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M U R A K Ö Z
;

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

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

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelenik hetenk in t egyszer: va sárnap . Nyiittér petitsorra 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«. »Muraközi Takarékpénztár«. ít »(Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sál. hivatalos közlönye.

A zágrábi Órŝ k Muraközben ‘^ olák s a társadalom hazaíias működé- tanügyére költ! Ilyen szomorúak a viszonyok
sének hazaliassikereil romba döntik a hazaijai-1 Muraköz sok községében! Uanaszhangokathal- 

(M.) Dr. V o s i I o v i c György zágrábi lan lelkészek prédikácziöi. azoknak a népre lünk Dráva-Vásárhelyről. Vizi-Szt.-Györgyről, 
érsek jövő hő 17-én. Űrnapján lépi át a való hazaellenes hatása s az általuk terjesz-! Hol tornyáról, Stridóről. Hát a kik nem mernek 
magyar földet, hogy zágrábi püspökségéliez teti s nagy mérlékhen elterjedi horvátországi panaszkodni?! Szelenrzéree napokban helyez- 
tarlozó két magyarországi alesperesi kerület lapok czikkei. Talán még Muraköznek Ilor- lek ál Horvátországból egy* káplánt, a ki ott 
hívőinek a bérmálás szentségét kiszolgál- Hátországhoz való tartozása idejében sem a magyarellenesek képviselő-jelöltje volt! 
lassa. Érsek ur köruljában egyúttal a tan- állottak oly rosszul Muraköz hazafias ügyei. Mii fog ez művelni ellenünk magyarországi 
intézetek látogatását is czéljául tűzte ki. mint most! tárájában, annak Isten a megmondhatója!
hogy meggyőződjék az iskolák valláserkölcsi A képvhelő-választáson kél ízben meg- Sajnos, hogy egy. kél a grófi kegyuri
működéséről. bukott hazaíiatlan, legtöbbnyire ideig óráig plébániai javadalmon busásan éMsködő hálát-

Üdvüzöljük 0  Excellentiájál Muraköz- ht élősködő horvát ségéd-lelkeszek bőszül |;in plébános is ily hazaíiatlan üzelmekről 
ben! Isten hozza körünkbe megyés püspökön- forraltak minden ellen a mi magyar! Szó- ismeretes! Pedig tudják az illetők, hogy a 
kel! A hívők ezrei örömmel várják a főpász- mom- de tény. hogy a magyarság elleni nemes gróf hírneves magyar család ivadéka, 
lóri! Több. mint egy évtized múlott el azóla. küzdelem összes szálait Zágrábban tartják derék hazafi s fenkült gondolkozásu főni*, a 
hogy Istenben boldogult, szelíd lelkületű s , össze s onnan kapják a bátorítást a magyar- kinek bizonyára népi esik jól. hogy Muraköz
magyar érzelmű M i h a j l o v i c s  b íb o r o s  Si*g elleni küzdelemre. népének ősi, hazafias erényeiben és erköl-
érseket körünkben üdvözölhettük. Azóta Joggal jajdul fel a magyar közvéle- cseiben duvadak végzik romboló munkáju- 
föpásztor nem járt itt. Pedig nagy szüksége meny! Panaszhangok hallatszanak s érkéz- kal. S hány van közöttük, a ki a kinevez- 
van a hívők seregének, hogy a mai rideg j nek be hozzánk szóban és írásban az értelmi- telés előtt fiit. fát igét* haza fiúi érzelem dolgá- 
lársadalmi s az anyagiasság felé törekvő ség köréből és a nép rétegeiből. Maga a lian s a kineveztetés után markába nevet s 
életczélok közt a bitben megerősittessenek nép is megbolrái kozik a Muraközt ellepő a legmerészebb ellenese mindennek, a mi 
s lelkűk az Istenség magasztos eszméjéhez horvát heczcz-ká plánod h a z a í i a t l a n  özei- magyar: ellenese még annak is. a kinek a 
felemeltessék. Ügy az egyház, mint a haza inéin. — plébánia javadalmait köszönheti,
és az iskola érdekeinek szempontjából nagy A templomban s a néppel való érint-, De legyen elég ennyi a muraközi
fontosságú eseménynek tartjuk a főpapnak kezésükben nyíltan s hallatlan merészséggel magyarságnak s a hazaíias népnek általunk 
Muraközben való megjelenését s azért több- hirdetik hazaíiallan tanaikat. (Csak néhány jelsorolt panaszából! Tisztelet, bála és elis- 
szörös örömmel várjuk Érsek ur megjőve- esetet sorolunk lel. mérés azoknak a lelkészeknek, a kik e
telét. -  Az egyik segéd-lelkész, a ki csak nem panaszokon s vádakon kívül állván. hivatá-

Hégi szokás szerint, az egyházinegyéjé- rég került ki a börtönből, meri egy szegény sukal az oltár előtt s a hívők közölt Isten
ben körutat tevő püspök a hivökel meg asszonyt embertelen dühében súlyosan meg- nek tetszőén s a haza érdekében teljesitik! 
szokta kérdezni, vájjon van-e kilpgásuk é s ' sebzett, a templomban azt prédikálta: Adja- S köszönet azoknak a keveseknek, a kiket 
panaszuk lelkipásztoruk ellen? Erre a czélra lók hálát az Istennek, hogy nem tudtok igaz barátaink gyanánt tisztelhetünk, a kik 
minden templomban rovatos ivek állanak a magyarul s hogy nem értitek a magyarok velünk együtt hiszik és reményük Muraköz 
hívek rendelkezésére, melyeken előadhatják istentelen könyveit és iratait! Xe vegyétek hazalias fel virágozását!
esetleges panaszaikat. Muraköz templomaiba kezetekbe s ne olvassátok a Muraközt. Tartozunk annak az ünnepélyes kijelenté
in megérkeztek már a kérdő-ivek. Mindenki mert az is olyan istentelen mint a többi sével. hogy minket semmi más érdek nem 
előadhatja tehát panaszát Lapunk is, mini magyar újság! Ugyanez a káplán e napok- vezérel felszóllalásunkban. mini egyedül a 
a Muraköz hazafias érdekeinek őre. élni log bán a templomban azl kiabálta, hogy nem haza érdeke. Soha nem adtunk okol arra, 
e jogával. X’em szívesen teszsziik ezl. meri fél senkitől: sem a püspöktől, sem a római hogy valaki vallástalannak tartson bennün- 
nem szeretjük, hogy az örömrivalgás közé pápától s azl cselekszi. a mi neki tetszik kel. Mi nem bántjuk a vallást, sőt lelkünk
panasztiangok vegyüljenek, de magyar hazánk (Szerkesztőségünkben írásban van letéve igaz meggyőződéséből mindenkor síkra szál- 
legszentebb érdekei kívánják, hogy felemel- ennek bizonyítéka.) Az egyik, grófi tárának lünk vallási ügyeink védelmére! Megadjuk 
pik szavunkat s a jog és igazság névé- javadalmait élvező plébános ellen most folyik j Istennek a mi az Istené, s híven követjük 
ben kérjük és követeljük sérelmeink orvos- a törvényszéki vizsgálat a templomban ciháiig- a hit és vallás dolgában papjainkat, de fól
iását ! zoll haza- és törvényellenes szavai miatt emeljük tiltakozó szavunkat az ellen, hogy

A muraközi népnek sok évszázados Az állami iskolai tanítók gúnynak, a feleke-j idegen születésű s idegen nevelésben része- 
hagyományon alapuló hazaszeretetét s hazafi- zeli tanítók pedig üldöztetésnek vannak kitéve j sült papjaink a mi kultur-polilikai ügyeinkbe 
ságál komoly veszély fenyegeti! A Zrínyiek magyarságukért, a magyar nyelv s érzelem avatkozzanak!
szelleme állal ihletett népet áldatlan kezek terjesztéséért a hazaíiatlan lelkészek által S a midőn újra s újra tiltakozunk min
él akarják tántorítani hazaliui érzelmeitől! Ezek, a magyarságnak a szegény, lelkes den ellen, a mi a muraközi nép ismeri haza- 
A néppárti küzdelmek révén a politikába, apostolai s a magyar eszmék buzgó missioná- íias érzelmeit sérti s a haza érdekeit bántja, 
a párttusába csempészték a magvar tiaza. a riusai könnyezve beszélik, hogy évtizedes kérjük a zágrábi érsek urnák idejövetele 
magyar nyelv s a magvar intézmények hazaliui működésükéi, a hazafiasságnak a alkalmából Muraköz nemes grófját, hogy a 
iránti gyűlöletei! Hisz a mióta Muraközben gyermekek ártatlan szivében emeli oltárát a plébánosi kinevezéseknél referál lásson magá
nzók a szerencsétlen néppárti eszmék fel- hazaíiallan lelkész egy prédikációjával lerom- nak azok által a folyamodók egyéniségéről s 
színre kerültek, azóla valamennyi Horvát- bolja Vannak, a kik nyíltan hirdetik, hogy érzelmeiről, s vegye tekintetbe azok ajánlatát, 
országból ide verődött segédlelkész jogot Muraköz nem Magyarországé. Hiába való a kik ismerik a viszonyokat! Győződjék meg 
formál magának ahhoz, hogy a néppárt minden lelkesedésünk, hiába minden mun- a nemes gróf a kinevezendő plébános egyéb 
hangzatos cziine alatt és annak mindent kálik, hiába minden igyekezetünk! A inig arravalóságán kívül mindenek előtt annak 
eltakaró köpönyege mögé bújva. utón. útfélen Zágrábból a magyar haza legmegátalkodot- hazafias érzelmeiről, magyar nyelvismereté- 
űsse. verje, rúgja a magyar hazát s mind- labb ellenségei! küldik hozzánk, addig kár röl. jelleméről, erkölcseiről, hogy ne történ- 
azukat, a kik magyaroknak valják magukat! minden garaséi!, a mit az állam Muraköz hessék árulás azok részéről, a kik általa dúsan



javadalmazó farához jutottak s ne legyen 
egy-egy hitközség népe kiszolgáltatva a haza- 
íiatlan lelkész prédájának.

Az érsek urat pedig arra kérjük, hogy 
távolítsa el tölünk mindazokat a káplánokat, 
a kik nem közénk valók, a dráva-vásárhelyi 
káplánt pedig, a kinek a börtönből való 
kiszabadulása után a nép erkölcsi érzésé
nek megbotránkoztatása nélkül egy pillanatig 
sem lett volna szabad mostani helyén marad
nia, azonnal vigye el helyéről! Nem kíván
juk egyiknek sem a megbüntetéséi, de vigye 
el őket vissza Horvátországba, oda. a hol 
szivük érzelmeit bátrabban kiönthetik mint 
minálunk. s a hol nem botráukoztatnak 
meg senkit!

Ha a magasabb politikai viszonyok úgy 
kívánják, hogy Muraköz egyházmegyéikig 
Zágrábhoz tartozzék, jó. legyen! De más ne 
lehessen Muraközben lelkész, mint a kinek 
szive és lelke magyar. Kérjük tehát érsek urat. 
hogy neveltessen és adjon nekünk olyan 
káplánokat, a kik az Istennek és a hazának 
egyaránt megadják azt, a mi megilleti őket!

Szebb emléket s nagyobb ajándékot 
nem adhat Muraköz közönségének Kisek ur. 
mint ha kérelmünket teljesiti. S ebben a 
reményben Isten hozza őt körünkbe!

KÜ LÖN F É L É K .
Személyi hírek. Ki p ót S a l v a  t o r  

Főherczeg O Fensége e hó 24-én Csák
tornyára érkezeit s megtekintette Sz.-Kókus 
vidékén a tüzérség gyakorlataira felhaszná
landó területet s még az nap Varazsdra 
utazott. () Fenségét dr. J a n k o v i c h László 
gróf Zalamegye főispánja fogadta a vasúti 
indóháznál — l)r. J a n k o v i e h  László gróf 
Zala-vármegye főispánja e hó 23-án Csák
tornyára érkezeit. Másnap a járás főszolga- 
birája kíséretében L i p ó t S a 1 v a t o r Föher- 
czeg Ö Fenségének fogadására jelent meg 
az időháznál, azután pedig gróf F e s t e t i c s  
Jenő ur O Méltóságánál telt látogatást. 
Főispán ur Ó Méltósága 24-én a délutáni 
gyorsvonattal N.-Kanizsára utazott, a hol 
J ó z s e f  Főherczeg 0  Fenségét fogadta.

T Á R C Z A.
Jókainál.

Pulmerston lordtól azt kérdezte egykor egv 
hölgy, hogy mikor van az ember az élet tavaszán V

—• Hetvenkilencz éves koráig, felelt Pal- 
merston. Sajnos én már túl vagyok rajta, mert 
sn-ik évembe léptem.

Jókai 72 éves: Palmerslon szerint tehát még 
az élet tavaszán van. Munkálkodását —  sokoldalú 
tevékenységét véve irányadóul köllőfejedelmünk 
bizonyára az élet tavaszán volna, ha ő maga e 
feltevés ellen a legerélyesebben nem tiltakoznék. 
Hiába tiltakozik a nagy regényíró. Palmerslonnak 
igaza van. Költő apánk fiatalos, ruganyos mozdula
tai össze som hasonlíthatók más közönséges het
venkét éves halandóéval.

Az a férfin, a ki bűvös ajkaival, varázslatos 
hatást gyakorol, ki lánglelkével magával ragadja 
az olvasót, csodás tájakra, ismeretlen szférákba: 
nemzetünk büszkesége a szép próza nagymestere, 
72 éves korában énekel, dalol.

Ott találtain Íróasztala elótt dolgozó-szobájá
ban. Abban a szentélyben, a hol a tömérdek arany-, 
ezüst- és babérkoszorú némán hirdeti a költők 
királyának halhatatlanságát.

Levelet irt Pósa Lajosnak, hogy a Telefon 
Hírmondó hangversenyén nem vehet részt, mert 
megrontotta magát.«

Kpp most akartam a levelet elküldeni, 
mert alig hiszem, hogy az éneklésemből legyen 
valami. szólt Jókai — nyilván a »megrontott« 
állapotára czelozván. Hál Istennek azonban a baj

IDombrády Na g y  Gyula csendőr-százados a 
; csendőr-laktanya ügyében e hó 28-án Csák
tornyára érkezett. Innen a járás tőszolga- 
birájával Dráva-Vásárhelyre utazott, a hol 
megtekintette a csendőrség részére kiveendő 
laktanya helyiségeit s mivel ez idő szerint 
Csáktornyán alkalmas lakás nem kapható, 
a szerződés jóváhagyása ügyében fölöttes 
hatóságához felterjesztést fog tenni.

—  Isteni-tisztelet. Az ág. ev lelkész, 
i S z i l v á g y i  Gyula, pünkösd bétlőj éré Csák
tornyára érkezik Lég rád rőt. a hol a tanító
képző-intézet zenetermében úrvacsora osz
tással egybekötött isteni-tiszteletet tog tartani.

A szépitö-egyesület népünnepélye. A  

Csáktornyái szépitö-egyesület 1897. év junius 
hó B-án a Városligetiién nagy népünnepélyt 
rendez. Az ünnepély programmja a követ
kező: L B-án d. u. I órakor kivonulás zene
kar kísérete mellett a Városligetbe. 2. A nép
ünnepély helyén különféle alakok (elefánt.

! hold stb.) bocsáttatnak a levegőbe. 3. Lesz 
karikavető-csarnok. 4. Ot órakor megnyílik 
a cyrkus. melyben arablovak-, vad-disznók-, 

IgiralTok versenyfutása, szerencse-lovasok nagy 
szenzácziöt keltő mutatványai- s az egész 
állatsereglet felvonulása lesznek láthatók. 
Bohóczok sem fognak hiányozni! ö. Zsák- 
futás. 6. Két néger küzdelme életre-halálra. 
7. Táncz nemzeti és katonailag szervezeti 
zenekar mellett. 8. Nagyszerű tűzijáték. 9. 
Ördögniotola. Olcsó és Ízletes ételekről, ita
lokról és a szükséges evőeszközökről a ren
dezőség gondoskodik, tíelépti-dij 20 kr. A 
népünnepély liszla jövedelme a város szépíté
sére tog fordittatni, mely czélra való tekin
tetből a felülfizetések köszönettel fogadtat
nak. Kedvezőtlen idő esetén a népünnepély 
junius 7-én fog megtartatni.

A magyar villamos vasút. Tervbe volt véve. 
a hogy már több ízben megírtuk, egy villamos 
vasútnak kiépítése Budapestről Csáktornyán keresz
tül Fiúméig. A vállalatnak tervezője H e r c z e g h  
Mihály egyetemi tanár volt, melyre a kereskedelmi 
miniszter az előmunkálati engedélyt Csáktornyáig 
már megadta, kiépítésére meg H a m  a ló  vállalko
zott. ki e czélra 3 millió font sterlinget biztos 
kilátásba helyezett. Kz a vasul azonban valószínű
leg végleg letűnik a napirendről. Jóllehet a Buda- 
pest-halalonfüredi vonal trasszirozását már meg
kezdték, a szép terv megvalósítását Ha r n a to

nem volt komolyabb jellegű, mert e szavakkal 
állott fel:

Próbáljuk el hát azokat a régi magyar 
nótákat, legalább kottára szedheti. Mosolygva 
magunkra zárta a szoba kétajtaját. hogy senki se 
zavarjon, azután a vidáman lobogó kandalló előtt 
megállt, egyszerű, fekete házi köntösének zsinórjá
val babrálva, akarta elkezdeni a nótát.

Persze ez egy-két torok köszörű lés nélkül nem 
ment, sőt a mikor a nagy költő az első hangot 
kereste, akkordot jeleztem, a miből Jókai liliom 
hallással kiválasztó az orgánumának megfelelő 
hangot.

- Na, ebben a hangnemben ép jó lesz. 
és belekezdett lágyan, zeugzetesen az első dalba; 
utána elénekelte a másodikat és én jegyezve az 
érdekes régi magyar csolnakázó dalt, meg a poélikus 
*■ Tihany nympliájá«-t. láttam, hogy dalolása k(Ízben 
mint lelkesül a régi kedves emlékeken.

Van ám még vigahb nótáin is szólott, 
hallja csak.

Ks erre a nagy költő belekezdett a vidám 
ütemű »Czigány nólá«-ba:

Várad alatt egy kis domb, egy kis domb. 
Azon nőnek czigányok, dorombot csinálnak 
Ihajja, Ihájjá, elbujdosolt a Vajda.«

Majd utána az »Én magyar leány vagyok 
kezdetű dalocskába fogott, jóízűen kaczagva azon 
a helyen, a hol a Km kedvéért ez áll

»Borosa is nevem, de ki 
Kedvel, ezt igy ejti ki . .  . .«

Többször ismételgette ezt énekelve és mosoly - 
gott a hajdani furcsa rim pengetésen.

súlyos betegsége hihetőleg mindenkorra lehetet
lenné tette. Kz az eset a budapesti körökben iš 
meglehetős rémületet okozott, mert a nagy Barnaio 
betegsége által ép oly eredeti, mint nagy nyeresé
get biztositó forgalmi vállalatnak terve semmisüli 
meg. Nagy kár. hogy az eszme nem valósulhat 
meg, mert nagy előnyére lett volna a fővárosnak 
és a magyar kereskedelemnek, ha Budapest és 
Fiume között a távolságot hat órányira lehetett 
volna leszállítani.

A helybeli áll. polgári iskolák gond
noksága Z i e g l e r  Kálmán elnöklete alatt 
gyűlést tartott a múlt héten. Folyó ügyeken 
kívül tárgya volt a gyűlésnek a Ki r á l y i  
Pál-féle alapítvány kamatjainak év végén 
való kioszlása: a polgári iskolai szolgai állás
nak rendszeresítése, mely tárgyban a gond
nokság fölterjesztést lesz a kormányhoz

Halálozás. Özv. M á r c i u s Józsefné, 
szül. Páchter Mária asszony, életének f>«s-ik 
évében, folyó hó 22-én éjjeli 12 órakor 
hosszas szenvedés és a halotti szentségek 
felvétele után elhunyt. A boldogult hüli leie
méit folyó hó 24-én délután helyezték el a 
helybeli sirkertben örök nyugalomra Lelki- 
üdveért az engesztelő szent mise-áldozatot 
folyó hó 24-én d. e. 10 órakor mutatták he 
az í rnak. Nyugodjék békével!

Szölőtelep. A földművelésügyi ni. 
kir. miniszter Stridön vagy vidékén 10 kai. 
holdnvi amerikai szölövessző-anyulelep és 
megfelelő oltvány-telep létesítéséi határozta 
el s erről a vármegyei gazdasági egyesülnie! 
már értesítette is.

—  Megszűnt lap. Kél béllel ezelüll ad
tunk liirl egy vidéki lapnak születéséről, ina 
már gyászjelentéséi is kiadhatjuk, meri az 
Alsó-Lendva és vidéke ezimü lap 3-ik f á 
mával földi pályafutását a mull csütörtökön 
befejezte. Ezzel egyidejűleg azonban uj lapja 
támadt Alsó-Lendvának a Délzala képében. 
\ lap szerkesztője N é m e t h  Mihály, fö- 
munkatársai P a t a k i  Kálmán s S z a k o n y i  
Géza. A lap első számai igen változatosak 
és élénk tartalmúak. Megjelenik vasárnapon
ként.

- Kiviteli tilalom. Sertésvész mini! a 
sertések bevitele Ausztriába a cs. kir. o>zliák 
belügyminiszter f. hó május 13-án L1B72. 
sz a. kiadott rendeletével /da-vánn ve 
területésál tilos.

Próbálja csak énekelni! (és velem i> éne
keltet le vagy háromszor. /

Meg aztán az utolsó két ütemben szöveg 
híjján, hogy el kell nyújtani egy szót. Hallja rs.ik :«

Szé-é-é-é-ép Habéit 
Ki-i-is Habéit.«

Jókedve fokozódott úgy, hogy mire én kijelen
tettem előtte, hogy tárogatón kisérném a dalolását, 
ezl látható örömmel vette* és a lemondó levelet 
félre léve, szívélyesen Ígérte meg az eljövetelét a 
fentebb jelzett hangversenyre.

Oe váljon elég jól fog-e majd hallatszani 
a »Hírmondón« az én hetvenkétéves hangom'.'

Oh bizonyára feleltem én.
X o. no, eddig valóban alig hitlem volna, 

hogy én még énekelni is tudok és fogok, de ha 
már mindenfelől óhajtják, hál szívesen megteszem.

He sajnos nem tehette meg. a mit a Követ
kező levele magyaráz meg:

Tisztelt barátom !
A csütörtöki hangversenyen, gyöngélkcdesem 

miatt, nem dalolok. Talán majd máskor.
B u d a p e s t ,  18tH». decz. 17-én.

J ó k a i  Mór.

íme tehát Jókai nem énekelt a n y i l v á n o s s á g  
előtt, hanem azokat a dalokat az ő éneke ntan 
mégis megörökítettem.

Én pedig mélyen meghatva hagytam ,K •' 
költő fejedelmünk, dolgozó szobáját, a hol • 
vembe, a telkembe vésődtek az ő lágyan elrezg« 
hangjai, kitörülhetetlenül. örök időkre.

P o lga r Geza.



Pályázat tanítói állásra. A Bottor- 
nyán üresedésbejött kántoriamtól állás betöl
tésére a pályázatot kiírták. A választás 
napja julius hó II-ke.  Az állást addig is 
S p i n d I e r György tanítóval töltötték be 
ideiglenesen.

Iskolai ünnepély lesz holnap Légrá- 
don. melyen résztvesz megyénk főispánja, 
alispánja, tanfelügyelője stb. Az ünnepély 
szent misével veszi kezdetét, mely 9 órakor 
kezdődik. Az ünnepély folytatása az iskolá
ban lesz Délután 36 gyermek szinielő- 
adást tart.

A csöngetés az állomásokon. Az állo
mási haranggal való jelzésadás a kereskede
lemügyi magyar kir. miniszternek folyó évi 
április hó 30-án 10203. sz. a. kelt rende
leté értelmében folyó évi május hó 31 -ével 
végkép megszüntette!ik. Az utazó közönség 
ezen időponttól kezdve a kocsikba való 
beszállásra a váróhelyiségekben való kikiál
tás utján fog szükség szerint kézi csen- 
getyü használása mellett — felhivatni.

Meghívó. A »Szombathely egyház- 
megyei rom. kalh. tanító-egyesület letenyei 
köre tavaszi közgyűlését f. hó 2-án d. e. 10 
órakor Hégyáczon az elemi népiskolá
ban —  tartja meg, melyre a kerület főtisz- 
telendő lelkészei, tanítói és a tanügy lelkes 
barátai tisztelettel meghivatnak. Tót-Szerda- 
helyen. 1897. május 2 i. X e u p a u e r  István, 
körelnök.

Vízbe fűlt gyermek. Folyó hó 23-án 
délután Mura-Vidon K o l e u i c s  Vid nevű 
lakosnak egy másfél éves leány-gyermeke, 
a szülök vigyázatlansága következtében, a 
ház előtt levő patakba fűlt. A gyermek a 
patak partján vígan játszott, miközben bele
bukott. A midőn észrevették, már halva volt.

Bérma-ajándékok dús választékban 
és jutányosán kaphatók F ó l i á k  Bernát 
i'irás- és ékszerésznél Csáktornyán (az nj 
takarékpénztári épületben.)

Védekezzünk a peronospora ellen! A 
földművelésügyi m. kir. minisztérium lapunk 
utján is ligyelmezteti a szőlőtulajdonosokat, 
hogy itt az ideje a permetezésnek. Az utóbbi 
évek vidékünk gazdáit is meggyőzték arról, 
hogy a peronospora viticola mily nagy káro
kat okozott. S mégis különösen a nép között 
még mai nap is vannak, a kik nem perme
teznek. A nép ügyelmeztetendő volna, hogy 
az oldatot fölkavarva és egy jó  apróra szóró 
permetező-gépbe téve reáfecskendezze a szőlő
tőkének minden részére Xem szabad felnié
be munkát végezni, hanem alaposan perme
tezzünk meg minden tökét, minden részében. 
Nagyon elhibáznék a dolgot, ha be akarnék 
várni a baj föllépését, hogy csak azután per
metezzünk. mert abban áll az eredményes 
védekezés, hogy a peronospora csirája a 
rézoldatol már a levélen találja. Azért a baj 
fellépte elötl permetezzünk, hogy azt meg
előzzük. Klőször is a virágzás előtt, nehogy 
h gomba a bimbókat megtámadja, azután a 
virágzás után, nehogy a kis bogyóknak és 
fürtöknek árthasson: talán harmadszor is 
körülbelül augusztusban, ha nedves meleg 
napok jönnének, hogy a szőlő levele soká 
megmaradjon. Eső elöli, közvetlenül eső után 
harmatos levelekre nem szabad permetezni, 
szóval permetezés elötl a levélnek száraz
nak és melegnek kell lennie, permetezés után 

oldatnak rá kell száradnia a levélre.
A koronaérték. Értesülésünk szerint 

a pénzügyminisztériumban élénken folynak 
J z előmunkálatok a koronaérték kötelező 
számításának elrendelésére vonatkozó intéz
kedések tekintetében. A már készülőiéiben

levő koronaértékii papírpénzen kívül a minisz
térium rendelkezése alatt levő m. kir. állam
nyomda most a koronaértékii okmánybélye
gek és váltóblanketták rajzainak elkészítésé
vel foglalkozik. Az uj bélyegminták meg
állapítása alkalmával a miniszter elhatározta, 
hogy a jelenlegieknél több más fajta okmány
bélyeget fog forgalomba bocsáttatni, alkal
mazkodván ebben az érvényben levő bélyeg- 
fokozatokhoz. úgy, hogy ezentúl nem kell 
majd egy-egy okmányt í  darab bélyeggel 
ellátni, hanem csupán egy darabbal. A m. 
kir. államnyomda e munkálatokon kívül a 
kereskedelemügyi miniszter rendelete követ
keztében a koronaértékii. illetőleg üllérértékü 
postai értékezikkek (levélbélyegek, levelező
lapok, szállítólevelek stb.) rajzait és típusait 
is most készíti. Az államnyomdához érkezett 
miniszteri rendeletek azt az utasítást tartal
mazzák, hogy az államnyomda tegyen oly 
előkészületeket, melyek lehetővé teszik mind
ezeknek az értékezikkeknek esetleg a folyó 
év deczember havában való forgalomba 
bocsátását, llyképen tehát a koronaérték 
életbeléptelése 1898. január elsejére van 
tervbe véve.

A kiállítás kitüntetései. Értesülésünk 
szerint az ezredéves kiállítás érmeit és 
okmányait csak az öszszel fogják kiosztani, 
mert azok csak szeptember október hónap
ban készülnek el a különféle műhelyekben. 
Az érmeket Körmöczbányán készítik, migaz 
okmányokon négy budapesti nyomda dol
gozik

Lótenyésztés. Zala-vármegye gazda
sági egyesülete a földművelésügyi m. kir. 
miniszter rendeletére, legutóbb’ tartott ren
des közgyűlésén a lótenyésztési bizottságokat 
vidékünkön a következőleg alakította meg: 
Csáktornyái járás. Elnök: Tóth István: tagok: 
Ziegler Kálmán. Szele Ignáez. Langer Makár.

Perlaki járás. Elnök: Szabo Imre: tagok: 
Alesztrics Gábor. Banelly Sándor. Glavina 
György. Peezek György. Alsó-Lendvai 
járás. Elnök: Alagelli Géza: tagok: Vlasics 
.Nándor. Bellosics János. - Letenyei járás. 
Elnök: Dervarics János: tagok: Deák Alihály. 
Sládel János. Strausz Sándor. Szulkowszky 
Viktor herczeg.

Szerencsétlenség. Alura-Sz-Kereszteli 
B e d i e s  János földmivelönek 8 éves Bálint 
lia e hó 23-án a Murán egv csolnakban halá
szott. A csői mik felbillent, a gyermek a vízbe 
esett s belefuladt. Holttestét e hó 2ö-én 
találta meg édes anyja a folyó partján. Az 
orvosrendöri bonczolásl B r u n n e r József 
alsó-lendvai orvos és S z a l m a y  József 
Csáktornyái szolgabiró eszközölte, kik vizbe- 
fuladás által előidézett halált állapítottak 
meg.

A helybeli ipartestület köréből. A folyó 
hő 27-én S z a lm a  \ József szolgabiró elnöklete 
alatt megtartott ipartestületi gyűlésen választották 
meg a békéltető-bizottságnak 12 segéd tagját. .Meg
választották: Vinkovi« s Perem zet 17. Vincze <lyulát 
II. Novak Józsefet II. Szilver Perenezet 10, Toiii- 
sics Józsefet 10, (Írnia Jánost 10, Vemzel János 
9, lvósz Perenezet 9, Bogdán István 9, Schneberger 
Józsefet 8, Petrán Jánost S, Szőr Jánost 8 szava
zattal. Ez alkalommal az ipartestedet elöljárósága 
arról győződvén meg, hogy még mindig nagy azon 
iparos segédek száma, kik Csáktornyán munkában 
vannak a nélkül, hogy az ipartestedéinél nyilván
tartásra hejelentve volnának, mert a megválasz
tott 12 bizottsági tag közül is csupán 3 áll nyíl 
vánlartásban, az iparosoknak ezen törvényellenes 
eljárása folytán felhívja Őket az elöljáróság, hogy 
a náluk munkában lévő segédek munkakönyvét az 
ipartestületiiek azonnal adják be. jövőre pedig a 
belépéstől számított s nap alatt szolgáltassák be 
azokat, mert ismételt mulasztásuk esetén az ipar
hatóságnál feljelentetni és az által a törvény rendel
kezéséhez képest inegbünteltctni fognak.

D J . .

Népesedési mozgalom. A mull évi
szeptember l-töl f. é. márczius 1-ig terjedő 
időközben, tehát a legutóbb lefolyt (> hónap 
alatt a perlaki járásban születtek tOOÖ-an, 
meghaltak 871-en. a többlet 135;  a Csák
tornyái járásban a születési esetek száma 
988, meghaltak 678-an s igy a születések 
ill 310 esettel múlták fölül a halálozásokat. 
A legkedvezőbbek voltak a megye területén 
a viszonyok a zala-egerszegi járásban, leg
kedvezőtlenebbek a letenyei járásban, hol a 
szaporodás 317, illelőleg 90 lélek.

Adóügy. A Csáktornyái kir. adóhivatali 
kerület területén a tavalyi évre 236.271 frt 0 9 '/ ,  kr. 
adót Írtak elő, mely az 189í>-ik hátralékkal együtt 
320.988 fi i ó2 krra emelte az egyenes adó czimén 
itt beszedendő illetéket. Ebből az év végéig 219.203  
Irt 9 0 ' ki t hajtottak be s igy mint hátralék 
101.784 fi t 7 1 '/a kr. irányoztatott elő a folyó évre 
e czimen. Megjegyezzük, hogy aránylag a Csák
tornyái adóhivatal területén a legkisebb az adó
hátralék a megye területén. — Hadmentességi adó
ban a tavalyi esztendő folyamán ööul frt 27 krt 
fizettek be. a hátralék itt fit>46 frt 91 krra rúg, 
miután a megállapított adótartozás 12248 frt 18 
krt tett ki. A Csáktornyái járás útadója az 
1890-ik évre a hátralékkal egyetemben 2.3512 frt 
70 kr irányoztatott elő. miből befizettek 17260 frt 
75 kr.. igy a hátralék e tételnél az év végén 
Ö251 frt 98 kr.

Szalay története. A Wodianer és fiai ezég 
udv. könyvkereskedés kiadóhivatalában megjelenő 
nagy millenniumi emlékműből a Szalay-Baróti 

I féle »Magyar Nemzet Történeté*-bői most érkezett 
I hozzánk annak hatvanegyedik füzete, melyben a 

Habsburg házból választott királyok korában ural- 
1 goit köz- és műveltségi állapotoknak a leírása 
' folytatódik, rendkívül érdekes adatokat szolgáltat

ván őselödeink nyilvános és magánéletének a meg- 
j ismeréséhez.

Egy szaktekintély levele. Dr. L ő rin cz v  
Eerencz nyug. miniszt. titkár, gyakorló orvos, a 
- közegészségügyi kalauz« szerkesztője s a »Magy. 
községi és körorvosok orsz. egylete« elnöke 1897. 
jan. 1 '»-én kell levelében igy ir P. Ács Albert 
székesfehérvári gyógy szerészhez: »Igen tisztelt uram! 
Kitűnő piluláit én úgyszólván naponta rendelein s 
igy legjobb volna a közelemben levő Jármay és 
llubay-féle gyógyszertárakba is beadni. A vidékre 
is sokaknak ajánlom, mert lelkiösmeretes meg
győződésem szerint jobb Haluknál sehol a gyógyá
szat terén nem létezik. Tisztelettel Dr. Lőrinczv.« 
(Lásd e lap mai és folytatólagos hirdetéseit!)

Nepesedesi statisztika. S z ü l e t t e k :  Gra- 
hovecz György, Plevnik Anasztázia, Pomer József. 
Koreni Mária. Csrep József, Xovák József, Mihálics 
József, Bele« z Júlia, Miri József. Haliján J«'»zsef, 
Vaszary József, Ehgartner Gizella, Magdaleni«*s 
József. — M e g h a lta k : Borovics .hizsef (65 é.), 
Bratkovi« s Xándorné (.37 é.l, Grahovecz Mihályné 
Mii é.i, Pomer József (1 é.i, Hren Pál (1 é.), Zrínyi 
Tercsi i21 h.), Vidovecz Éva (5 h.), Bisztrovics 
Eercn«z (8 é.l. H á z a s s á g o t k ö tö t te k : Tóth 
Imre és Tui its Katalin. Szklepics János és Molava- 
re« z Júlia. Marlinecz József és llorvatios Verona, 
Vünk Márlon és Mrazovics Mária,MilialincsicsJózsef 
és Hudler Júlia. Ilász Vritta és Vugrinesics Rozália.

Köszönetnyilvánítás.

* Mindazoknak kik felejthetetlen jó 
anyánk özv. M árcius Józsefné elhalálozása 
és temetése alkalmával bánni módon is 
szándékoztak mélyen érzett fájdalmunkat 
enyhíteni fogadják ez utón is hálánk kifeje
zését.

A gyászo ló  család.

Felelős sz«»rk«*sztő: Segéd-szerkeszt«):

M 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 «'»s laptiilajtloiios :

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



XIV. tečiij. Yu Čakovcu. ISO”. “»O-ga majuša. liro,j 22.

Sve poáiljke se tičuč zadržuj a 
novinah, .naj se pošiljaju na 

me Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec*.

Izdateljstvo:
K nji/ara F i s c h e 1 Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M E D I I M U R I E
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  | fll 

Na pol lela fit

Na čet vert leta . . . | f,.j

Pojedini broji koSLujé lo kr

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

Izlazi sv ak i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k e  n ed e lju .

Obznane se poleg pogodbe 
I fal raeunajú.

Službeni glasnik: »ČakoveOke Šparkasse«, »Medjimurške Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. I d.

Svetčanost vu 1‘ožuuu.
Majuša lti. o poldan odkriven je  vu 

Požunu. vu lom starodavnom krunitbeuom 
gradu Magjarske, spomenik kraljici Mariji 
Tereziji, prvi spomenik članu vladajuče luže 
na magjarskom zemljiški.

Ovoj velikoj dinastičkoj i narodnoj slavi 
bilo jo nazočno Xj. Veličanstvo kralj Ferencz 
Jožef sa 82 člana kraljevskog doma a 
bili su nazočni i vrhovni dvorski i ze- 
rnaljski dostojanstvenici le vnogobrojno ob
činski.

Kad je  godine 1892. slavljena 25-godiš- 
zjica krunisanja kralja Perencza Jožefa, 
požunsko je  gradsko vieče zaključilo, da na 
mjestu. gde se je  nekoč uzdizal krunilbeni 
brežuljak. podigne spomenik, kuji bi od sada 
bil vidljivim znakom ljuba vi i neprolaztie 
vjernosti kraljevine Magjarske prema vlasli- 
lim kraljevima i kraljicama iz habsburžke 
hiže. Ovaj je  zaključak sada izveden — i 
vu Požunu diže se spomenik, kakovom ne 
ima para. Kraljica sjedi na konju, na istom 
onom mjestu. na kojem se je  prije 156 
godina odigral jeden od najvažnijijili liislo- 
ričkih dogodjaja. koji je  uzplamtil magjarske 
stališe do uzklika: M ó r i a m  ur pr o  r e g e  
n o s l r o !

Oviin povodvm sgodno je. da se nado- 
vežu neki historički podatci. Požun je  postal 
krunill>enog gradom Magjarske stopram iz
borom austrijskog nadvojvode Ferdinanda 
magjarskim kraljem godine 1526. \o sam 
Ferdinand, koji je  vu tamošnjoj franjevač-

Z A B A V A

Dijačka osvela. (lantljivost)
Professor Četveranski na Krakovskom 

sveučilištu bil je  jedan izmed najslrožijih pro- 
fessorah, a ktomu je  i jednog od uajtežih 
predmetah predaval, najine palhologičku ana- 
tumiju. Na rigorozumih su candidali samo 
onak kakli muhe padali, ako se iz njego- 
vog predmeta nisu i ter kak pripravili. Da- 
kako da sve kroz prste gledali nevalja. jer 
onda i nevaljanac projde, a lakov nije u 
javnom životu poslie svojim znanjem, ili 
bolje rekuč neznanjem, nikomu na hasén; 
ali prevelika opel strogost pri examenih 
lakaj neima nikakove svrhe, i svaki profes
sor mora pred očima imati, da kandidat iz 
svega izpit pravi, dočim professor samo iz 
svog jednog predmeta izpiliva, a to nije sve 
jed no, jednog predmeta temeljito znali ili 
iz svili predmetah temeljito odgovarati mo
rati. Prevelika onda strogost pri izpilili 
neima. svrhe, do jediuo one. da mnogi di
juk haš nepotrebno padne.

Professor Četvera nski tu nije ni kad

koj cirkvi izebran kraljem krunjem je još 
vu Slolnom Biogradu. a istom kad je  glavni 
grad Magjarske opal Turkom vu sako. postal 
je  Požun glavnim i krunitbenim gradom. 
Prvi je  okrunjem vu Požunu Maksimilijan, 
sin Ferdinandov, godine 1568.: za tim su 
sledile krímiibe Kudollova, Matijami (1608). 
Ferdinanda IV. (1617.), Leopolda I. (G>(>7.). 
Jožefa I. (1087.), Karta Ul. ( 1712)  Marije 
Terezije (9. decembra (1781.). Leopolda II 
(1790.) i Ferdinanda V. (1880). Vu 900 
samo dva kralja nisu krunjena vu Požunu 
i to Ferdinand III (1027. vu Sopronul i 
Ferencza 1. (1729.  vu Budimu). Krunilbeni 
brežuljak, koji je  podignula vu Požunu 
kraljica Marija Terezija, koštal je  glasom 
računa 89.999 for. Bo onda su samo na- 
mjcštali drvene poduožnike. Godine 1870 
gradska je  občina dala krunilbeni brežuljak, 
koji je  bil jako zapuščen, pak je  i smotal 
prometu, odkopati, a vezda je  na njegovu 
mjestu podignut spomenik.

Sam spomenik izradil je  požunski ki
par Ivan Fadrusz (rodjen 2. septembra 
1858.). koji je  do godine 1892. bil zevscma 
nepoznat, ter je  kakli sin vrlo siromašnih 
roditeljah upravo dovršil svoje navuke kod 
professor a Bell mera vu Beču. Njegova 
osnova našla je  s mjesta o dobre nje. ter je  
tako uspjela. da se spomenik kraljice Marije 
Terezije mora ubrojiti medju uajljepše vu 
monarkiji. Na glavnom je  pročelju nadpis-

» V i t a m el  sa l i g n i n e m *  a na 
zadku (magjarski); P o d i g n u t  v u I i s u- 
č o j  godi  ni  o b s t a n k a  M a g j a r s k e  o b 

razmišljaval. več je  samo svum strogostjum 
pri izpitih izpiti val i svakoga za najmanju 
relegiral. To nije bilo najpametnije!

Ali osveta dijačka je  bila vrlo dobro 
premišljena i ženijalno izvedena.

Obdržavali su se najine tri rigoroznimi, 
k kojem su se tri dijaka prijavila, le su i 
sva trojica iz Getverauskoga predmeta na 
pol godine relegir^ni bili. a to zato. jer sve 
nisu tak znati kak Četveranski sam

Bogodilo se je  inedjutim. da je  profes
sor Četveranski imal pulovati u bližnji va- 
rašinec Plaszow. n kojem varašu je  ta 
navada za onda bila. da se je  svaki pulnik 
imal pri ulazu u varaš na liniji ilili malti 
prijaviti, i svoje ime i prida vek onde na lo 
postavljenomu policisti i linancu povedati, 
a to je  za lo bivalo, jer s e je  za ono vrieme 
onud puno kriomčarilo (švercalo) pak se je  
tim bolelo kriomčarenju na put stali.

Kak se je  pak lo dogodilo kako li ne. 
neznani, samo tolikosloji. da su ova tri. 
onih danah na examenu relegirana dijaka 
saznali za potovanje svoga mučitelja, najine 
professora dra. Cetveranski-a u Plaszow, 
dapače oni su i saznali um. kad hude pro
fessor iz Krakova odpotoval, a na tu im

č i n s t v o m  kr.  i sl  ob.  g r a d a  Rožu na 
na  us  p o m e n u  o b a  v i j e  n ib k m i l i 
l a  ba  1896!«

Spomenik je  visok 1 I metrov. Podnož- 
nik je  od poliralnog lemnog granita. Kip 
kraljice na konju rnodeloval je  umjetnik vu 
vremenu od 11 2 godine vu budimskom dvor- 
skoui bararu vu naravnoj veličini, a za 
tim je  izradjen vu bčlom carrarskom mra- 
moru od tvrdo Friscornio vu Carrari vu 
dvoslrukoj veličini. Sum spomenik prež 
poduožnika težek je  860  metričkib centi, te 
je  koštal transport vu Požun 5000 forinti. 
Podnožnik počiva na brežuljku, za koji su 
sva magjarska municipija po starom običaju 
priposlala po čet vrl k 11 bičkog metra zemlje. 
Vsi stroški spomenika iznose 100.000 for., 
od kuje svote odpada 25.21 for. podnožnik. 
Ginjeinik nije izkal komorara od svog rod- 
nog grada.

Vu Požunu. 16. majuša.

Gz veliko oduševljetije i najsvelčamjiin 
načinom obavljeno je  od kriče kriuiithenog 
spomenika.

Posebnim dvorskim vlakom sligiu je 
Njeg. Veličanstvo vu 1 ,8  vuri vu julro vu 
Požun. Na kolodvoru dočekali su kralja 
nadvojvode Jožef i Fridrik. ter voj i lički i 
gradjanski dostojanslvenici. Nakon šlo je 
Njegovo Veličanstvo obišlu Ironlir počastili* 
salnije. stupil je  pred kralja požunski na
čelnik Bröxler i pozdravil ga zanosnim 
govorom.

Xj. Veličanstvo odgovori na presmjerni

nije bilo težko izračunali, ob k oj oj uri če 
se pod malhi tri ure odaljenog Pla>zowa 
dopeljali. I sad odluče mu se osveliti 
po mogučnosti!

Sva trojica si vzomu u Krakovu foriugu 
te se pol ure prije Celveranskoga pulova* 
nja odpeljaju takodjer u IMaszov. gde kad 
je policista i linanc pod mallum znuslavi 
i zn njihova imena zapila, mu odgovori 
prvi; Ja  se /oveni Prvenski«, progi zalim 
veli: ja  se zovem Bruganski*. a I rol j i veli: 
»Ja sam Treljanski«.

Ova čudnovata imena su stražari jedno 
malo iznenadila, ali slučajno je  i lo mo- 
guče. da su trojica jednakih imenali zajedno 
i na jedilih kolib na piitu. Ali komaj 
da su dijaki izpod malte svojimi koli otišli, 
eto li gde se iz daleka več praši professo- 
rova foringa kuja i za nekoliko mhiutali 
pod mallom stane.

»Prosim njihovo ime i pridavek. 
veli policaj.

»Ja sam Četveranski! Odgoion
professor.

Policista pogleda linanca. financ P01' 
cistu i taki zalim mu navrijekrv u lice, jp* P 
za stalno držal, da se o v tu sa onimi Prl



pozdrav: »Primite inoju najiskreniju zahvalil 
na srdačnom pozdravu, vu kojern vidim 
novi zalog Vaše vjerne privrženosti. Budite 
uvjereni. da uvjek, a po gotovo danas oso- 
gito radostno dolazim vu štari krunitbeni 
grad.«

Za lini je  \j. Veličanstvo pružilo ruku 
kardinalu-primasu Vaszaryu i oslovilo mi- 
nislra-predsjodnika haruna Bánttya. ITuživši 
za tim ruku sviin članom kabineta, okrenulo 
se je  prema generalom. Iz kratka razgovora 
oprostilo se je  srdačno te se odpeljalo vu 
dvor nadvojvoda Fridrika. Občinstvo je  pra
vilo špalir i burno pozdravljalo kralja.

Vu pratnji Nj. Vetičanstva stigli su: 
minister vanjskib posala grof Goluchovski, 
prvi vrhovni nadvornik knez Liechtenstein, 
prvi glavni adjutant grof Paar i t. d. Vu 
3'49 vuri stigli su drugim dvorskim vlakom 
nadvojvodkinja Marija Terezija, nadvojvoda 
Karlu Štefan, nadvojvoda Ljudevit Salvator, 
Fereucz Salvator. nadvojvodkinje Marija 
Valerija, Marija Jozefa, Marija Immaculata 
i Marija Kaineria, nadvojvode Otto i Ferdi
nand Karlo, velika voj vodkinja Aliča toskanska, 
nadvojvodkinja Anna. nadvojvode Leopold 
Ferdinand. Jožef Ferdinand. Peter Ferdinand 
i Henrik Ferdinand - s pratnjama. Občin
stvo je  dočekalo članove vladarskog doma 
živahnim ovacijama, na čem su se oni 
srdačno zahvalili.

Ob 10 vuri bilo je  svetčano odkriče 
spomenika. Bil je  sjajan sbor. koji je  do- 
čekal kralja frenetičkim klicanjem kod do- 
lazka.

Načelnik Dröxler pozdravil je  ^kralja 
govorom, vu kujem se medju ostalem kaže:

»Vu ovorn spomeniku želi patriotsko 
gradjanstvo ovog starodrevnog krunitbenog 
grada da ostavi potomstvu trajau znak svoje 
neuzkolebive vjernosti. privrženosti i ljuba vi 
na Vašem Veličanstvu na prema préstolju. 
dinastiji i domovini.

Mu niči pij i patriotsko gradjanstvo kr. 
sluboduog grada Požuna odebralo je  za 
utjelovljenje svili ovili osječaja blage črte i 
posvečeno osobu naše kraljice Marije Tere
zije, vu kojoj Vaše Veličanstvo i prejasna 
vladarska liiža postiva svog drugog uteme
ljitelja. a kojoj naš grad i naša ljubljena 
domovina hvali vu svim područjima tolike

epokalne stečevine i blagoslovile odredbe, 
da su več naši predji i tadašnji stališi uz- 
kliknuli one uzvišene réci. šlo smo ih ovje- 
kovječili na spomenku «

Za tim umoli načelnik Nj. Veličanstvo, 
neka blagoizvoli odrediti, da se odkrije spo
menik.«

Na govor načelnikov odgovori Nj. Va
liča nstvo:

»Prije svega zahvaljujem iz dna srca 
municipiju i gradjanstvu sloh. i kralj, grada 
Požuna na domoljubnoj požrtvovnosti. ko- 
jom je  povodom dvadesetpetgodišnjice Moje 
krunitbe podiglo na ovom hisloričkom mjestu 
spomenik Mojoj slavnoj predšastnici Mariji 
Tereziji. Narod slavi danas svetčan dan. te 
ponovno daje izraza harnome pietetu za 
veliku kraljieu, kuja je  živjela za narod i 
za koju je  bil svaki sin naroda uvjek pri- 
pravan alduvati svoj život: za kraljieu, koja 
se vu célom svetu slavi kao ideal vladaiač- 
kili kréposli.

Neka sada padne zastor, da uzmognemo 
s čuvstvom pieteta za prostost i snažnom 
vjerom vu hudučnost pozdraviti ovaj spo
menik ne samo kao simbol vjerne privrže
nosti i ljubavi domoljubnoga gradjanstva 
starog krunitbenog grada Požuna na prama 
prčstolju i domovini, nego i kao izraz har
monije izmedju kralja i naroda, le kao izraz 
neprolazne harnosti potomstva.

Na to pada zastor, a zakupljeni narod 
pozdravi spomenik oduševljenim klicanjem.

Izaslanstvu grada Požuna izjavi kralj 
svoju radost, da je  svetčanost tako sjajuo 
uspjela i uzornim redom obavljena.

Na večer bila je  svečana predstava u 
kazalištu. Občinstvo je  oduševljeno pozdrav- 
Ijalo kralja.

Ob 9 vuri HO časaka odputovalo je 
Njeg Veličanstvo vu Budimpeštu.

KAJ J K NO VUGA r
Vumrla je.

Vu Čakovcu je  22-ga o. m. vumrla 
vdovica Marcziuš Jozsefa negdašnjega birova 
čakovskoga. Pokojna bila je  58 letali stara. 
Pokopali su ju 2i-ga o. m. Naj počiva 
vu miru!

Svečanost.

Lepa školska i cirkvena svečanost hude 
se obdržala HI-ga o. m. vu Legradu, na 
kojem budu nažočni naš gosp. veliki župan 
grof Jankovich László, podžupan Csertán 
Károly, kr. školski inšpektor dr. Buzsicska 
Kálmán, urednik naših novin i druga gos- 
podan iz varmegjije i okolice Legrada.

Vtopleno déte

F Mura-Vidu se je  2H-ga ovoga meseca 
popolda Kollenič Vid zvanoga poljodelavca 
jedna t 1/« (poldruga) leto stara pucka 
(deklica) zbog nepazljivosti polag hiže teku- 
čim jarku \ topilu. Déte je  veselo skakalo 
po bregu, vutimto se je  vu jarek posmek- 
nulo. Kad su déte vpamet zeli, več je  
mrtvo bilo.

Dvor vu Budimpešti.

Njegovo Veličanstvo kralj došel je  iz 
Požuna vu budimski dvor, gde su ga do- 
čekali dvorski maršal vu Magjarskoj. grof 
Apponyi Ljudevit, meštar ceremonije vitez 
Löbenslein i dvorski kapetan lbl. Kralj je  
ob 8 vuri vu jutro prisustoval tilioj sv. 
meši vu kapeli sv. Sigismunda.

Dana 18. majuša bil je vu budimskom 
dvoru prvi od dvanajst d inéra, koji se budu 
držali za vréme vezdašnjega boravka Nj. 
Veličanstva vu Budimpešti. Kakli novost 
spominje se. da su i gospodje pozvane na 
dvorski diner. - - Nj. Veličanstvo kralj po
hodil je  umjetničku izložbu, gde ga je  do- 
čekal dr. Julije Wlasics minister nastave.

Nosreča.

Bedics Ja noša 8 let stari sin iz Mura- 
Sz.-Kereszt je  2H-ga o. m. vu Muri iz jednoga 
čuna ribe lovil. Nesrečen vu vodu opal i 
tam se vtopil. Mrtvo telo njegvo su 25-ga
o. m. našli.

Kraljica Jalžabeta vu Kissingenu.

Pišeju odonud 17. majuša: Vru našoj 
kupelji ima uzprkos hudog vremena preko 
1800 gosli. Najviše ih dohadja sbog Njez. 
Veličanstva kraljice Jalžabete. Dna je  sre- 
dište ovdešnjega kupalištnoga života a svo- 
jom jednostavnom i prijasnom pojavom

jašnimi tremi, iz straže norca delaju. pak 
zato se dosta oštro otrese na professora: 

Neka samo malo potrpe. laki bum ja Pe- 
teranski.« — Sl im poleg svega protestiranja 
od strane professora. je  ov moral iz kol 
dole i u stražarnicu, gde su ga držali pri- 
prloga do po poldan — kakovih četiri ure 
dugo dok nije došel policajih činovnik. 
koj hi bil imal sa ulovljenim zapisnik (jegy
zőkönyv) sastaviti Kad je  policaj ulovljenoga 
dopelal pred komišara. prepoznal je  ov od- 
mah glasovitoga professora i tim hude poslie 
čel iri ure rešta na slobobu puščen, bez da 
je  ikad poslie zeznal. tko mu je  tu poparil 
skuhal

t* r o r o k.
U staro vrieme su vladani i drugi 

mogučnici imal i proroke. koji su im to- 
hož iz zviezdah prorokuvali sreču ili nesreču. 
To je  dakako bilo dvojbeno proročanstvo, 
ali kak danas ciganice gataju i poklamkam 
se stara eiganica jedan dan prije u okolici 
pak i u samom selu točno da ubaviestili i 
uputiti o prilikah, okolnostih i tajnostih 
mlade gospodične Kivire ili Malekove Katice,

a onda kad sve sazna od susedov njihovih
0 njih, ide knjim pak im gata i kad im 
onda prošlost na vlas točno označi, čudi se
1 Klvira i Katica odkud eiganica zna da 
Klvira dopisuje liste za jednim ofticirom. 
skojim se je  za vrieme manevrov spoznala, 
a Katica, da se je  pred devetnajstemi lietmi 
na samo Katarenje rodila, lielošnjeg pak 
fašneka hude sa jednim cruomanjaslim mla
dičem pred oltar slupila.

Tomu se svi onda čude. kak to eiganica 
sve zna. a na Klvirinu pralju. koja liste 
polajno na poštu i iz pošle nosi. na liju se 
nezmisli. kak niti na Katičinu kumu. staru 
Francu Brodaričku. Ovak eiganica svoje što- 
vatelje najde, koji prek njezine znanosti u 
prorokovanju tiedadu niti rieči izustiti; a 
njezini štovatelji sigurnoga proroka. koj na 
tini način sve selske i varuške tajne zezna 
i onda liepi novac služi.

Baš ovak su negdašnji zviezdoznanci 
iz zviezdih prorokuvali ljudem njihovu hu
dučnost — poklamkam hi se prije dali o 
ovom ili onom točno informirati, pak je 
jedan takav prorok prorokuval niekoj mla- 
doj ženi za dva tjedna smrt, koje proro
čanstvo se je  izbilja obistinilo. — valjda je

bila tak težko betežna, a doktor mu je  
povieril. da nemre ostati, več da mora 
umrieti i on je  stim svoju basen vlekel i 
pred občinstvom na glas došel, jer proro
čanstvo se je  izbilja izpunilo. — žena je  u 
prorokuvano vrieme izbilja umrla.

Ta žena seje medjutim za svog života 
brojila med kraljeve ljubimce i ov je  naj- 
prije duboko razžaloščen, a poslie srdit na 
to nesrečno proročanstvo, zapovedal toga 
proroka pred se dati dopeljati, jer je  i onda 
bila ta pametna (!) navada, da se ljudi na 
onog srde, koj im zla glase donese, pak 
makar su i istiniti.

Kralj žalostan i srdit skupa, zasnoval 
je  proroku zamu. koju če se na svaki način 
morali uloviti, jer on je  tak odredil, da 
hude proka pital, kad pak hude on sam —  
t. j. prorok —  umrl. Ako onda prorok od
govori stanovito vrieme. vzemimo jednu, 
dvie ili tri godine, kakli vrieme svoje smrti, 
naredil je  kralj, da su za jednom zastorom 
bili skriti soldati, koji su na mig kraljev 
odmah imali proroka probosti, tak, da je  
onda njegovo proročanstvo moralo lažno 
postati, jer je  on hip umrl. Ako pák bi re
kel. da hude sad odmah ovde umrl. jer bi



osvojila je  srdca svih. Vsaki dan dolaze 
darovi cvétja sa svih stran, dapače i od 
seljaka iz okolice.

Nadvojvoda Franjo Ferdinand od Austrije Este.

Nj. c. i kr. Visost nadvojvoda Franjo 
Ferdinand, koji se je  od prošle godine 
znatno opravil ter izvrstno izgleda, namje- 
rava ostali vu Beču sada dilije vremena. 
Nadvojvoda se je  ovaj tjeden kakli pod mar- 
dal javil ne samo kod ralnoga ministarstva. 
več takodjer kod drugih bečkih vojnih 
oblasti. Nadalje javljaju, da če nadvojvoda 
Franjo Ferdinand sredinoni juniuša pojti 
vu Englezku. da onde zastupa Njeg. Veli
čanstvo kod šestdesetgodišnjega jubileja kra
ljice Viktoriji*.

Promocija prve magjarske doktorice.

Gospodja Vincenta VVartha rodjene gro- 
tica Vilma Hugonnay de Szentgyörgy, 14. 
majuša je  o poldan na budimpeštanskom 
sveučilištu promovirana na doktora medicine. 
Mala prizemna dvorana bila je  dubkom 
puna občinstva, najviše gospodjah. Grofica 
Hugonnay več se 22 godine bavi medici- 
nom te če svoju doktorski! praksu i na 
dalje vu Budimdešti vršiti, gde je i do vezda 
ministarskom dozvolom djelovala. Ona je 
specijalistkinja za ženske betege, ler svoje 
nauke svršila na njemačkim sveučilišlima 
i vu Zürichu, gde je  prvi put promovirana.

Previšnji dvor vu Budimpešti.

Prekjučer vu jutro služene su vu dvor- 
skoj cirkvi sv. Sigismunda vu Budimu 
zadušnice za pokojnega nadvojvodu Karla 
Ludviga. Zadušnicani bili su nazočni Nj. 
Veličanstvo kralj, nadvojvode Jožef, Jožef 
August i Otto. ter nadvojvodkinja Marija 
Jozefa. —

Nadvojvoda Olfo i nadvojvodkinja Ma
rija Jozefa pohodili su magjarsku akademiju 
znanosti i umjetnosti. Minister bogoštovlja i 
nastave Wlassics pri in i I je  visoke goste kod 
ulaza. ter im je  predstavil predsjednika 
akademije baruna L. Kötvösa i glavnoga 
tajnika Szillya.

Nadvojvoda Otto primiI je  vu posebnoj 
audienciji ministra-predsjednika baruna Bán- 
íTya. ter prezeša magnatske hiže Totha i 
prezeša zaslupničke hiže Uesidera Szilágyia. * i

—  Previšnje audiencije Jučer je  delilo 
Njegovo Veličanstvo vu budimskom dvoru 
prve sveobče audiencije, vu kojih su umili 
čast bili primljeni prvi magjarski dostojanst
veniki. Medju prvima bil je  srbsko-pravo- 
slavni karlovački patrijarka Nj. Svetost 
Georg Brankovič.

Kralj i knez-primas.

Cilali smo vu Pester Lloydu«: Jedmi 
epizoda sa požunskih svetčanosti da ji* 
ponovno najbolji dokaz, kako je milostiv i 
bezgranično ljubezan naš premilostivi kralj. 
Kad se je  Nj. Veličanstvo prešestne nedelje 
posije primarija na požunskem kolodvoru 
obratilo k primasu Vaszaryju, opazil je  ovaj 
izmedju ostaloga, da bi morti bolje bilo. da 
se svetčana meša prije odkriča spomenika 
čita vu Franjevačkoj cirkvi, da se kralj i nad
vojvoda neizvrgnu prehladi kód silne kiše.

Nam to ne smeta -  odgovoril je  kralj, mi 
smo se več privčili. ali Vaša uzoritost ne srni je 
podnipošto dojti mešu služiti na otvorenom 
polju.« Pokora vajučse ovoj želji, kardinal je  po- 
vjeril biskupu Bendi, da služi propisanu 
mešu. -

Organizacija katoliške cirkve vu Magjarskoj

Pred par dnevi je  službeni list magjarske 
vlade objelodanil vu Budimpešti previšnje 
rčšenje: Na predlog Moga magjarskoga mi
nistra za bogoštovlje i nastavil proglašujem 
za 20. oktobra 1870. sazvani kongres do
vršenim ter dozvoljavam. da se vu svrhu 
organizacije samouprave magjarske katoličke 
cirkve vu od šest mjeseci, računajuči od 
dana ovog Moga rčšenja. sazove novi kongres.

Glede načina saziva kongresa i njegova 
potovanja mjerodavna sa načela, sadi Žana 
vu Mom résenju od 20. novembra 1890. 
Istodobno ovlaštujem kardinala kneza-primasa, 
da u okviru nelom spomenulog Mog rčšenja 
glede saziva i uprave kongrasa učini potre- 
bite korake. Napokon Vas upučujem, da ob 
ovom Mom rése n j  u bezodvlačno ubavjestile 
kardinala kneza-primasa. — Vu Beču 11. 
majuša 1897. Ferencz Jožef s. r.

Dr. Wlassics Gyula.
Cuje se, da če se izbori za kongres 

ibavili još tečajem ovog Ijela. a sam kon
gres da če se sastati na jesen.

I s t v á n .  Az is jól tud prédikálni-
Š t e f a n .  I oni dobro /naju pmde- 

kuvati.
— A n t a l .  Ma egy hete a fiatal tanító 

ur orgonáit. Nem tudja, hogy miért?
A n t o n .  Denes tijeden su gospon mladi 

navučitelj igrali vu orgulje. Neznate zakaj?
—  I s t v á n .  Azért, mert az öreg tanító 

ur nem volt itthon.
Š t e f a n .  Zato, ar gospon stari navuči

telj nisu bili doma.
—  A n t a l .  Mit hirdetett a jegyző ur?
A n t o n .  Kaj su gospon notariuš na

znanje dali?
I s t v á n .  Azt. hogy a jövő héten 

adót szed.
Š t e f a n .  To. da budu dojduči tijeden 

poniju pobirali.
— A n t a l  Kn is tartozom egy fertállyal.
A n t o n .  I ja sem dužen s jednim

fertalom.
- I s t v á n  llolm p után Csáktornyán 

vásár lesz.
Š t e f a n .  Pózul ra hude vu Čakovcu 

sejem.
A u t a 1. Tudom. Kn is el fogok

menni.
Ant on.  Znam. I ja budem išel.

I s t v á n .  Van valami eladni valója?
Š t e f a n .  Imate kaj za prodali?

A n t a l  Kgy borjút viszek a vásárra.
A n t o n .  Jedno tela nesem na senjem.

I s t v á n .  Kivinne engem is magával?
S t e f a n  Bi i mene odpeljali sobom?

A n t a l .  Szívesen! llát magának mi 
dolga‘ lesz ott?

A n t o n .  Z drage volje! Kaj pák. knk- 
voga posla budete vi tam imeli?

I s t v á n .  Kgy pár csizsmát szerel
nék venni

S t e f a n .  Jeden par čižem bi =i rad 
kupil.

Xeknj za kratek čas.

Jzbrbljal.
Mali Ivek: »Povečte meni. gospon. jeli 

imate vu vašoj apot *ki kakvo vračtvo za 
moju tnalu mačku?«

Apotekar: Némám, dragi Ivek. ja  imam 
vračtva samo za ljude.

Mali Ivek: »A kak je  to. moj japek na 
veke veli. da su vsa vaša vračtva za

moguče zeznal. da ga u kraljevoj palači 
smrt čeka od sulid soldačkih. onda je opel 
bilo naredjeno. da ga na kraljevo zna mé
nje imaju dvorjaniki najliepše podvorili i 
onda mirno domov pustiti, čim bi mu opel 
proročanstvo postalo lažljivo. Jeilnom riečju. 
kralj je  bolel prevare tih prorokov javno 
na sviello iznesli.

U palači je  anda bilo sve prir«*djeno
i kralj je  sedel na svojem trouušu, a Sol
dati za zastorom su pripravnimi sulicami 
čekali na kraljevo znamenje, kad budu iza 
zastora skočili i lažljivoga proruka vubili. 
kad na jedan krat dopelja straža proroka.

»Ti si anda mladoj ženi prorokuval 
smrt« — pričme kralj - »i tvoje proro
čanstvo se je  izpunilo. Boci nam onda, 
kada budeš ti umrl?«

»Tri dni pred Tvojom smrljum!« od
govori prorok kralju. Dakako, da ga je od 
sad kralj dal dvoriti i paziti, kak samoga 
sebe, samo da neka bi duže živel.

Kut. Kol/tty.

Beszélj tések. — Razgovori.
Ant a l .  Jó napot kívánok szomszéd! 

Ant o n .  Dobro jutro želim sused!
— 1 s t v á n Adjon Isten!
S t e f a n .  Bog daj! •

A n t a l  Mi az újság?
A n t o n .  Kaj je novoga?

I s t v á n .  Semmi újat nem tudok. 
Š t e f a n .  N i ka j noyoga neznani.

Ant a l .  Volt misén, szomszéd? 
Ant o n .  Sle bili pri meši. sused?

I s t v á n .  Voltam a nagy misén. 
Š t e f a n .  Bil sem na velkoj mesi.

Ant al .  Kn meg a korai misén 
voltam Volt predikáczió?

Ant o n .  Ja sum pák na ranoj bil. Je 
bilo prodeštvo?

— I s t v á n .  Vroll. A plébános ur pré
dikált. Mondhatom, hogy szépen.

Š t e f a n .  Bilo je. Gospodiu plebanuš 
su prodekuvali. Morem reči. da lépő.

A u l a  I. Kn ma egy hete a káplán 
urat hallottam prédikálni.

A n t o n .  Ja  sem denes tijeden gospo- 
dina kapelami čul prodekuvati.

mačke.«
Prod vjenennjem .

Maj ka: »Vi se usudjujele vu mojoj 
nazočnosli kušuvati moju kčer!«

Gosponček: »Naj budu mirni, im još 
nisu na punica.<

N ji 'z ina iz/trik n .
Tovaruš: Drago dele. kak si mogla

onak napadno očijukali s mladim sudeem. 
Ti znaš, da si zamužna i moja žena.-

Tovarušica: Ali'on nije to znal.«

D ósad no mu jr.
(Tretji tovaruš govoreč sobom): K var 

da je prvi i drugi tovaruš moje žene vumrl. 
ar bi se 'mogli harem igrati prelenima.

N ežn a .
Stara frajla: »Gospodine profesore, po

godile kak sam stara.«
Profesor: »Oprostile draga frajlica. to 

nisem moguč, ar sam profesor kemije a 
né starinah «

f ih td  F e r e n c * .
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A legjobb hazai tejtermék a
„fo g arasi c se m e g e sa jt“

(készül n ni kir. állami ménesbirlokon.) 
Kizárólagos főraktár:

L ö w e n s t e i n  M. czégnél
• Alapittatott 1864.1

cs. és kir. udvari szállító,
77:* B U D A P E S T .  i '«

Főüzlet: Fióküzlet:

Vamhaz-körut 14. sz Kishid-utcza 7. szám.
^szemben a központi vasár*

csarnokkal.) (A vadászkürthözA

Szállodák és vendéglők kérjék íi »fogai*; isi 
számoló ezédulákat ingyen és bénnentve.

377 vh. szám 1897.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t. ez. 102. $-a értelmében ezennel küz- 
hirré teszi hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1897. évi 2988 p. 97. számú végzése követ
keztében dr.Kemény Fülöpperlaki ügyvéd által 
képviselt Vidovič* Mihály pálinoveczi lakos 
javára Halalla Mátyás és neje u. o. lakosok 
ellen 98 Irt s jár. erejéig 1897. évi április 
hó 20-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 330 írtra becsüli I ló.
1 szekér, 1 2 pajta és 1 sertvésólból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 332W p. 1897. sz. végzése folytán 
98 frt tőkekövetelés, ennek 1897. évi már- 
czius hó I. napjától járó «°/0 kamatai és 
eddig összesen 34 frt 91 krban biróilag 
már megállapított költségek értjéig beszámitá- 
sával a már fizetett 27 frt 1 1 krnak a liely- 
szinén. vagyis Pálinoverzen leendő eszköz
lésére

I S  fi 7 .  é v i ju n iu s  hó  a .  in ip jiin tik  

fi. u . .7  ó n ijt i

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. 
l.-cz. 107. és 108. $-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek liecsáron i 
alól is el fognak adatni.

Kelt Ferlakon. 1897. május hó 24-én.

S trrn  k r if/y o s ,
772 kir. bir. végrehajtó.

122/1897. tik s/.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mini llkvi ható

ság részéről közhírré lélelik, miszerint a 
kir. kincstár végrelmjtalóuak Ivánovics Mar
ion végrehajtási szenvedő elleni végrehaj
tási ügyében 33 frt 12 kr. tőke. ennek 1895. 
évi szeptember lő-töl járó « ° 0 kamatai.
2 frt lő  kr. késedelmi kamat. 4 frt 75 kr. 
illádé). 8 i  kr. behajlási illeték. 5 frt ö0 kr. 
végrehajtás kérelmi költség s ezullal 10 Irt 
15 krban megállapítod árverés kérelmi költ
ség behajlása végeit a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék (perlaki kir. jbiróság) terűidén 
lévő. a m.-csányi 14«. sz. Ijkvben foglal! I. 
l«4. 1542. hi sz. inga Kanok melyek fele rész
ben Ivánovics Pál. fele részben pedig Iváno- 
vics Márton nevére vannak felvéve, (‘gyűlle
sen s a végreh. törvény 15« $-;t alapján

egészben 4«« frt. az u. o. tjkvben ugyan
azok nevén álló f  3270. hrsz. ingatlannak 
Ivánovics Márton nevén álló fele része 105 
Irt. végül az u. o. 770. sz. Ijkvben foglalt 
Szmolek Regina, Ivánovics Pál és Ivánovics 
Márton nevén álló 1548. hrsz. ingatlan a 
bivatkozoll törvényszakasz alapján szintén 
egészben 30 frt becsértékben Mura-Csány 
község házánál

ÍHfi7. ö v i ju n iu s  hó 22. n n p ján  
d r tr ló tt  I li  ó m k o r

megtartandó nyilvános árverésen el fognak 
adatni.

Kikiállási ár a fent kiteli becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10° 0-ál készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételári 3 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól ÖO nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden 
egyes részlel után az árverés napjától szá- 
mitandó « ° w kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 771

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
Pe r l  a k. 1897. évi február hó 3-án.

friss fagy la lt és jege skávé
kapható.

I adag (2 szelet) 12 kr.. I nagy adag (.'» szelet) IS kr., 
771 1 jegeskávé 18 kr. i _
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kit* jbiróság mint tikvi ható

ság részéről közhírré tétetik, miszerint őr. 
Bereczky Viktor végrehajtatnak Kozlik János 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében VI Irt tőke, ennek 1895. évi május 
18-tól járó <>% kamatai, 8 Irt 50 kr. s 5 Irt 
05 kr. már megállapított árverés kérelmi 
költségek behajtása végett a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság) terüle
tén lévő. a tiircsiscsei 21. sz. tjkvben foglalt 
28. hrsz. ház és beltelek és 410 c. In sz 
szántó együttesen 721 Irt. az u. o. 92. sz. 
tjkvben foglalt 41« a. hrsz. ingatlan 100 Irt. 
az u. o. 98. sz. tjkvben foglalt 41« b. hrsz. 
ingatlan 101 hl. végül az u. o. 91 sz Ijkv- 
ben foglalt 41« d. hrsz. ingatlan 100 h*l 
becsérlékben Turcsiscse község házánál
1S97. év i jú n iu s  hó 19. n ap ján  

déle lő tt ÍO ó é n k o r

dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbenjötlével megtartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fent kitelt hecsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10% -át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni

Vevő köteles a vételárt 8 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 80 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól «0 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá 
mitandó «° 0 kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 771

A kir. jbiróság mint tik vi hatóság. 
P er l ak .  1897. évi február hó l-éu.

825 vh. sz. 1897.

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

évi I X  t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1897. évi 1889 p. 97. számú végzése 
következtében dr. Csesznék József perlaki 
ügyvéd által képviselt dr. Krasoverz Ignácz 
Csáktornyái lakos javára Novak István es 
társai ellen 450 Irt s jár. erejéig 1897. évi 
április hó 1-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le és felülfoglalt és «7n írtra 
becsült 2 ló. 2 kukoriczakas, kukoricza. 1 
sert vésői, és 1 2 pajtából álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir jbiróság 
2715 p. 1897. száma végzése folytan 4o0 Irt 
tőkekövetelés, ennek 189«. évi deczember 
hő 19. napjától járó 8°/0 kamatai es eddig 
összesen 51 Irt 75 krban biróilag mar meg
állapított költségek erejéig a helyszínén, 
vagyis Turesisesén és Dekánoveczen leendő 
eszközlésére
ÍH97. é v i jú n iu s  hó S. n a p já n a k
még pedig Turesisesén d é lu tá n i 2, es Deká

noveczen d é lu tá n i 4 ó rá jn

határidőül kiliizetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érinteti ingóságok az 1881. évi L\. t.-cz. 
107. és 108. $-a értelmében készpénzlizelés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 7«9

Kelt Piaiakon. 1897. évi május hó 24-én.
S í  v  r n  F r i $ i  i <* s ,

kir. bir. végrehajtó.

Kot zó Pál
gépészmérnök

Uudtipest. Clloi-ut Is. s z . alatt.

s i ne s  gő ze sé p  I őkész  leteket,
hosszú szalmarázőkkal. alsó szeleiével és t-oiulkivi'iI 
nag\ felületű rostákkal, árpahéjazóval és választó- 

hengerrel.

Fa- és szénfütésü és eredeti szalmafütö

gőzm ozgonyokat
továbbá R. Garret &. Sons felülmúlhatatlan 

40° 0 tüzelőanyag megtakarító.

GOMPOUND GŐZMOZGONYOKAT
legjobbnak elismert hnmdttórdi önmíikódö atnrri- 
kni kövrkötö u rn tó gúpeket. Kmleli amerikai 
szénagyüjtóit I vagy 2 ló befogására alkalmazható 
kombinált rúddal. Sorvrtö rs  szórva \etö ffípvkrt  
és mindennemű egyéb kisebb gazdasági gépeket.

Jutányos árak! Kedvező feltételek!
TH4 Vidéki ügynökök kerestetnek. •'» <>

O r ő s s / w
cs. és k. szab. gazd. gépgyár, vas és erezontode

B u d a p e s t ,  V I . ,  V a c z i - k o r u t  5 9 .  sz.

Ajánlja saját gvárlmánvu legkitűnőbb kivitelű 
szabadalmazott gozcséplokészleteit. melyek ,i ar 
gazdasági viszonyoknak legrzélszerübben megfelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépéit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részére

LANZ HENRIK mannheimi czegtöl.
inelv elismert legnag'obb és legjelenléken\ebb gyár 
gözmozdonyok és cséplőgépekben: utóbbiak háromszori 
légtisztitásra berendezve.

Kzen készletek min'« n «*ddigi versenyeséplésnél 
a/ összes versengő belföldi és angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. K/.ek tehát a vi
lág legjobb cséplökészletei.

K épes árjegyzékkel 
bérmentve. felvilágosítással készséggel szolgálunk.

Nyomatott Fischel Külöp (Strausz Sándor) gyorssaj lóján Csáktornyán.
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