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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »A

Mindig gyász.
Eljött a szép május, az enyhet hozó 

tavasz, minden vigad . . a természet ujjá- 
♦ hredése örömet, derül, boldogságot, megelé
gedést és hitel visz a szivekbe, csak a mi 
nagyasszonyunk számára nem hoz enyhet a 
tavasz, csak a mi felséges királyasszonyunk 
szivébe nem lopódzik derű.

Egy nagy költőnk mesét irt a mi fel
séges királyunkról, szép költői mesél. El
mondja, hogy egyik szeme a királynak min
dig mosolygott, a másik meg mindig könye- 
zelt. A mosolygó szemmel Ausztriára nézett, 
könyes szeme rajiunk nyugodott. Jött azután 
Erzsébet királyné és a király könyei kiszá
radlak a reánk atyai bánattal néző szemé
ből és reánk is mosolyog, mosolyog újra 
18(>7. óta.

Az a nő. ki a király könyezö szemének 
drága cseppjeit felszáritá. a mi védasszonyunk : 
mindkét szemével sir. leikéből zokog s könyeit 
nem szárítja fel soha öröm. Mindig olt csillog
nak a könyei. inig ki nem apadnak

Oh, de mikor uj csatornák nyílnak, 
mikor mindig újabb szúrás esik a nagy és 
nemes szivén! Folyton foly a drága, a leg
drágább könyii . . .

Erzsébet király asszony újra gyászol. í jr a  
gyászol? Letelte már a gyászt? Láttuk-e öl 
dicső királyijuk halála óta máskép, mint 
gyászban?

Hihorban születeti asszony a mi király
nénk. kinek nemcsak személye fenkölt. király
női. de lelke és szive is az. Es ezt a király
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női szivet sebezte meg a kegyetlen sors 
rosszul ütő keze. Az anyát sebezte meg a 
királynőben, mikor elragadta a deli királyfit, 
kire tizenhat millió magyar büszke áhítattal 
tekintett. S oh a végzet! önkezével oltotta 
ki életét a mi életünk szemefénye.

S újra a végzet! Tiiztengerben leli halá
lát a felséges asszony nővére, hamuvá ég, s 
nem búcsúzhat el tőle a hü férj, a jó  gyer
mek s a szerető nővér. Áldozni megy a 
jótékonyságnak, az emberszeretetnek, a ko
li yöriiletességnek és maga lesz áldozat.

Szegény, felséges királyasszonyunk! 
Ítészvélünk irántad végtelen, oh mert Te 
csak a szeretetünk ben, a könyüidben. bána
todban és a mi részvétünkben vagy gazdag.

Oh. miért nem alkotott Xeked az Isten 
kemény, nehezen érző szivei, hogy jobban 
felfoghatta volna az élet kínos csapásait. 
De igy, szenvedés volt számodra a lél s 
örömödet legfeljebb csak bennünk találha
tod, népedben, nemzetedben, dicső magyar 
királynő.

Azért adott Wk •<! az Isten .jó. Ii:,nv- 
nemes és királynői szivet, hogy az felénk 
fordulhasson és félénk is forduljon. Nekünk 
a nehéz napokban Te jótevőnk valál s mit 
a hadvezér fegyverrel egykoron ki nem vívott. 
Te azl szavaiddal vívtad ki s nemzetünk 
nem bukott el.

Ezért vagy te elöltünk olyan fenséges 
és ezért döbbent meg berniünkéi a Te vég
zeted.

Részvétünk nagysága talán enyhítheti 
fájdalmadat, apaszthatja könyeidet! Gondolj

Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

reánk, kik szivünk mély megilletödésével újra 
Feléd tekintünk s újra kérjük az Isteni, óvja 
meg immár több csapástól felséges asszonyun
kat és a királyt!

Mikor most harmincz éve koronázásto- 
kat ültük. Ti honvédeinknek adtátok a nem
zet ajándékál. Az arany hdlyelb ;ikkor >#»ve 
aranyát adta cserébe a l^ernzet: - f^eia^es 
Asszony, vigasztalódjál! Szentté lelíel^Te 
életedben, azzá tettek nemes es dekedeteid és 
szenvedéseid. Legyen a mi bö szeretetünk, 
rajongásunk és imádatunk a Te magasztos 
lelked fájdalmának enyhítő balzsama.

A királyok királya pedig tartsa meg 
Pannóniának élő s szenvedő védasszonyát. 
Jövő élete legyen öröm s fakadjon szenve
déseire enyhet hozó vigasz!

Megyei rendes közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 

május havi rendes közgyűléséi dr. gróf J a n 
kovič h László főispán Öméltóságának elnök
lete alatt f. hó 3-án tartotta.

A tárgysorozat elölt C s e r  tá n  Károly 
alispán előadja, hogy még 1894-ik évben 
érkezett a vallás- és közoktatásügyi minisz
tertől a főispánhoz leirat, melyben felkérte, 
hasson oda a vármegyénél, hogy a várme
gye törvényhatósága az 189b. évi ezredéves 
kiállítás alkalmából a történelmi kiállítást 
valamely történelmi nevezetességű festmény 
kiállításával gazdagítsa: a főispán előterjesz
tésére a vármegye törvényhatósági közgyű
lése elhatározta, hogy a történelmi kiállításra

T  Á R C Z A.
A játszótársak.

lila Nagy Ferencz.

Kol\ tatás.

VI.
Mig í i z  a két boldog gyermek o l l  kinn álmo

dozik a nyíló mennyországról, az alatt Pap Ferencz 
ispán ur kedves feleségével ugyancsak fontos dolog
ról tanácskozik. S a mi olyan titka a házastársak- 
nál az öreg korban, mindketten egy véleményen 
vannak. Olyan édesen tnrbékolnak ők egy Olt. mint 
cg\ gerlepár máskor is. a legjobb egyetértésben, 
liát még most, midőn az ő szemük-fénye boldog
ságáról van szó?! Mert szó a mi szó. de hál biz 
ők az Irén íérjhezmeneleléről beszélgetnek.

A papa úgy hallóim, hogy Tőrök Laczi. a 
lialal földbirtokos, ki lőoo hold I. osztályú föl
det mondhat a sajátjának. legközelebb meg fogja 
kérni az Irén kezel.

A jól értesült mama pedig már azt is állilja. 
hogy vasárnap szándékozik azt végrehajtani. A fin 
‘‘sinos is, kedves is, müveit is. jó gazda is. meg 
hozzá még gazdag is. Szóval annyi jó tulajdon
sággal rendelkezik, hogy a házasság valóban fényes
nek mondható.

Mily gyönyörűen van annak berendezve 
il gazdasága. — mondja a szakértő papa. Nincs

az a gróli birtok, mely ebben a tekintetben ver
senyezhetne vele. Valóságos minlagazdaság! he 
van is olt jövedelem !

A mama is tudott róla ezer jót mondani.
; Fényes, nagyon fényes partidé, de meg is érdemli 
az ő Imikéje, mert nincs az egész vármegyében 
olyan szép. olyan műveli leány, s hozzá még olyan 
jó gazdasszony. mint ó.

Szóval odanyilatkoztak mindketten, hogy e 
nem megvetendő ajánlatot elfogadják, s nem lóg
nak hallgatni a világ szájára, hogy sokat mulat, 
sokat kártyázik. Fiatal ember s van neki miből! í 
Majd nem úgy lesz az. ha megnősül. Akkor meg
változik. Igy egyedül unatkozik egy pusztán az 
olyan fiatal ember, hát kénytelen magának társa
ságot keresni, he ha nős lesz, lesz kivel szóra
koznia, ott lesz a felesége. Kelten majd nem unat
koznak Meg aztán a világ szájára nem is lehet 
adni. Irigy a világ. Irigylik. hogy úgy telik neki.

Azt is biztosra vette a kél jó öreg. hogy 
Irénnek is fog ez tetszeni, mert ő nagyon okos 
kis leány.« Fogalmuk sem volt nekik arról, a mik 
ott a kertben történtek. Nem tudták ők, hogy ez 
a leányka gyermekkora óta egy édes ábrándképet 
hord szivében, hogy annak nem fog kelleni a 
fényes házasság, mert ő a gazdasággal csak bol
dogtalanságot vásárolna. O csak Kndrét szereti s 
ennek szerelme nélkül boldogtalan volna, de olyan 
boldogtalan, hogy inkább szeretne meghalni, mint 
Fndre nélkül élni.

he a papa és a mama boldogan mosolyog

tak. Ok nem gyanították a vihart, mely az őszép  
tervüket az elsodrással fenyegette.

t >k szőtték az édes terveket a jövőre s olyan 
{boldogok voltak, tudva azt, hogy az ő gyermekük 
boldog lesz.

Édes feleségem, ez valóságos áldás lesz 
reánk nézve, legalább tudjuk, hogy gyermekünk 
boldog.

A mama erre is helybenhagyólag bólintott. 

VII.
Az ispán uréknak vendége van. Ott van náluk 

Fndre, a bognár fia és áhitattal hallgatja az a 
boldog gazdatiszt család, a mint beszéli a (iatal 
ügyvéd küzdelmeit, szenvedéseit, melyeket átéli a 
tanuló éveken, de a melyeket olyan sikeresen 
tudott leküzdeni, hogy ina már jó forgalmú ügy
védi irodája van.

Hálásan emlékszik meg az ispán urjószivé- 
I ről. Hizony ma talán úgy fúrhatná a tőkét a bog- 
nármühelyben, mint az édes apja, ha az ispán ur 
fel nem fedezi tehetségét s nem gondoskodik jövőjé
ről. A mi ő ma, azt csak az ispán urnák köszön
heti. Az ő pártfogása tette őt müveit, képzelt 
emberré, tette őt úrrá, boldoggá.

Az ispán ur mosolyogva hallgatja az ifjú 
beszédét s olyan boldogságot érez szivében, mely
hez foghatót nem sokat érzett az életben.

Nincs nagyobb boldogság, mint magunk elölt 
látni egy boldog embert, a kit mink teltünk bol
doggá vagy legalább részünk volt abban, hogy ma



felküldi a haza bölcsének. Deák Ferencznek, 
a közgyűlési teremben levő arczképét, továbbá 
gróf Festetics Györgynek, a keszthelyi Geor- 
gikon halhatatlan emlékű megalapilójának, 
az intézet száz éves fennállási ünnepélyére 
már 1893-ik évi határozattal megfestetni 
elrendelt arczképét, végül eltiatározta, hogy 
Zrínyi Miklósnak, a jeles iró. kiváló hadve
zér és Zala vármegye szépemlékü egykori 
főispánjának arczképét közgyűlési terme szá
mára lefesteti s egyúttal e határozatáJol a 
magas minisztériumot értesítette, a mely az 
országos képzőművészeti társulat által pályá
zatot hirdetett ki s annak eredményét a 
kiküldött bizottsággal megbiráltatta s annak 
bírálata alapján az arczképét elkészíttette s 
a kép legközelebb küldetett meg a vármegye 
törvényhatóságához s helyeztetett el a köz
gyűlési teremben. Az alispáni előterjesztést 
a közgyűlés tudomásul vette.

Az alispáni jelentés a törvényhatóság 
állapotáról felolvasottnak tekinteted, s a köz
gyűlés azl ludomásul vette.

Következett a nyugdíjazás folytán üre
sedésbe jött árvaszéki ülnöki-, esetleg más. 
üresedésbe jövő állásoknak választás utján 
való betöltése.

Az árvaszéki ülnöki állásra a választ
mány Csesznék Ödön alsó-lendvai. Dénes 
Sándor nagy-kanizsai szolgabirókat és Bódy 
Lajos lévai h. polgármestert jelelte ki A 
közgyűlés közfelkiáltással Csesznék Ödönt 
választotta meg. mire Csesznék Ödön meg
választott árvaszéki ülnöknek elnökileg ki
mondatod. Az igy megüresedett alsó-lendvai 
szolgabirói állásra a kijelölő választmány 
Unger Kálmán megyei harmad-aljegyzőt, mint 
egyedüli pályázót, jelelte ki s őt a közgyű
lés egyhangúlag alsó-lendvai szolgabirónak 
megválasztotta. ennek helyébe harmad-aljegy
zőnek az egyedüli pályázó: Bogyay György 
negyed-aljegyző jeleltetett ki s választatott 
meg. Az igy megüresedett negyed-aljegyzői 
állás competens pályázó hiányában választás 
utján nem töltetett be.

A vármegyei házipénztár, valamint a 
vármegye kezelése alatt levő különböző ala
pokról vezetett 189b. évi számadásokat, úgy 
a megyei árvapénztár. 1896. évi. a vár
megyei számvevőség által megvizsgált és 
helyeseknek talált számadásait, a közgyűlés
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boldog. Milyen jóleső érzés tudni azt, hogy ezt az 
embert megmentettük a társadalomnak.

Nagyon jól esett az ispán urnák hallgatni az 
ifjú hálás szavait, nem azért, mert ezzel a fiút adós
nak vélte maga iránt, hanem, mert látta. hogy a 
mit tett élte. megérdemelte.

Az ifjú szőtte tovább a beszélgetés fonalát. 
Kimondta, hogy az ő csónakja már révparthoz ért, 
de boldogsága még nem teljes, abból még hiány* 
zik egy nagy rész s ha ezt a részt meg nem nyeri, 
az előbbivel nem sokat ér.

A leány szive úgy dobogott, úgy verdesett, 
mint egy félénk kis galambé. Tudta, hogy mi vár 
most ő rá, mert szülei már tudtára adták, hogy 
Török haczi vasárnap meg lógja kérni a kezét s 
ez bizonyos, mert a papa előtt inár nyilatkozott 
is erre nézve.

Az ispán ur mindjárt szeretettel ajánlotta 
fel »szerény tehetségét,« hátha valamit tehetne ő 
is annak a másik résznek az elnyerbélésében. 
Talán ez sem lesz nehezebb az elsőnél.

Az ifjú megragadta az öreg kezét s túláradó 
érzelemmel m onda:

— Kzl a boldogságot esak ön szerezheti meg 
számomra s a földön senki inás!

Az ispán bizlatá az ifjút, hogy legyen teljes 
bizalommal iránta, biztosítja, hogy lia kérész tíil- 
viheli, azon lesz, hogy mielőbb végrehajtsa. Csak 
beszélje el. mi az a fontos kellék, mely az ő bol
dogságához hiányzik.

.Vége köv.)

| elfogadta s azoknak a miniszterhez való (el
terjesztéséi elhatározta.

Olvastatott Barcza László. Bogyay Máté. 
Eperjessy Sándor, dr. Gyömörey \ iucze, 
Koller István és Skublics Gyula bizottsági 
tagoknak, mint a resztaurationális közgyűlés 
kijelelő választmányának, előterjesztése Dől-, 
gár Béla voll tapolczai szolgabiró által nyom-1 

| látványok utján elkövetett sértések törvényes 
megtorlása iránt. Az előterjesztést a tagok 
nevében Barcza László indokolta meg rész
letesen a közgyűlés tagjainak általános helyes
lése között, mire a közgyűlés a sértéseknek 
a sajtóbiróság utján való törvényes megtor
lását elhatározta.

A közgyűlés ludomásul vette a vallás-: 
és közoktatásügyi miniszter leiratát, a mely
ben a vármegye törvényhatóságának a nép
oktatás érdekében tanúsítóit azon készségé
ért, hogy a magyar nyelvben jeleskedő 
muraközi és vendvidéki tanítók és növendé
keknek 2700 Irtot adományozott, őszinte 
elismerését és köszönetét nyitvánitolla.

Olvastatott és tudomásul vételeit a keres
kedelemügyi miniszternek leirata, melyben 
tudatja, hogy az önálló vármegyei mérnöki 
hivatal felállítása, a mii a vármegye lör- 
vénv ha lósága múlt évi októberi rendes köz
gyűlésén elhatározott, nem teljesíthető.

ElőterjesztetedI a megyei közigazgatási 
bizottság átirata a megyei árvaszéknél két 
ülnöki állás rendszeresítése iráni. A közgyű
lés a közigazgatási bizottság előterjesztésé
ből meggyőződést szerezvén arról, hogy a 
hátralékok feldolgozása végeit kél ülnökre s 
két írnokra múlhatatlanul szükség van. fel- 
iratilag megkeresi a belügyminiszteri a szó
ban forgó állásoknak a költségvetés keretén 
belül való mielőbbi szervezése tárgyában 
olykép. hogy az uj közgyűlésig ez állások 
ideiglenesen főispáni kinevezéssel töltetné
nek be.

A selyem tenyésztési felügyelő átirata a 
liaiskola felügyelői intézménynek az egész 
vármegye terűidére lenndö kiterjesztése iráni 
- -  tárgyalás és javaslattétel végett kiadatik 
a megyei mező-rendőri bizottságnak.

A perlaki járás főszolgabirajának elő
terjesztésére a közgyűlés a perlaki járásba 
beosztott szolgaidról a kihágási ügyekben a 
biráskodásra felhatalmazta.

A megyei nyugdijszahályzalou a belügy
miniszteri leiratban foglalt észrevételnek meg
felelő módosítást telt a közgyűlés.

Lég rád  község képviselő-testületének 
határozatát, a melylvel a község hátralékos 
bérköveteléseinek az 1800. évtől kezdödöleg 
teljesítendő leszámolásáért Kovács Gyula köz
ségi jegyző és Draskovics Lajos képviselő 
részéle 500 lil dijai szavazol! meg. továbbá 
A l s ő-1) o m b o ru  község képviselö-lestiileté- 
nek határozatát, melylvel a jegyzői írnoki 
állás rendszeresítése illetve javadalmazása 
iránt telt indítványt elvetette, a beadott 
fellebbezés elutasítása mellett - jóváhagyta.

A szarvasmarha-, sertés és juhtenyész
tésről, továbbá az agyagipar termékek sorába 
tartozó építési anyagok méreteinek megálla
pításáról szóló megyei szabályrendeleteken a 
minisztérium részéről követeli módosítások 
megtétetvén, azokat a közgyűlés jóváhagyás 
végett felterjeszti.

Ő r s é g  község képviselő-testületének a 
község tulajdonát képező, kisorolt 1 300 frt 
névértékű regále kötvény értékének hová- 
forditása tárgyában hozott határoznia törvény- 
hatósági jóváhagyást nem nyeri.

A szeut-máriai körjegyzőségi ügyvitel

nek megvizsgálására dr. Bőhm Szidney megyei 
bizottsági tag választatott

T u r c s i s c s e  község képviselő-tetülelé- 
nek községi kölcsön felvétele tárgyában 
hozol! határozatát megsemmisítették.

Zalavármegye közigazgatási bizottsága 
május havi ülését dr. gróf J a n k o v i c h  
László főispán Öméltóságának elnöklete alatt 
f. hó 4-én tartotta.

Olvastatott és tudomásul vétetett a keres
kedelemügyi miniszter rendeleté, a mely sze
rint az útadó követelések után a késedelmi 
kamat nem 6% -ban. hanem 5% -ban állapí
tandó meg.

Kir. tanfelügyelő havi jelentésében elő
adja. hogy a miniszter utalványozta a Csák
tornyái állami polgári leányiskola Ill ik tan
termének bútorzata árát: szervezte a hegy
vidéki áll. elemi iskola tanítóinak hit- és 

! erkölcstan tanításáért járó tiszteletdijai ugv. 
hogy a IV-ik hegykerületben 60 Irt, a rácz- 
kanizsai iskolánál 2 tanítónak évi 50 Irt, a 
II. hegykerület tanítója 60 frt tisztelet-dijai 
élvez: megindította az alsó-domborui községi 
iskola államosítására vonatkozó intézkedése
ket: a Csáktornyái egyesületi kisdedovodának 
löd frt segélyt, a perlaki állami iskola taní
tóinak 10 0 — 100 frt helyi pótlékot utalványo
zott. —  Meglátogatta az alsó-lendvai r. kall) 
és izr. iskolák és gyermekmenedékházal: 
intézkedett a szelenczei r. k. iskolánál uj 
tanióti állás szervezése ügyében: ülést hű
tött az alsó-lendvai állami polgári iskola 
tantestületével. A vármegye 13 iskoláikul 
községének összes viszonyairól jelentés le
tetett.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek a kisdedővőnüknek tanítónői államásokra 
való alkalmaztathatása tárgyában kiadóit 
rendeletét a bizottság tudomásul vello.

Az árvaszéki elnök jelentése szerint a 
fogalmazói karnál április hóban eliulézé> 
alá került 15426. ügydarab: ebből elintéz
tek 2.366 drbot s igy április végén hátralék
ban maradt 13.060 ügydarab. Az irodánál 
április hóban elintézés alá került 3,292 iigy- 
darab: ebből leírlak és expediállak 2.315 
drbol s igy április végén hátralékban maradi 
987 ügydarab.

K Ü L  Ö X V L É K.
—  Kinevezés. Ö Felsége a király Fi li

pi eh János letenyei járásidról a VII. fizetési 
osztályba léptette elő.

A kormány elismerése és köszöneté.
Zala-vármegye közönsége az országos ezred
éves kiállítás alkalmával rendezett néprajzi 
kiállításban szintén részt vett, de a kiállítás 
után a tulajdonúi képező népéleti tárgyakat 
a magyar nemzeti múzeumnak engedte ál 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir minisz
ter ezért eme hazafias áldozatkészségéért 
Zala-vármegye közönségének, valamint Zala
vármegye nemesi pénztárának, hogy ;l 
muraközi és vendvidéki nemzetiségi vidéke
ken működő magyarosító tanítók jutalmazá
sára a legutóbbi 10 év folyamán 2700 frt
jutalmai adott, köszönetét és őszinte elismeré
sét nyit vánitolla.

Köszönetnyilvánítás. Oróf F e s te t ie s  Jenő 
ur ö Méltósága a helybeli izr. nőegylet részere -•> 
triói volt szives adományozni, melyért ez utón 
hálás köszönetét nyilvánítja W o l lá k  Itezsőne 
egyleti elnök.

Előléptetések. \ vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter I th é d e y  Fercn<z 
Csáktornyái, K is s  Dénes alsó-lendvai: tu*



vábbá Királyné R é c s e y  Mária, A l s z o g h y  
Alajos, F i s c b o r  Endre Csáktornyái. N ém eth 
Mihály, F a  ta k y Kálmán alsó-lendvai áll 
poljj. iskolai tanárokat a X-ik díjosztály l-ső. 
illet ölei* 2-i k fokozni á ha léptette elő.

Kitüntetett tanító. K u z s i c s k a  
Kálmán dr. kir. tanlelügyelö e hó 1 1-én d. 
e. 10 órakor, lelkes beszéd kíséretében a 
Csáktornyái községi elemi iskola tantest ide
iének jelenlétében, adta át D o b o s y  Klek 
közs. isk. tanítónak a vallás- és közoki ii. 
m. kir. miniszter állal 1.K97. évre adományo
zol! ölven forint jutalmat a magyar nyelv
nek sikeres tanításáért.

—  A déli vasút uj díjszabása. A déli 
vasút igazgatósága úgy az osztrák vasuli 
miniszterrel, mint a magyar kereskedelmi 
miniszterrel közölte, hogy a személyszállítás 
tarifáját már a jövő újévtől kezdve módosí
tani akarja és egyben a reform tervét is a 
nevezett miniszterek elé terjesztette. Értesü
lésünk szerint a déli vasút a reform kérész
iül vitelénél alkalmazkodni szándékozik a 
magyar államvasutnál érvényben levő zóna
tarifához, a mely csak a szállítási adó pót
lékával lesz amannál drágább. K szerint a 
legtovábbi zóna menetdija sem lesz 14 írt
nál magasabb.

—  Iskolák államosítása, l i u z s i e s k a  
Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő s 
K o v á c s  Rezső főszol gabim e hó 10-én d. 
e. Szobotieza s az iskolaikig hozzácsatolt 
községek képviselö-testüleleivel tárgyaltak 
azon kérvény alapján, melyei nevezett köz
ségek a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez terjesztettek föl. a szobotiezai rom. kath. 
iskola államosítása ügyében. Fgyanaz nap 
délután Orehoviczán. Yullária s Födbreszt 
községekkel állapították meg az itt megnyi
tandó állami iskolák dologi viszonyait. \ ég- 
\eges megállapodás történt az iránt is. hogy 
ezen iskolában csoportban az egyik állami 
iskola Orehovicza. Yullária csatlakozásával, 
a másik FodbreszhMi. Szí.-Kereszt csatlakozá
sával fog lölállitlatni. Kir. tanfelügyelő I. hó 
JM-án a csáktornya-dekánoveczi vonalon foly
tatta hivatalos körútját.

—  A Szépitö-Egyesület gyűlést tartott 
mull héten Ez alkalommal elhatározták. hogy 
június (». vagy kedvezőtlen idő esetében 7-én. 
egy. a két év etőttihöz hasonló népünnepély! 
rendeznek a városligetben, melyre a pro
gramúm! általános vonásokban már meg
állapították.

Uj megállóhely. Szobotieza és vidéke 
-ok éven át eredmény nélkül folyamodon 
egy vasuli megállóhelyért. Mig végre orsz. 
képviselőnk, dr. \Y I a ss  i cs  (lyula miniszter 
hathatós közbevetése folytán a kereskedelmi 
miniszter a szobotiezai s vidékebeli lakosság 
kérelmére megengedte, hogy a 44-ik számú 
örháznál Kis-Szabadka elnevezéssel megálló
hely létesittessék.

A fagyos szentek. A mezőgazdák 
rettegett napjai: Fongrácz. Szervácz. Ronilacz 
nem kis mértékben ijesztgették vidékünket a 
mull héten is. A szeles időjárás s a hideg 
esők annyira lehűtötték a levegőt, hogy ki- 
derű lés esetében a legkomolyabb következ
ményektől tarthattunk volna. Re hál' Istennek, 
elmúlottak a napok minden nagyobb vesze
delem nélkül: a nélkül, hogy az időjárás 
kellemetlenségein kivid egyéb baji is okoz
ok volna. Fedig keddre virradó hajnalban 
volt egy kis dér is. mely azonban szeren
csére csak a burgonyát perzselte meg, azt 
*e mindenütt. Fongrácz napja meg havas 
esővel köszöntötte a mezők gazdáit, kárt 
azonban kollegáival egyetemben sem okozott 
egyebet, mint. hogy megdézsmálta egy kissé

a téli tűzifának még meglévő készletét, mert 
bizony fűteni kellett, annyira hűvösre for
dult e héten a poéták elkényeztetett májusa.

— Felvétel tanítóképzőbe. A Csáktornyái állami 
laiiitúképző-intézet első osztályába az 1S(.Í7 -08-ik 
tanévre felvétetnek, kik életük lö-ik évét folyó évi 
szeptember I-én betöltik, vagy korengedélyt nyer
nek. testileg épek és egészségesek s a polgári-, 
vagy középiskola í-ik (a felső népiskola íJ-ik) osz
tályát elvégezték, vagy esetleg felvételi vizsgálatot 
tesznek. A felvendő első éves tanitó-növendékek 
közül 22-en államsegély ben részesülnek. Mégpedig 
első sorban mind a 22 növendék az intézet inter
nálasában ingyen lakást és mosást kap: ezenkívül 
közülük (előmenetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz 
képesti hárman ingyen, hárman havi :> frtnal . 
tizen havi f> írtnak és hatan havi lo írtnak az 
inlézet pénztárába történő befizetése mellett az 
intézel köz tartása n reggeli, ebéd és vacsorából álló 
élelmezést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények 
belül a képző-intézet igazgató tanácsára czimezve 
folyó évi május hó Öl-ig a Csáktornyái állami 
tanítóképző-intézet igazgatóságához küldendők. A 
kérvényhez csatolandó: a múlt tanévi osztály- 
bizonyitvány s a jelen tanévről az időszaki érte
sítő. továbbá a folyamodó születési bizonyítványa, 
tiszti orvosi bizonyítvány a tanuló egészségi álla
potáról és testi egészségéről, hiteles községi bizo
nyítvány a szülők vagyoni állapotáról, és jövedel
méről. a kiskorú családtagok számáról s a családfő 
polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi 
bizonyítvány csa tol tat ik. a kérvény s mellékletei 
bélyegmentesek. Csáktornya. ISUT. május f>-én. 
M a rg i la i József igazgató.

Nyugdíjazás. H aha István több mini 
egy év óta szabadságon lévő Csáktornyá
kul tárai jegyzőt a megyei hatóság hivatalból 
nyugdíjazta. mely határozat ellen a neve
zett körjegyző felfolyamodással éli. A mig 
tehát a határozat jogerőssé nem tétetik, a 
külíárai jegyzői állás nem fog belőltelni.

Államsegély A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter f. é. április lő-én 
<>1321. sz. a. kelt magas rendeletével a Csák
tornyái óvoda folyó tanévi fen tartási szükség
leteinek részben való füdözésére löo IVl 
államsegélyt engedélyezett

Gyászhir. K o h lé n  e z e r  Adolf bir
tokos és kereskedő Szarvasiakon elhunyt e 
hó 7-én. Az elhaltban Lő hl Rezső idevaló 
kereskedő ipját gyászolja.

Bírságolás. A helybeli szépilő-egye- 
siilel állal a város járdái mentében elültetett 
Iákai ügyeimébe ajánlották a közönségnek s 
azonkívül védő korláttal is Iái fák el azokat, 
hogy kár ne essék bennük. Mind a melled. 
Ind ill. hol olt sérül meg egv-egy Italai fa. 
a nélkül, hogy a lettest kitudhalnák. A mull 
bélen azonban egy J u r a  ne ez nevű föld- 
m ívest rajtcsipték Dráva-Szt.-Mihályról. a 
mint lovai 2 darab gomhakáczot az Fjvári- 
ulczáhan tönkretetlek. A kihágási törvény 
értelmében J u r a n e c z  közigazgatási utón 
1 1 Irt 70 kr. erejéig megbírságolta tolt. mely 
tőle be is hajtatott.

A főorvos búcsúja. Zala-vármegye 
tiszti főorvosa. M aii g in  Károly dr.. állásá
ról tudvalevőleg lemondott. A vármegye li>zli 
orvosai s Zata-Kgerszeg városának gyakorló 
orvosai e hó 2-án tisztelegtek nála, hogy 
löle teslülelileg búcsúi vegyenek A küldött
ség érzelmei! H áry  István dr. h. főorvos 
tolmácsolta, hatásos beszédje végén az elvá
lás emlékére egy igen díszes albumot nyújt
ván ál neki. mely a búcsúzok arezképeit 
foglalta magában. M a n g in  dr. meghatotta!! 
köszönte meg a ügyeimet és kérte társait, 
hogy tartsák meg szives emlékükben továbbra 
is. Este bankettet rendeztek, a melyen újabb 
ováczióhan részesítették a távozó) főorvost.

Halálozás. Haver Mano mura-szerda
helyi sütő-iparos e hó 7-én 73 éves kólá
ban meghall, szivszélhüdés következtében. 
Halálát özvegye és 3 gyermeke gyászolja. 
Nyugodjék békében!

Neufeld Ignácz jól szervezett magyar
német dal- és szini társulata városunkba érkezett 
és m i (vasárnapi kezdi meg igen érdekes előadá
sait a Zrínyi szálló nagytermében. Az előadások 

I teljesen szolidak, ugy hogy azt egész családok 
! bátran látogathatják, miért is a társulatot h. ol- 
j vasúinknak legmelegebben ajánlhatjuk.

Államsegély a felekezeli iskoláknak. 
Az 1893. évi XXVl-ik t.-cz. állami segélyt 
helyez kilátásba és nyújt azoknak az isko
láknak. a melyeknek tanítói 400  frtol sem 
élveznek, hogy ez állások évi íizetése 400 
Irha kiegészít tessék. Az alispáni jelentés sze
rint a vármegyében őti község vette igénybe 
a segélyezésnek ezl a módját, a Muraközben 
Dráva-Szl.-lván. Mura-Szilvágy és Belieza 
vették igénybe, utóbbi egy második tanítói 
állás rendszeresítése ezéljáhól. Hasonló ügy
ben elintézés alatt áll továbbá még Turcsiscse 
község kérést* is a lizotésnek kiegészítése 
tárgyában.

Vizsgálat a tanitó-képezdében. A hely
beli tanítóképző-intézetben a f. é. zárvizsgá
latok kezdőtöket vették. Tegnap volt a IV-ed 
éveseknek az osztályvizsgálata, kiknek Írás
beli képesilö vizsgálatuk jövő csütörtökre s a 
következő napokra van kitűzve, hogy azután 
a széibeli vizsgálatokra készülhessenek, melyek 
a jövő hó végén lógnak lefolyni.

Dr. Major Ferencz orsz.-gvül. képviselő, 
volt székesfehérvári liszli főorvos egyik nyilatko
zata az Ács-féle vaspilulákról : »Az Acs-féle Vas- 
manganpeptonál-labdacsokkal huzamosahb kísérle
tet tettem s mindazon esetekben, hol vas alkal
mazása van indokolva a legjobb eredményi értem 
el és igy bátran ajánlhatom sth. H Major Ferencz 
s. k. ■ Számtalan ily elismerő levél. Lásd a lap 
mai hirdetését!)

Sertésvész. A sertések között váro
sunkban ismét fölütötte fejét a betegség: 4 
darab elhullott s vagy 40  darabnál konsta
tálták a bajt. A miért is a főszolgabíró 
intézkedésére a közös legeltetést bizonyta
lan időre beszüntették, valamint a hetivásá
rokra való hajtását is a disznóknak betil
tották.

A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és
Ízléses selyem, gyapjú és nyári mosó-kelméi 
akarnak vásárolni, kérjék W e in e r  Mátyás 
(Hudapest. Andrássy-ut 3.) legnagyobb divat
áruházának legújabb tavaszi és nyári miuta- 
gyüjleményél. melyet ingyen és bérmentve 
küldenek meg. F o n t o s !  Megírandó, hogy 
mily minőségű és körülbelül mily áru szö
vet- vagy selyem-minta küldessék.

Uj gyártelep Fiúméban, I I  I lassan és lépé
senként is. dt* haladunk a közgazdasági önállóság 
felé, folyton szaporodnak gyáraink s ma már egész 
seregét gyártjuk a czikkektiek. melyekért csak egy 
évtized elölt is külföldre küldtük a pénzünket. Leg
újabban kivitelre dolgozó gyáraink, melyek magyar 
termény ekéri s magyar munkáskezek munkájáért 
idegen-pénzeket hoznak be. szaporodnak. Ezek a 
kiv iteli gyárak jól felkeresik az alkalmas helyet, a 
honnan kényelmesen kielégíthetik a külföldi verseny 
igényeit is és egyszersmind felvehetik az országban 
■i versenyt a beözönlő külföldi árukkal. így legutóbb 
óriás gyártelepek létesültek Fiúméban a csokoládé 
cacao slb. csikkek számára. Hatalmas tőkék talál
ták fel az üzletéleti érvényesülés útját, a techni
kai és kereskedelmi szakértelmet s ezekkel az élők
kel egyesülve, már legközelebb éreztetik létezésiiket. 
A Hiúméban létesült cacao- és csokoládé-gyárról 
szólunk, mely üzemét legközelebb már megkezdi. 
A nagy gyártelep egészen modern, berendezése a 
legújabb technika minden vívmányát magába öleli 
vezetése a legkitűnőbb szakértői kezekben van és 
a milyen mintaszerű az egész gyár. bizton el lehet 
várni, hogy a magyar iparnak uj diadalt szerez és 
gyártmányai sikerrel fogják a hasonló külföldi gyárt
mányukat kiszorítani.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F  Z R Í N Y I  K A R O L Y .

Kiadó és laptulajtioiios :

F IS C H E L  F Ü L 0 P  ( S T R A U S Z  SÁ N D O R .)



XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 1897. lG-ga majuša. 15roj 20.

Sve pošiljke se tiéuő zadržaja 

novinah, naj se poSlljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i ol»znane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 fj.| 

Na pol lela . . . .  2 |V| 
Na felvert leta . . . | fj.j

Pojedini broji koštaje In kr

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i  s v a k i  t i je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l ju .

Obznane se poleg pogodbe 
I fal račun aj ú.

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

Ave Maria.. . .
i.

Bil je  svetek. Marijanski blagdan—  
Pro lazeči mirno samostanke (klošterske) cirkve, 
čujem iz nulra brujanje orgulja i žensko 
pjevanje. Na korušu su popévale opatice. 
Došla mi vu čas želja, da naljuknem vu 
cirkvu. Morala je  biti dubkom puna, jer su 
v noge ženskinje nekaj slajale. nekoje kle
čale pred vratima cirkve i na istih kameni- 

tih štenjgah. Odvažim se ipak i pojdem. 
Oprezno prosu Ij a m se i protiskam črez po
božni puk. koj me nije baš voljno puštal 
napred. Prodrčvši do potovike cirkve, vidim, 
da tu nije tolika stiska kak na ulazu. a 
blizu glavnoga oltara bilo je  dapače dosla 
praznoga preslora.

Stauem anda nedaleko velikog oltara 
i ogledam se po eirkvi. Vu klupali klečale 
su učenice zavoda, medju kojima opazim i 
moju malu nečakinju Stanku. Videl sam, 
kak se čudi. da sam došel vu cirkvu. Oltar 
Bogorodičin bil je  ves nakinčerr cvétjem. 
kője je s desne i Ijeve strani namješčeno 
bilo na stelažah, priredjenih za lakove pri
like. Okolo oltara klečala je  gusta hrpa ženjs- 
kinja molečih pobožno krunicu (čislo). A 
gori na korušu brujale su tiho orgulje same, 
neprateči nikakvoga pjevanje. To je  trajalo 
nekoliko minut. Na jenkral javi se s kórusa 
uz najtišu pratnju orgulja zvučan. pleme
nit glas:

»Ave M aria!...«
Vnoge učenice iz klupali ogledale se

Z A B A V A

Sredstvo proti ogovaranju.
Dok sam još godi ne 1852. u drugoj 

diačkoj školi hlače drl. imal sam za profes- 
sore sliedeču gospodu patre frančiškane: Iz 
vieronauka: Pater Fortunát Pintarič. — Iz 
latinskog jezika: P. Anzelmuš Bolényi. Iz 
borvatskoga jez ika : P. Pavel Pavlič. Iz 
poviesli i geograpbije: P. Faustin Purgar.
Iz naravopisa: P. Henrik Hergovič lz 
računstva: P Ciril Cernogaj.

Nemožete si dragi čtevci premisliti, kak 
su ova gospoda znala odhranjivati diecu. 
i danas javno pred delim občiusivom tvr- 
dim. da nitko pod ovim suncern nežna tako 
odhranjivati diecu. kak su lo ova gospoda 
znala. Njihova predavanja nisu bila suho
parna, več sva ko predavanje je  pater pro- 
fessor znal kojom pripovestjum začinili tak. 
da — vierujte mi na moje poštenje da 
smo komaj čekali. dok smo mogli u školu 
ili. jer naša škola pod rečenimi professori 
nije bilo ono dosadno i prisilno rivanje i

se odinah gori na koruš, kak da bi bolele 
videli pjevačicu: ogledam se i ja, ali se 
nigdo neda videli. I pjevačica bila je  zaklo- 
njena očima svčta visokim rešetkama kórusa. 
Opazim, kak učenice nekaj po šepčeju. Si
gurno su govorile o pjevačici.

Arija, koju sam poslušal, bila je  Ijepa. 
; osvaja vaj uča, nu meni posve nova. Nisem 
je  nigdar čul, Bila je  složena mezzo-sopran. 
meni najmiliji ženski glas. a Inn glasom 
bila je  nevidljiva. mi pjevačica vanredno 
nadarena. Mehki, ali puz. ugladjen i gibek, 
čisl i jasan zvučil je  čarobnim timbrom vu 
svetih cirk ven ih prestorijah. Bil sam tluboko 
neprestance na koruš. prevoda sam znal, 
da nebudem ondi nikoga videl l žival 
sam, ali ne dugo! Ljepa la arija, pjevana 
onim plemenitim, školaniin glasom, bila je  
svršena. izumiruče jeke posljednje zvukove 
napjeva. Iza toga sledil je  kvartet, kaj su 
ga odatice pjevale posije Sanclusa . Koliko 
golena razlika izmedju onog divnog solo- 
pjeva i loga kvarteta neizdjelainh glasovali, 
koji se očito s velikim naporom izvijabu iz 
betežnih, izmučenih prsih.. . Bil sam ves 
razočaran i s pokvarenim užitkom izudjem 
na vulicu.

»Ave Maria!« Ponovim neliolice. očulil 
sem sam na vulici i počnem razmlšljavali 
s ariji, rédkom ouorn glasu i samuj pjeva- 
čici postal sam ljubopitan popul ženske* 
g lav e .... Gdo je  ona? Jeli j<* opalica. ili 
preparandica. ili pobožna kakova diletanl- 
kinja iz otmenog druživa, kojoj su opatice 
dozvole. da popeva na korušu vu svetčanoj 
priliki bogorodičina blagdana?

naphavanje natikali u glavu le ono obligatno 
pisanje drugih redov, več je  bil nauk spojen 
sa zabavom. koja ali je* opel bila nauk laket, 
da se to nije opazilo.

Dobro se još siečam mog conscholarca. 
bivšega professora pravali na sveučilišlu 
zagrebačkom. pokojnoga dra. Lorkoviča : on 
je  sa muom zajedno bil kod islog gospo
da ra na kosti i kvartiru, pa k kael je  elošel 
četvrlak. I. j praznik kad nije škola. znal 
je  nezadovoljno uzdahnuti: »uh, opčt je  
danas lak dugi i dósad m četvrlak!« a 
baš je  tak bilo svakoma dosadno, kad nismo 
mogli s-našimi professori patri zajedno biti 
i njihove nauke u loruii pripoviedkah 
slušati.

Kad nije bila škola. a mi smo vrebali 
poslie obeda okolo franciskanog kloštra. 
znajuči. ela budu professori išli na šetu ju : 
i zbilja, na jeelan krat se med klošterskimi 
vrati pokaže balinom za šetnju u ruki pa
ter professor Pavel, i eto več su ga obkolili 
eeliri dijaka, te sad putuju sva petorica proli 
Junkovcu na šetnju, ali kak god snieg a ko 
ga po sniegu kot tiraš, nabira i rasle, lak je  
i s patrom Pavlom bilo, jer kroz varaš

II.

Na večer istoga dana pohodil sam svoju 
sestru, gde sam siguren bil. da hudem kaj 
želim, zeznal o pjevačici. bilo od sestre, bilo 
od male moje nečakinje.

Komaj sem došel vu hižu, več je  dje- 
vojčiea priletila bila k meni i prijela me 
za ruku, rekla je :

»V u jček !... Ti si bil vu našoj eirkvi.
»Vidla si m e?. . Pak i ja  tein*....« 

Odgovoril sam jo j h itro ....  Nu poveč mi. 
gdo je  popéval ariju Ave Maria?«

»Sestra Beata!« Odgovorila je  živo 
mala. veseleč se. da me lo zanima. »Kaj 
né, da preljépo popévá?«

Preljépo, a gdu je  ona?«
»Moja učiteljica. Rekla je. nekim po

nosom djevojčica.
O palica ?«
»Mi nemarno drugih učiteljicah—
»Ali d a !. .  A je  li mlada?« Zapital 

sem dalje.
»Mlada dakak . . najmlajša med v simi 

učiteljicam i....« Odgovorila je  Stanka. »A 
kak je  istom I je p a !...  Cekaj, da li ju po
kažem. . . .

I djevojčica odbežala je  vu drugu sol*g* 
po fotograiiju svoje učiteljice.

Sirota«, prilivali medi im toga reč moja 
sestra. Nesreča nagnala je  vii red. medju 
opatice.. . .«

Anda i ona ima svoj roman života? 
Zapital sam s velikim interesom.

»Je pravi rom an.. . .  Ali o lom budeino 
puliji, vezda pogleda) njezinu fotograiiju.

idučem su se uviek sve više dijaki pridru
živa li lak, da dok su izvali varasa došli 
bili ili je  lirpa do svojih dvadesel. Do 
log vriemena več se opel med klošlerskemi 
vrati pokaže paler professor Faustin: i 
ovoga čekaju tri do četiri, le dojim putuju 
proli Dravi, kamo ili opel uzput, dok iz 
varasa van do j du naraste hrpa od dvadesel 
osobali.

I ovak je lu išlo sit svimi professori 
po redu. Czpul su ornla professori zgodne 
pripoviesli i dogodjaje pripoviedali, koje je 
više krat viši.* za navuk služilo, nego li ono 
suhoparno proračunanje hyperbi.le i para- 
I»uh* u školi.

Došlo danas bikovo druženje professo- 
rah sa dijaki nije navada, a i dijaki danas 
po ret v rt kili više (raže bil la rde po kavanali 
nego li šetajuče se professore, pak bi moglo 
bili. da mi to Iko nebi vieroval, onoga opu- 
čujem na mog conscliolarca patra Dominika 
Antolkoviča, koj je  i danas živi vikarjuš. 
te more tim laglje istinitost toga potvrdili. 
jer je  i sam polag bil.

Da pak budu moji člevci imali pojam 
o lom. kakovimi poučnimi pripoviesljaim



dok još nije bila opatica—  Bilo je lo prije 
tri Ijeta— «

Vzel sam slika od Stanke i počnem 
ju pregledavati. Prav je imala mala, rekuč: 
•j kak je  istom Ijepa! . . .  Imala je  na sebi 
lehku Ijetnu opravil svčtle boje (farbe), 
linoga kroja, po kom se je  točno razabrati 
hladni razmjer Ijelesnoga jo j stroja. Držala 

je izpravno, upiruči inteligentni svoj po
gled vu gledaovca. Vu Ijevoj niz bok spuš- 
čenoj ruki držala je  veliki slamnati škerlak. 
kojega je  po Ijeta nosila.

»Ti bujni lasi«, rekel sam pregloda va- 
juc široke pletenice (kite) okolo glave, »vezda 
au odsječene----- Koji k var!«

»Ali su jo j oči oslale«, dodela sestra, 
priknčiv se meni i pogledajač vu slika (va 
kip), »velike, črne o č i ! . . .  Samo kaj nisu 
lak žive i ognjene kak negda—  Vezda ib 
navék zastire oblačak čuvstva i nepreboljene 
još boli...«

»Da čajem, anda roman njezinoga ži
vota___« Kekel sam ja  nesterpljivo-----

Sestra odpravila je  Stanka va drugu 
soba ka knjigi i započela po tihom pri- 
povčdati:

Paula (tak je  ime mlade opatice) bila 
je iz preštimane, plemenitaške familije. Mali. 
jedinica vlastelina, udala se (išla je  zamuž) 
po svojem gustušu za mladoga oticira, s 
kojim je  rodila kčerku — Paulu. Ženitba 
im je  bila srečna, ar su se od ljuba vi vzeli. 
Potovali su. kak več biva pri Soldatih iz 
jednoga grada (velikoga varasa) vu drugi, 
menjajuč posade. a taj nepreslance mčnja- 
juči se život vanredno se mislil mladoj 
gospodji.

Vu to. medjutim. vuinrl je  njezin oteč 
i nije prestalo drugo. nego. akoprem nerado, 
povrnuti se na imauje. Prosila je  svoga lo
va ruša. koji je  onda bil kapetan pri jegeri. 
da položi svoja čast i da žnjom i dčtetom 
živi na imanju. \o mladi jo j tovaruš nije 
vuslišal njezine molbe Onda se je  več iz- 
vjeslno znalo, da hude tabor s Italijom i 
Prajzkom. a on nije bolel, da mu igdo pri
govori. da vu strahu od tabora prebadja 
vu gradjanski stalež. Bilo je  lo Ijeta 1 Stili. 
Kratko vreme za tim započme sbilja vojna 
na sjeveru i jugu monarkije .Nesreča hotela 
i kapetan, lovaruš Pauliuine majke. poginul 
Janačkom smrti ko<l Kraljičina gradca, Mlada

žena je  bila žalostna. Malo pr vije vuinrl je  
njezin oteč. a vezda je  n j oj poginul to va
raš na bojnom {»olju.. . .  Bilo je  njoj izprva. 
da mora zd voj iti, ili ponoreli.. . .  Ali vreme 
rane v ra č i.... Malo po malo minulo je  tu- 
govanje i letargija i mlada vdovica počela 
k pameti dohadjali.

Pauli bilo je  onda deset Ijet, treba lo je  
nekaj včimli za njezin uzgoj. Po savjelu 
prijatelja zaiskala je  mesto vu Hernalskom 
zavodu i dobila ga.. . .  Tamo anda odpremi 
mati svoja jedina kčer. a djevojkica je  vu 
zavoda (vu školi) va vsakoj struki izvrstno 
napredovala.

Spadala je  medju najbolje učenice. 
navčila je  vse vrsti ručne radnje, koje se 
od ženskih potrebuje, navči se popčvati vu 
glavir igrati i na citari prebirati, dapače uz 
risanje počela se bavili i slikarstvom, vu 
čem je  prilično dospela. Kad se je  jednih 
praznika (Terije) dopela diino. našla je  na 
svoje veliko čudo vu hiži domačina. Pred 
mesec dni. a po šestljetnom vdovičanju, 
zamuž je  išla mati za penzioniranoga ma- 
jora. Pauli, koja se dobro zmišljavala po- 
kojnoga olca. nije njoj bilo po volji, kaj se 
mati iz nova udala.

Mati je  to odmah opazila, pak je  raz
ložila kčeri, da ju je  na to prisilila nužda. 
ar da vu vezdašnje vreme ženska glava, 
prež ikakve podpore mužkarca, ne more 
obstali na imanju. I vu istimi ovo bilo je  
glavni razlog, da je  Paulinára mati napo
kon uslišala majora i pražila mu ruku. 
Bilo jo j več dodijalo trvenje s pukom. s 
oblastima, s družinom i oslale neprilike vu 
gospodasslvu. koje ogorče život i tvrdu 
mužkarca. kamo li ne ženskoj glavi. Paula 
se prilagodila novomu stanju, ali njoj se 
srce nije nikak moglo ugrijali (stopiti) za 
olčuha. akoprem je  bil žnjom izvanredno 
Ijubezan i mil. malo ne ponižen. Vu olčin- 
skoj hiži čutila se nekak tudja i sama sebi 
nepri lična.

Taj njezin otčuh bil je  nemški pleme
nitaš iz štajerske, koji zvuu plemičke dip
lome nije imel nikaj od toga stališa. Več 
njegov oteč zarajlal (potrošil) je  dedekovo 
imanje lalikoumnim svojim životom, tak. 
da sinu nije ostala niti gruda otčinske zem- 
Ije. Ali uspomena na imanju bila je  vu 
njem navek frižka, a jedi ni cilj. za kojim

je  hlepel, bil ji* taj da ženilbom dojde do 
imanju i pravoga plementaškoga života. Zalo 
je  prije reda, još zevsema zdrav i čil, se 
dal penzionirati. pak je  vu svojoj dokolici 
obhadjal Z. dvorove (kaštelje). šutajuč na 
zgodna prilika.. . .

»Pak ju je  i zašutal. . . .«  Napal sem 
ja  vu rčč sestri.. . .  »Takove su več naše 
gospe... . Kratkovide i slabe, pak uasédaju 
vsakomu slranjskonm puslolovu.. , .  A da 
se je  javil valjan domači čovjek, sigurno bi 
ga odbile....«

KAJ JE  NO V 0 0  A ?

Nova postaja.

Subotica i okolica je  vre zdavnja željela 
jedmi željezničku postaja, ali nije megla 
svoj cilj dostiči. Vrezda su na novo s mol- 
benicom zaprosili ministeriuma trgovine za 
postaja i lakaj pisali su vu tem poslu ors. 
ablegalu našemu, gospodinu dr. Wlassicsu 
ministcu. Na reci njegove je  minister željez- 
nieab dopustil, da se pri \vacbli 14. numere 
jedna postaja (átadja) v uredi s imenom 
Kis-Szabadka.

Sa previšnjega dvora.

Nj. Veličanstvo kralj Ferencz Jožef 
primil je  prekjučer po poldan ob 2 vari 
Nj. kralj. Yi>ost Don Alfonsa Bourbonskoga 
vu posebnoj audieneiji. Njezino Veličan
stvo kraljica Jelisava odputov da bude 10.
o. m. na dalji boravek vu kupelj Kissingen.

Njegovo Veličanstvo kralj Ferencz Jožef 
pohodil je  včera pred poldan kraljica Viluu 
kolandezku i njezinu majku vladarica Emu.

Njena c. i kr. Visost princesa Gizela 
bavarska stigla je  vu pohode svojoj kčeri 
gospodji baronici Seefried vu Znaim.

Kralj vu Budimpešti.

Iz Beča ja  vi ja ja  »Bud. Corr.«, da se 
bode Nj. Veličanstvo odputilo iz Fožuna 
posije odkriča spomenika kraljici Mariji Te
reziji 10. majuša izravno vu Budimpešlu. 
gde če dvor boraviti dva pumi Ijedna, ter 
če kralj vu to vreme delili nekoliko puta 
javne audieneije. a bude i nekoliko dvors
kih osobab. Dim če povodom vu Budimpešti 
boravit više članova previšnjega dvora.

su naši patri prolessori znali svoje navtiko 
začinja vati. boču ovde jedna napisali, koju 
nam je  na šetnji u kuršatiski lug. pater 
Faustin pripoviedal. On je  bil vrlo ozbiljan 
čoviek. malo je  govoril i riedko se smejal, 
ali inače je  bil vrlo dobar čoviek i dobar 
učitelj.

Ciela pripovesl pak je  bil dogodjaj 
koj se je  njemu samomu dogodil i lo dok 
je bil u klošlru čakovečkom. zaboravil sam. 
koje to godine bilo; (oliko je  medjutim po 
njegovom pripoviedanju stalno, da je  jed- 
uoč iz Čakovca pieške puliival u Subotiču. 
<Dii je rado pieške putoval h* je ovak cielu 
Austriju i llaliu proputoval). Još dosla da- 
leko pred Soboticom dostigne jedmi subo- 
ličku ženu, skojom je sad zajedno šupal 
proti Subotici.

Pater Faustin bil je rodom medjimurec. 
uslied loga po Medjimurju poznat, pak je 
' stum ženskimi, koju je  dostigel. bil več 
od duže vriemena poznat. Žena la. bila je  
medjutim izmed onih, koje rade na drugih 
ljudih falinge išču, a onda svojim jezikom 
pol sela premetu bolje, nego melinsko ka- 
nienje drvenku kuruze.

Ona se anda odmah pridruži putuju- 
čemii Patru i pričme svoj jezik na pazar 
puščati: Ali baš me veseli, da sam se da- 
nas znjimi gospodin Pater ovde zeslala. več 
11 j i 11 dugo nišam vidla. Kaj ne, oni idu 
betežnoga gospodina plebanuša u Subotiču 
pohadjat?«

»Je. idem . odgovori Pater »a 
kam vaš pul vodi?

»I ja  idem domov u Subolicu« 
odgovori žena — »Bila sem pri kurili u 
Doljanu, jer hmanjicu moje susedo Treze 
njim nemiem zadosta dopovedali eni 
ju poznaju ona njim je  lak zlo
česta. . . .

Pater Faustin to klepetalo hitro pre- 
trgne riečmi: »Anda hočemo za tu limanjn 
Trezu jedno čislo zmoliti, za da se popravi 
i postane.

IJ ime olca i sina i duha sveloga 
amen.» I sad je  on sa turu ženskimi 
zajedno putem iduč izmolil cielo čislo 
sa svimi klonili spadajučimi petnajstimi 
zakoni.

Več su prešli jedmi tretjimi puta. kad 
ženska opel pričme: »Znaju gospodin pater,

moje susede njezine hmanjice nije več mo- 
guče podnašali«.. . .

»Tak prelrgne ju opel Pater —
onda hočemo jedno čislo opel molili, i 

ovo sad za vas, za da vam Bog podieli 
jakost i lepljivost, za da budete mogli nje
zine navale trpljivo podnašali —  u ime 
olca i sina i duha sveloga a m e n « ....

I opel je  sliedilo trosi ra ko čislo sa 
svimi skrovnoslmi. Dvie tretjine puta su 
do sad prešli i žena morala cielim pulem 
s patrom zajedno moliti, te nije mogla u 
lo vrieme svoje kiafranje i otepenje pri 
Palm |)osaditi, kojemu nikaj nije bilo odur- 
nijega. nego la i danas obstoječa navada, 
druge odgovarati i kak se la veli, krpice 
im prišivavati.

Zločesti jezik medjutim nemiruje, jer 
kad su več drugo čislo izmolili i dvie 
trečine puta prevalili, a klafura je  morala, 
hočeš nečeš s patrom zajedno moliti, mis
lila si je. da bu sad ipak te molitve več 
jedan krat dosta i zato pričme opet: »Ah 
znaju veličastni gospodin Pater, lo njim 
več nije moči gledati, kaj ta moja suseda 
Treza iz svoga muža, siromaka suseda



\

K ovogodišnjim jesenskim carskim vježbama.

Študije generalnoga štopa pod vodstvom 
chefa generala konjaničtva baruna Becka 
počimaju 7. juniuša, ter če trajali do 17. 
juniuša, a obuhvatiti če [>ostaje Lečava, 
Kesmara i Poprad sve do Podulina. Sledeči 
tjeden odputit če se dvorski »kvartirmacher« 
Wohl, dvorski blagajnik Bochnicli i glavni 
kuhač Fabisch vu Bistritzu na Hohsteinu 
vu Moravskoj, da ondi prirediju stan za 
kralja, koji ce nazočen biti vježbama (ma
nevrom), koje ce se več vu augustu ondi oba- 
viti. Po svršetku ovih vojnih vježba, putuje 
kralj odmah vu Dalmaciju i to iz Fiume 
na damšiftu »Miramare«. Stopram iz južne 
Dalmacije odputovalo bu Nj. Veličanstvo 
k velik im manevrom vu Tala vu Ma- 
gjarskoj, ler če lamo stanovati vu palači 
grofa Nikole Ksterházy-a. Uvom manevrom 
budu nazočni zvun njemačkoga čara i saski 
kralj Albirt, rumuujski kralj Karol i srbrski 
kralj Aleksander.

Pater Mortara.

Vfezda boravi. kak čitamo vu budim- 
peštanskih novinah, vu glavnom gradu Ma- 
gjarske vrlo zanimiv gost: član reda svetog 
Augustina oteč Mortara, čije je  život vu 
šestdesetim godinama zabavljal céli svét. 
Mortara bil je  sin židovskih roditelja vu 
Bologni. Kakti déle zbetežal je  težko lak. da 
mu po doktorskom sudu uije bilo oslobo-j 
djena. Krščanska služavka (dekla) kod Mor
tara nije hotela, da déle vumre ne krščeno, 
pak ga je  tajno krstila. L)éte je  ozdravilo, 
ter su ga roditelji, neznajuč, kaj se je  do
godilo, dalje odgajali vu židovskoj vjeri. 
Polli nekoliko godinah zbetežalo je  i drugo 
déte familije, koje su doktori opel smatrali 
izgubljenim. Služavka krščanska, koja je  
još navék bila vu hiži Mortara. hotela je  i 
ovo déte krstiti, ali se prije dospomenula 
sa svojom krščanskom susedom. ter n j  oj 
lakaj odala tajnu o krščenju prvoga deteta. 
Od susede raznesel se je  célom Bolognom 
glas o tom krščenju. Hoditelji prijavili su 
stvar sudu. Papa Pio IX. čijoj je državi 
onda Bologna pripadala, zavzel se je  za 
djevojku, koju je  bogato nadaril, a dečaka 
dal odgojili na svoj strošek. Mortara je  tak 
postal valjan, vrlo vučan. upravo užoran 
svečenik.

Andraša spravlja: kaj on siromak mora od 
nje trpeti«___

»Nut — pretrgne ju opet pater — 
»hočemo anda i za suseda jedno čislo 
zmoliti.«

I molili su čvrsto i pobožno, ona
dakako proti svojoj volji, ali kak je išlo.
tak je išlo. ipak je  islo. A kad su bili i
tretjim čislom gotovi, baš su došli do prve
kuče u Subotici, te je  Pater Faustin ženi 
rekel: »Tak draga moja ženska, ako bi ho
tela smenom nazad u Čakovec putovati. 
kad bum se od ovud vračal, baš bi mi 
drago bilo. Danas sle baš marljivo zmenom 
za jedno molila.«

»No znaju gospodin Pater današnjega 
dana si budem pametila, dok bum živa na 
svietu« —  odgovori klafura. kušne patru 
ruku i otide.

Na o v najliepši način je  znal Pater 
Faustin, koj je  i največi neprijalelj ogova- 
ranja bil. ogovarati hoteču babu odbiti, a 
da ju nije moral poslušati.

E m . K o l i n  y.

Agitacija proti krščanima vu Carigradu.

Dopisnik parižke »Patrie« bil je  vu 
Carigradu, pak je  svomu listu poslal izvješ- 
taj, iz kojeg se očito vidi, da vsi muha me
danski krugovi vu Turskoj vrlo živo agitiraju 
proti krščanom, koji živiju vu velikom 

1 množlvu vu Carigradu. Po vulicami i po 
mošeama su prikeljeni na turskom i arab- 
skom jeziku proglasi, kojim se sljedbenici 
Muhameda pozivlju, da pojdu ubijati (vmar- 
jati) krščenike. Oblast, ne samo da neprčči 
ovakovu agitacijo več ju na vsakoin koraku 
podupiru.

I to je zrok za razpit.

Vu Arácsu, kak pišeju novinam Pester 
Floydu«, vu malom mjestu toronlalske var- 
megjije. došla je ovih dana stopram nezdav- 
nja zamužna. I jepa mužuča k plebanušu 
sa prčšnoin molbom, da s(‘ hoče od svoga 
tovaruša razstati. Zapitana za razlog raz
stave. izjavila je. da nemore živeti zato sa 
svojim mužom, ar ima jedno črno i jedno 
plavo oko. Kakti zaručnica nije mogla to 
opaziti, jer se nije nikad usudila vjereniku 
pogledati vu oči. Plebanoš je  ovak vu za
pisnik napisal laj rédki s lu ča j: Cospa 
Melchior Szappana, rodjena Barbura Cselik, 
želi razstavu od svoga muža. ar da on 
ima dvovrstne oči.

Umorstvo vu cirkvi.

Vu katedrali Tourajskoj vu Belgiji stre
ljal je  za vrčme meše, koju je  služil sam 
biškup, jeden elegantno opravljen čovčk na 
mladu gospodju, ter ju pogodil lak. da je  
na mjestu ostala mrtva

Osudjene na smrt dvé žene.

Javljaj u iz Gradca od f>. majuša. Kod 
ovdešnjega suda provedena je  porotna raz
prava proti Muriji Weber. Jožeti Khmann i 
njenomu sinu sbog naručenog prostog umor- 
stva lovaruša Marije Weber. ter je  obsudjena 
Marija Weber iz Grosslloriana. koja je  po 
naručenim u hojicama dal vmoriti svoga 
muža, ar da je  bil star i grdi. na smrt na 
galge. a Jozefa Flnnann. koja je  svoga 
šestnajst Ijel sta roga sina nagovorila na 
izvedenje umorstva. lulikajše na smrt. a sin 
njezin na osem Ijel ležke tamnice (rešta).

Prve črššnje.

Iz Ljubljane pisali su 2K. aprila: Od 

dva dane tržiju se na našem pijacu prve 
ovoljetne črčšnje. Nigdo živ vu našem kraju 
nezmišlava se. da bi črčšnje tak rano bile 
dozrelele kak Ijetos. A ima ih več na ko
šare. Početkom sedemdeset ih godina dope- 
Ijane su prve črčšnje na pijač I. majuša. 
Ovdi vu okolici mčstali črčšnje se stopram 
pred 14 dana odcvele. dočim inače okolo
1. majuša stopram najbolje cveteju.

Dobre zapne i stene vnre za Tla 
céne moči dobiti pri P o lla k  Parna tu vti
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pil 
njem se uzim ljeju  vtira tu ka j za popravek 
az fal cénu.

Strehici vu 1) . . .  i občini.
(Konec.)

Najpredi zdigneju reč gosp. notarju«. 
Zahvaliju se strelcom za ovu čast, lakaj 
i na daru, kojega su mu za spomenek 

dali. Ov dar nije drugo bil, kak jedna stara 
puška iliti tlinta, koju je  jeden občinar iz 
bosinjske okupacije donesek Poleg te vred
nosti ran je  pasala za dar dati nekomu. 
Ova puška bila je  još i z vnogim srebrom 
nacifrana.

Velim, puška je lepa i prilična bila. 
samo kvar, da ju nisu zato napravili, kaj 
bi i strelali iz nje. Strehici lak su ju dali 
prek svojemu no vonni prezešu. kak su ju 
kupili. Sprobati ju  nisu se ufali. kajti ju 
nebi bili mogli spucati.

Govori mineju, počne se pucanje. Pre- 
zeš je  prvi bil, da pokaže, da je  vreden 
ove časti i još bolje dara. Navine kokola, 
čila i sproži. Puška liho ostala. Prezeš vi- 
diju. da je  ljudstvo na to nemirno postalo, 
probaju još jedenpul. Puška je  opet četvr- 
tka rekla.

Publikum išče rubeč, da si vu zube 
napše. —

To je  izvanreda rezsrdilo notarjuša. 
Počrlenil se, kak paprika. On, koj je  glaso
vih jagar, ve hude ga jedna hitvatna puška 
osramotila? To nemore, niti nesine biti. 
drugač zbogom poštenje.

Próba još jedenpul. Navine opet kokota, 
malo friškoga praha dene mitri i dva 
kapsline.

Cele dve minute je  čital, zatem pak 
sprožil pušku.

Kak je  to včinil. vu ono isti minuti 
tak je  počilo, kak da bi štuka iliti kanona 
sprožili. Samo da to nije- bilo dosta, čulo 
se je  i ručanje. Nesreča se je  pripetita. 
Prah, skojim je  puška nabita bila. tak je 
rezhitil cev, da je  jeden falat tišlaru vu 
obraz zletel i njemu kožu s mesom skup 
odnesel; drugi falat je  puške lak tresnula. 
da su prvi četiri zubi prež svakoga doktora 
van zleteli.

Vreliki krič i larma je  nastala zalim. 
Nekoji su strelce krivili, da su hudu stvar 
kupili za .al peneze, a na drugim pak su 
se razdelili. Nad tem su se anda tak zme
šali, da je  jeden drugomu s šakom moral 
svoje reči tolnačiti, potlam pak spuškiuim 
šiitom.

Boju je  samo onda krej nastal, kad se 
je  notarjuš zahvali! na službi. To je  zrokom 
dal na znanje, kajti on govoriti prež štiri 
zubov nije mogel.

Zatem pak si svaki more mislili, da 
na večer nega bilo banketa, niti nikakove 
večerje, lakaj i to. da se je  druživa odmali 
rezteplo.

S r n  y  F e  re n e z .

Nekaj za kratek čas.
Za b ava  vese lim  i batrivenje 

žalostn im . P rired il G lad Ferencz 
ško ln ik . lzdanje t iska re  Fischel 
F ilipa  (S tra u sz  Sándor), vénn 
kr. V u  maloj ovoj knjižici sab- 
rano  je vn ogo  šale  i dosjetke, 
pak se za fal cénu, kaj košta, 
m ore  v sa k o m u  osob ito  prepo- 
ručiti.

Knjižara i štamparija
S t r a u s z  Š a n d o r a

Č akovec.
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M A R C I T A I  J Ó Z S E F .

N vi Ittér.*
h rovat alatt köztöltékért nem alaki, som tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a S z e r k .

Henneberg-selyem csakis akkor való«!i. ha kö/.vH- 
|on gyáramból rendelik fekete, fehér és színes 4.'» 
krlól 14 irt l»f> krig métoroiikéiit sima. csíkos, koez- 
kázott, mintázott, ilamas/olt sál. i mintegy 240 külön
böző minőség és 2000 mintázatban slh.) a megrendelt 
árukat post a bér és vámmentesen házhoz szállítva vala
mint mintákat postafordultával kflldonek J / r n n r h r r o  ti.
(cs. és k. udvari szállítói s r / y r m g y ú r n i  Z ü y ic h h t ' n .  
Svájczba czirnzott lovolokro 10 kros és levelező lapokra 
ökrös bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 1

338 \h szánt 1897.

Árverési hirdetmény.
AIillírt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. l.-cz. 102. $-a értelmében ezennel küz- 
hirré leszi. hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1897. évi 2040 |>. 97. számú végzése követ- 
keztéhen dr. Kemény Külöp perlaki ügyvéd 
állal képviselt Vidovirs Mihály pálinoveczi 
lakos javára. Horváth Imre és társai ellen 
70 Irt 72 kr. s jár. erejéig 1897. évi április 
hó 5-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglal! és 1001 fii kint becsült 
istálló, pajta, szobabútor. 2 kukoriczakas é  ̂
f> lóból álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
2754 p. 1897. szánni végzést* folytán 70 Irt

72 kr. lökekóvelelés, ennek 1897. évi február 
hó Ki. napjától jan i (>° 0 kamatai és eddig 
összesen 43 frt 75 krhan biróilag már meg- 
állapitoll köllségek erejéig a helyszínén, vagyis 
Fáliuoveczen leendő eszközlésére

Í S f l 7. é v i  m á j u s  h ó  2 J .  n n p j á n n k  
d é l u t á n i  H  ó v ó i n

határidőül kiliizelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi X L
l.-cz. 107. és 108 $-a értelmében készpénz- 
lizelo  melleti a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 757

Kell Hcrlakon. 1897. május hó I 1-én.
S t e r n  F r i g y e s ,

kir. bir. végrehajtó.

Hoff Ján o s m alátakészitm én yei
72. gyöngék és betegeknek. 7 »

Hoff János-féle
m a lá t a - e g é s z s é g i - i t a l .

Mell-, tüdő- és gynrnorbnjoknál, — 
emésztési zavarok, általános elerőtlene
dés, ugv lábbadozóknak legjobb, kelle
mes izü erősítő ital.

Már 10 vagy még több év óta ve
szem az ön maláta-egészségi-sörét s a 
többi maláta készítményt. Kzek az eg\e- 
dilli szerek, melyek feleségemnek az 
egészségét újra megszerezték. Kérek egy

Hoff János-role
s ű r í t e t t  m a lá t a -k iv o n a t .

(»égekatarus. légesökatarus, úgy idült 
köhögésnél; gyermekek légzőszerveinek 
megbetegedésénél különösen ajánlható; 
bevétele is igen kellemes.

Az ön maláta készítményei igazán 
jó  és erősítő szerek. Kérek ennélfogva 
nekem ismét f> nagy ü v e g  sűrített ma
láta-kivonatot. 1 Iont maláta-csokoládét 
és zacskó mell-maláta-bonbont kül
deni.

F is c h e r  G. örnag\ a .47. ezr. \.-\árad.

Hoff Já n O S -lé le

maláta-egészségi-csokoládé.
fívöngeség, vérszegény ség, idegesség, 

álmatlanság, étvágytalanságnál igen hasz
nos. Felette kellemes i/.ii és tápláló; 
gyönge gyermekek s szoptató anyák ál
tal különösen jó  eredményűvel használ
tatnak.

Az ön maláta-csokoládéja a legkitű
nőbb. melyet ösmerek. F.n ezen kellemes 
italt krónikus gyomor-, illetve emésztési 
zavarnál, sárgaság és általános gyönge- 
ségi állapotoknál jó  eredménynyel hasz
náltam.

Dr. N ico la i, orvos Triebelben.

Hoff János-fóle
maláta - kivonati - mell-bonbon.

Köhögés, rekedtség, eluválkásndás- 
nál lelülmulhalatlan A valódi maláta- 
kivonati-mellbonbonok emésztési zavar nél
kül bármily mennyiségben használhatók.

Az ön maláta-kivonali-mell-honbon- 
ja i az én makacs köhögésem gyógyulá
sánál csodálatos hatással voltak.

N e id litz -N euk irch , Waldenbiirg.

Az ön bonbonjai né m köhögésénél 
és asztmatikus bajánál kitűnő itatással 
volt.

B u sc h ,  lelkész, Weischütz.

uj küldeményt.

B ögne r C. líées llofmllhlgasse.

Kapható: gyógyszertárakbjin. jobb gyótryföszer. csemege- és íiiszerkereskedésekben. agy Buda
pesten T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerész urnái. Kiiály-utcza 12.. vagy közvetlenül

Hoff János cs. és kir. udvari szállítónál Bécs, I. ker., Graben, B ráunerstrasse  8.
bérm entve.

315 vb. szám 1897.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. 

**vi LX. I. ez. 102. sj-a értelmében ezennel 
közhírré leszi. hogy a perlaki kir. járás- 
biróság l89(i. évi 7958 p. 9ti. számú végzése

hitre leszi hogy a perlaki kir. járás bíróság 
1897. évi 1955 p. 97 számú végzése követ
keztében dr Kemény Külöp perlaki ügyvéd által 
képviseli Alsó-Muraközi Takarékpénztár ja 
vára Horváth Ignácz és társai ellen 127 frt 
s jár. erejéig 1897. évi április hó 2-án foga
natosított kielégilési végrehajtás utján lefog
lalt és 370 írtra becsüli 3 ló és 2 szekérből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 271 i p 1897. sz. végzése folytán 
127 frl lökekóvelelés. ennek 1898. évi novem
ber hé. Itt. napjától járó 0" 0 kamatai és 
eddig összesen 12 Irt 10 krhan biröilag 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén. vagyis Pálinoveczen leendő eszköz
lésére

t H M T . é v i  m á j u s  h ó  2 0 .  n n p j á n n k  

d ,  / / .  .V ó r á j n

határidőül kiliizelik és ahhoz ti venni szán
dékozok oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. $-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbel igémnek becsáron 
alól is elfognak adatni.

Kelt Perlakon. 1897. május hó ll-é n .
S t e r n  F r i g y e s ,

7Ö8 kir. bir. végrehajtó.



279 vh. sz 1X97
Árverési hirdetmény.

Alulírott kir. bir. végrehajtó az lx * l  
évi LX. l.-cz. 102. >j-a értelmében ezennel 
közhírre te-zi. hogy a perlaki kir járásbíró
ság 1X97 évi 1 *57 p. 97 *zámu végzés 
következtében dr l ^empesz Kálmán letenyei 
ügyvéd által képviselt a l^eteuyei Takarék
pénztár javara Horváth Ignacz és társai 
palinoverzi lakosok ellen 135 írt > jár. 
erejéig 1X97. évi május hó 4-én foganalo- 
sitott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
37H Írtra becsült 1 kanczaió. 1 pajta. 1 sze
kér. 1 sert veso I. I istálló. I kamra. Irágya. 
széna, szalma. 3 kukoriczakas. szobabútor és 
egyébb apró tárgyakból álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir jbirósíg 
17H2 p. 1X97. sz. végzése folytán 135 Irt 
tőkekövetelés, ennek IH97. évi január hó 
2 napjától jaró ti" 0 kamatai es eddig ös?ze- 
sen 49 fit 10 krban biróilag inár inegálla- 
pitolt költségek erejéig a helyszínén, vagyis 
Pálinoveczen leendő eszközlésére 
ÍHU7. é v i  írni J u h  h ó  22 . n n / ijn u n k  

dó In i A n i  8  ó ró  ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly m**gjegyze-*el hivatnak meg. 
az érintett ingóságok iz 188 
1«»7 és 108. >éa érteimében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni

Ke|» perlakon, 1897. évi máj is h í 9-éi
Síern Frigy  e « .k.r. b r r~grrfe»jió

M i r ö s s / r r  K á r o l y
a  u lsin. Mif :eííf»r «s « (rimttte

Budapest. V I., V acz i-ko ru t 59. sz.

747 Alapittatot* 10<? 6-ban . 4—2»)

-
szabadalmazott gozcsepbkeszleteit.
? m  legczeiszeriibber

. - -. . .  - - - - - -

LANZ HENRIK mannheimi czegtsl.
*

gozmozdor.y ok - cseplo^pekben háromszori
legtisztrtasra

E • - - - . . .
*7 összes versengő beéfo di es aegoi ^yartm aryAat 
legmagasabb kitüntetess*« legyőztek a vi
lág legjobb csepiokeszíete.

Kepes árjegyzékké
kérm eotve i* i . A«<» «.#.
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