. (’gyanott lelvilíigosilások a legnagyobb készséggel adatunk
és élet-, tűz-, szállítmány- és üvegbiztositások az Assicurazioni Generali jégbiztosítások a Magyar jég- és vi
szontbiztosító részv.-társaság és baleset elleni biztosítások az Első o. ált. baleset ellen biztositó társaság számara a legelőnyösebb feltételek és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el.
A csaklornyai fOügynökség
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