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A lap szellemi részén* vonatkozó 
minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkeszt«; 
nevére küldendő.

K iadóhivatal:
Kisehel Külöp könyvkereskedése, 

Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
Hudapesten . üoldberger A. V. ét 
Kekslein K. bírd. Írod. iltVsbeu: 
Sehalek H., Dukes M., Oppelik A., 
Daube (1. {,. és társánál és HerndJ. 

Hrönben: Štern M.

Hirdetések jutányosán számíttatnak, M egje lenik  hetenk in t egyszer: vasárnap . Nyilttér petitsorra 10 kr.

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

Pünkösd napján.
A keresztény népek egyházi évüket a 

vallásalapilás mozzanataihoz képest három 
főünnep-cziklusra osztják.

A karácsony —  a gyermekek várva 
várt karácsonya - ez a kedves családi 
ünnep, a vallásalapiló szült lésének emlékét 
ünnepelteti velünk.

A husvéthoz fűződnek a vallásalapilás 
fundamentális emlékei. A keresztény vallás 
alapítója, a ki azl hirdette: Szeresti lele- 
harálodat. mint termen inapadal« és Kgy 
atyának liai vagyunk mindnyájan« vallását 
a szeretet és az igazi demokráczia elveire 
fektette, mely nem tesz különbséget népfaj, 
nemzet, születés, vagyoni állapot, kor és 
nem szerint. A vallásalapiló kehiére — az 
igazi szeretet kútfő írására ölelte a világ min
den népéi kivétel nélkül. O proklamálta 
először az Isten elölt való egyenlőség elvét. 
Megijedtek ezen elvektől az akkori társada
lom kiváltságosai s a  világ erkölcsi rendjének 
megmételyezője. a korrupezió ős szerzője, a 
minden korok korrmnpálorainak atyja, az 
ördög, megjelenik, hogy megvesztegesse és 
elvei visszavonására bírja az emberiség leg- 
bölcsehh tanítóját. legönzellenebl* jóakaróját, 
a keresztény vallás alapilóját, neki Ígérvén 
az irás szavai szerint mindent, a mit maga 
körül lát.

Az Istenember alku helyett meghalt 
elveiért nagypénteken a keresztfán s halálá
val megveti a keresztény vallás, a keresz

tény demokráczia és humánus erkölcs szi
lárd alapját.

A kik azl hitlék. hogy halálával elvei 
is meghallak, keservesen csalódtak, mert a 
széntirás tanúsága szerint halála után har
madnapra dicsőségesen föltárnád! halottaiból. 
Föllámadásával dokumentálta az általa hir- 
delelt elvek halhatatlanságát s hogy az 
emherszereteten s igazságon nyugvó elveket 
megölni nem lehet.

A vallásalapilás szí. legendájába foglalt 
elvek mellett és ellen folyik az emberiség 
véres küzdelme immár két ezredév óta.

Az Isten előtt való egyenlőség magasz
tos elvét már a vallásalapiló hirdette s hány 
századon ál mennyi vérnek kellett folynia, 
mig az emberiség ezen elv alapján a tör
vény előtt való egyenlőség elvét ki tudta 
küzdeni és hol van még a messze távol 
ködében a szeretet s az igazi demokráczia 
elvén nyugvó társadalom megvalósulásának 
lénye, mikor küzdelem folyik az eddig kivi
vőit demokratikus sikerek megla ríhat ásá-
ért is! A kcm^zléuyszwvilul és Jenmkráczia 
elvei mellett a nőknek kellene leginkább 
sorompóba lépniük: meri hisz társadalmi 
egyenjogúságukat egyedül a keresztény huma
nizmus és demokrácziának köszönheti: hisz a 
kereszténységei ölt sa nem keresztény népeknél 
még ma is cm!>eri jogaik is alig vannak

Az emberiségre az elképzelhető legna
gyobb szerencsétlenség lenne az emberi 
egyenlőség elvének bukása, mert az emberi
ség visszasiilyedne oda, a hóimét annyi vér 
hullása árán kiszabadult, a szolgaságba.

Kitől azonban ne féljünk, mert a vallás
alapilás örökszép szent legendája szerint a 
vallásalapiló müvét az isteni szent lélek — 
kinek ünnepét üljük ma erősíti meg.

Ö ad erőt és kegyelmet az emberszere- 
tet és az egyenlőség diadalának kivívásához, 
mert ő minden lelki *jö tulajdonságoknak a 
kimerithetlen kútfeje.

Megérti ö a mi esdő magyar szónkat 
is. mert hisz pünkösd napján, mint zugó 
szélvész, tüzes nyelvek ; Alakjában jelent meg 
az apostolok fejei fölött, kik aztán kezűének 
szólaui különböző nyelveken, a mint a szent 
lélek ad vala szólniuk.

K gyönyörű szent legejida bizonyítja a 
nyelvek, a nemzetek főállásának egyen
jogúságát.

Tüzes nyetvek alakjában megjelent Szt. 
Lélek adj nekünk is tüzes nyelvel, hogy 
ellenállhatatlan hévvel és ékes szólással véd
jük meg egyetlen drága kincsünk — nyel
vünk s vele hazánk igazait, hogy fönáll- 
hasson hazánk és nemzetünk a nemzet 
jogában gyökeredző teljesen magyar intéz
ményeivel addig, mig ember lakik a földön; 
adj erői, hogy mint zugó szélvész söpör
hesse el nemzetünk azokat, a kik boldogu
lása útjába állanak.

Bölcsesség szt. lelke szálld meg elmén
kéi. hogy jól megtudjuk különböztetni hazánk 
és nemzetünkre nézve a vészt hozót az áldá
sostul. hogy ez által hazánk és nemzetünk 
javát előmozdíthassuk.

Légy velünk érlelem szel t lelke, hogy 
a tudomány ösvényén ej ne maradjunk a

T  Á R C Z A.
Pünkösdi népszokások.

Irta: Haary Kálmán.

Ha én oly bűbájosán meg tudnám Írni a 
pünkösdi királyság magyar alföldi szokását, mint 
.lókai Mór! De ehhez az volna szükséges, hogy 
.lókai ne illa légyen meg a Magyar Nnbohot és 
ebben ne adott volna egy egész fejezetet Kis 
Mihálynak, a nádudvari csikósnak, a ki a Nagy- 
Kun-madarasi pünkösdi lóversenyen lovával győz
tes lett és könnyűséggel verte le a favorit Márton 
I iá rójál, hogy egy kis modern lóverseny nyelven 
fejezzük ki magunkat.

A pünkösdi királyság azonban csak mint 
nagyon elbágyadt romantika mosolyog felénk. 
Minek utána .Vagy*Kun-Madara:* városának költség
vetése Jásznagy kun-szolnok vármegy e jóváhagyásá
tól tétetik függővé, olyan tételeket mint: 72 akó 
sör, a pünkösdi királynak .‘KID forint, meg aztán 
egy Ijetöri. ablaküveg 2U kr. és egy betört ember
lej 2<Hi frt (valamennyi a pünkösdi király virtusát 
beszélve), nem lehetne a világért sem beillesz
teni a költségvetésbe'' megszűnik Irhát az az 
idyllikus állapot, mikor az alföldi faluknak meg
voltak a maguk pünkösdi királyai, a kiknek sza
bad volt egy évig a község kontójára dorbézolni, 
duhajkodni és a leányokat elcsábítani. Ilyen ma 
mar pünkösdi királyságként sincs többé.

Csak apáink tartanak kedves, romantikus 
mesékkel a pünkösdi királyságról, melyet a nagy 
Széchenyi István, modern gúnyába öltöztetelt az 
ő fényes tribünjeivel és totalizatőrjével. Mert 
ki ne látná be. hogy a pünkösdi királyosdi népjá- 
lék vollaképen alléié paraszt-lóverseny volt. a 
pálma nem az ui lovasok Derby-dijn. hanem egy 
esztendős uralom, duhajkodásra és szabadosko
dásra, a mi legjobban megfelel keleties természe
tünknek.

Ibi azonban a pünkösdi királyság mini egy 
romantikus fabula mosolyog ránk századvégi 
splenes emberekre, azért bimbófnkaszlú piros 
pünkösd hajnalára sok kedves népszokás divatozik 
még mindég, ezek közt a pünkösdi menyasszony- 
kodás.

Világos, hogy ez is a nagyok ünnepe volt 
hajdan, falusi naivsággal a szüzesség apotbeozisn. 
Kzen a napon a falusi vénasszonyok kiválasztották 
a leányt, a kinek élete makula nélkül való volt 
és a szüzesség koszorújával díszítették föl.

Ma már a kedves szokás is legföljebb Soly
máron dívik, hol Karácsonyi (íuidó gróf alapítvá
nyát kapja a legtisztább leányzó.

A pünkösdi meny asszony kodás pétiig apró 
angyalkák, a kis gyermekek mutogalös játéka lett. 
a kik nyolezan-tizen fognak össze, tavaszi fehérbe 
öltöznek, csak az nrczukoii nyílik az egészség 
rózsája és a fejükön poinpáz a rúzsukoszoru. A

kis apróságok aztán elmondják nótára fogva a 
következő naiv verset:

Mi van ma. mi van ma . . .
Diros pünkösd napja,
Holnap lesz. holnap lesz,
A második napja:
Andreas, bok rétás,
Feleséged jó lánczos.
Jól megfogd, jól megfogd,
A lovad kantárját.
Ne lipossn, ne tapossa,
A pünkösdi rózsát.
Mert ha letapossa,
Nem lesz többé rózsa 
Királyné pálezája,
Király koronája,
Szálljon erre házra 
Az Isten áldása.

F.s a kis csöppséget a királynét megkoszo
rúzzák. A pálezás ifjú jelt ad, hogy a menet 
indulhat. Kgész délelőtt eltelik ezzel s néha hatal
mas anyagi eredményt hoz a menetre, mert talán 
mondanom sem kell, hogy a népszokás mozgató 
eszköze egy kis alkalmi pumpolás. De azért az 
egyszerű Zsellér ember lekisehbitve érezné magát, 
ha őt a pünkösdi menet elkerülte volna.





A jubiláns plébános meghatva mondott 
köszönetét a vendégeknek, a szülőknek, a 
közönségnek, a tantestületnek s a tanulók
nak a neki szerzett szép napért, melynek 
emlékére a szegény tanulóknak könyvekkel 
való ellátására tett üOO Irinyi alapítványát 
100 írttal megszaporitotta. —  S  mi szemlé
lők azzal a meggyőződéssel hagytuk el az 
ünnepély színhelyét, hogy Légrád tanügyé
nek sorsa a legjobb kezekbe van letéve s 
azzal az óhajjal, hogy az Egek ura G a d ó  
Mátyás plébánost, mint lelkészt s mint a 
tunuló-itjuság igaz barátját a haza s a tan- 
ügy javára soká éltesse!

K Ü L Ö N F É L É ív.
f ío  I d  o g  p  im  k ö s d  i  i h m  e p  e k e  t l a p  fi n k  

m i n d e n  o lv a s ó j á n a  k  és m u n k a  társa n a  k !

— Személyi hir. I)r. J a n k o v i c h  László 
gróf főispán ur in. hó 81-én Lég rád r a érke
zett. a hol nagy ünnepélyességgel fogadták. 
0  Méltósága résztvett G a d ó  plébános jubi
leumi ünnepségén, megtekintette az iskolákat, 
volt a városházán, az ev. lelkészi hivatalban. 
KiséretélxMi voltak: az alispán ur, kir. tan
felügyelő ur sat. Délután Ő Méltósága kisére- 
lével A.-Domhortmt utazott, a hol tiszteletükre 
IIIrscl i ter testvérek fényes estélyt rendeztek.

—  Kinevezés A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter P e t r o v i c s  Mihály 
kotori tanítót a máli közs. iskolához nevezte ki.

—  Áthelyezés. Az igazságügyi minisz
ter l l i m f y  Lajos letenyei kir. járásbirósági 
aljegyzőt Csáktornyára áthelyezte.

—  Hivatalos vizsgálat. Dr. W ass Tamás 
budapesti pénzügyi főtanácsos P a t a o s i e s  
József zala-egerszegi pénzügyi számvizsgáló 
kíséretében Csáktornyán járt a napokban s 
itt a m. kir. adóhivatalt hivatalosan meg
vizsgálta.

—  Esküvő. W in  k e !  ma i i n  Krisztián 
;>. es. és kir. dzsidás-ezredbeli helyben állo
másozó) főhadnagy május hó utolsó napjai- 
beu esküdött örök hűséget E n g e r  (írottá 
urhöIgynek, Pécsben.

Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. 
miniszter S i m o n  Lajos perlaki kir. járás- 
bírósági dijnokot a győri kir. törvényszék
hez Írnokká nevezte ki.

Hivatalos látogatás. T ó t h  László 
nagy-kanizsai kir. törvényszéki elnök mull 
hó 2t»-án Lctenyén tartózkodott, a hol a kir. 
járásbíróság összes viszonyait vizsgálata tár
gyává tette.

Meghalt a ilomhorui Hirsrliler-czég hígjai
nak légi házi-tanitója X e u s t a d ti Bcrnát 79 éves 
korában. Az elhunyt »professor '27 évvel ezelőtt 
látogatóba jött tanítványaihoz, a llirschler testvé
rekhez s náluk maradt látogatóban haláláig. Nyu
godjék békével!

A muraközi tanítókor ez évi rendes 
közgyűlése f. hó 8-án a tagok élénk érdeklő
dése mellett Mura-Szt.-Mártonban tartatott 
meg. A Veni szankteval kezdődő misén az 
iskolás-gyermekek szép magyar éneklése kelle
mesen lepte meg a jelenvoltakat. A gyűlés 
J e n e y  Gusztáv elnöklése mellett az iskola 
helyiségében lelt megtartva. Az elnöki jelen
tés felolvasása után Prauner Alajos hodosáni 
igazgaló-tanitö. a szederfa és a selyemhernyó- 
lenyésztés felkarolásáról értekezel!: Bodnár 
János ujudvari tanító V. László és Hunyndy 
László halálát nagy hatással szabadon adta

elő. A tiszlujilás a következő: Elnök: Jeney 
Gusztáv, aleluök: Menesey Károly és Majhen 
Ferencz, jegyző: Polesinszky Emil. pénztáros: 
Thorday János. A zalamegyei ált. tanitótes- 
tület közgyűlésének helyéül Xagy-Kanizsa 
mellell foglalt a kör állást. Saját körének 
közgyűlését jövőre Alsó-Pomborubaii hatá
rozta megtartani.

— Iskolaszéki gyűlés. \ heh beli iskolaszék 
múlt hó 20-én dr. K r a s o v e r z  Ignáoz elnöklete 
alatt gyűlést tartott. Főbb tárgyai voltak: I. Zrínyi 
Károly képezdei tanárnak az iskolaszéki tagság- s 
jegyzőségröl való lemondása. A lemondás tudomá
sul 'vétetett s hosszas működése és buzgóságáért 
jegyzőkönyvileg köszönet nyilváníttatott. A jegyzői 

! állás Jeney (iusztáv által töltetett be. 2. Kiscberné
Uugovidi Betti és Polesinszky Kniii állásaikban 
megerősittetnek. 8. Buzsieska Kálmán dr. kir. tan- 
felügyelő, Zakál Henrik iskolaszéki elnöknek a 

| Csáktornyái áll. polg. fin- és leányiskola gondnok
ságához való ki nevez Le lését tudomásul adja s neki 
valamint az iskolaszék tagjainak az iskolák fejlesz
tése körül tanúsított buzgóságukéi t legbensőbb 
köszönetét nyilvánítja. \. A népiskola tanitó-lestii- 
lete állal a záróvizsgálatokra vonatkozólag a be
terjesztett javaslat elfogadtatott s Így a vizsgála
tuk a következő sorrendben lesznek megtartva: 
Junius hó 20-án reggel 8 órakor az izraelita 
vallásu tanulók hiltani vizsgálata; az iskolaszék 
részéről kiküldettek dr. Sehuarz Albert orvos és 
Sehwarz Jakab rabbi. Junius 28-án a róm. katli. 
vallásu tanulók hiltani vizsgálata Se hadi  István 
egyházkerületi tanfelügyelő elnöklete alatt tart itik 
meg. .lun. 20-én a ütik-, és 25-én a leányok vizs
gálata tartatik. Jun. 2ö-án reggel 8 órakor lesz a 
záróünnepély. f>. A népiskola tanitó-leslülete által 
beterjesztett javaslat, hogy t. i. a leányoszlályok- 
han az eddig alkalmazásban volt szakrendszer 
szüntettessék be s helyébe ősz lábrendszer lépjen, 
az iskolaszék örvendetesen hozzájárult. (i. Minisek 
Melcltiadesz plébános azon indítványa, hogy a 
püspök megérkezése alkalmával a tanuló-ifjuság 
sorfalat képezve járuljon az ünnepély emeléséhez, 
elfogadtatott.

Uj megálló hely. A hogy lapunk már 
korábban hírül hozta. Csáktornya és Mura- 
Király közöli mától lógva uj megállóhelyei 
létesitetlek a Déli vasul vonalán. A megálló
hely Kis-Szabadka nevel nyeri s csupán 
csak a személyforgalom számára nyílott meg.

—  Kneip halála. A híres homcopalha 
állapotáról aggasztó hírek terjedtek szel 
utóbbi időben, sőt a napokban halála hírét 
is hozták Kneipnak a lapok és megbírálták 
a hidegviz-gyógyilásnak nagy hírnévre szert 
lett lerjesztőjél. A Periin felől jött hírek 
azonban nem bizonyullak valóknak: mert 
Kneip páter nem halt meg. sőt. habár most 
még nagyon gyönge, fölgyógyulása biztosra 
vehető.

A közigazgatási bizottság ülése tekin
tettel a folyó évi junius hónapban eső pün
kösdi ünnepekre, a közigazgatási bizottság 
ülése nem junius liö 8-án. hanem junius hó
15-én fog a rendes időben megtartatni.

Halálozás. K o s é n  b é r  g Adám hely
beli lovassági laktanyabeli vendéglős f. hó
2-án reggel 8 órakor 7 éves korában, vizi- 
betegségben elhunyt. Harmadikad temették el.

— A kepezde majalisa. A helybeli képezde 
tauuló-ifjusága f. hó 8-án tartotta meg tavaszi 
mulatságát, melyet igen sikerült kirándulással kötött 
össze. A kirándulás czélponfja Stridó volt. de 
útközben egy-egy megragadóbb pontnál mindenütt 
leszállóit a kocsikról az ifjúság, hogy a természet 
szépségeiben gyönyörködjék s szive érzelmeinek 
s elragadtatásának egy-egy bazalias dalban adjon 
kifejezést. így megállapodott a nemet Vizi-Szent- 
(lyörgyím, a prekopai kápolnánál. Megtekintenék 
Bobádit. a pálosok templomát Slridón, a Timdéi- 
lakot s utóbb Mura-Szt.-Mái Ionban pihent az ifjú
ság, a hol az nap lanitógyülés is volt. Legemlékeze
tesebb pontja a kirándulásnak Szt.-György volt,

iti B i Itta Béla községi jegyző vendégelte meg a 
tamil »-ifjúságot igaz magyar szeretettel. Az ebédet 
Stri S *ii költötték el a tanulók, a hol Hanitz Sán- 
ilor igazgató láratlliatatlankoilott az oltani tan
testülettel. hogy a tanulók magukat jól érezzék 
Krdekes volt a megállapodás Tündérlak romjainál, 
a hol az igazgató bazalias beszédben emlékeztette 
a tanulókat a hely történeti vonatkozásaira. A dél- 

i után beállott eső a rácz-kanizsai kitérési elmosta 
ugyan, de azért a kirándulás egészben véve igen 

'jól sikerült. Az ifjúság az utbaejletl iskolákat is 
1 mindenütt megtekintette s igy pedagógiai irányban 

is kihasználta az ekszkurzió tanulságait.
T. olvasóink figyelmét felhívjuk 

S c h u e i d e r József hírneves resiczai gyógy
szerész mai hirdetésére.

Egy esper. plébános levele. Bűdnek 1896.
deez. 25. — Tek. I*. Ács Albert gyógysz. urnák 
S'ékesfehérvár. Az <Vn kitűnő Cascara-sagrada és 
Vasni ingán peptonát piluláit én ez év junius l-je 
óta számtalan szenvedő embertársain segítségére 
oly m ‘glepő eredménynyel használom és alkalma
zom. hogy legnagyobb elismerésemnek adózva, e 
kitűnő szereket kartácsaimnak és a sz» nvedő 
emberiségnek a legmelegebben ajánlhatom í Kiváló 
tisztelettel hr. Wanskó Jusztin esp. plébános.« 
Számtalan ily elismerő levél áll betekintésre. (Lásd 
e l.ip mai számában megjelent és az ezután jövő 
hirdetéseket! I

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A trieszti á lta lá n o s  b iz to s ít ó - t á r s a s ig  Assivura-

zioni O 'ne rali) f. «*vi április hó 12-én tartott (iáik közgv ü- 
lés.ui terjesztettek be az 1806. évi mérlegek. A/ elődünk 
lek vő igen terjedelmes zárszámadás 60 oldalra terjed és mint 
minden évben ug> az idén is számos ren Ikivül érdekes sta- 
lisztikai adatokat tartalmaz. Kzen jelentésből látjuk, hogy a 
központi igazgatóság* a napirend elölt szomorú kötelességnek 
feleit meg, midőn elhunyt. I'elejthetlen. érdemdús magyaror
szági képviselőjéről Rótt Józsefről köveiz.öképen emlékezett 
meg kegyeletteljesen: — »Rótt J ó z s e f  buda|>esti képviselő

ségünk Ionoké, legelőkelőbb munkatárs ink. ki kora ifjú
sága óta i'elülniulhalatlan buzgalomul it szentelte teljes 
tevékenységét és szellemének kiváló adoinánvait a társa
ság érdekeinek, a mull év végén sulvos b teg gégének esett 
áldozatul. Rótt J ó z s e f  elhinni kartársunk emlékét min
dig tiszteletben lógjuk tartani és Önök bizonyosan csatla
koznak mély gv ászunkhoz és ennek iinnepies kifejezést 19 
fognak adni.*

Az. évi jelentésből látjuk. hogy a/, életbiztosítási osz
tály dijtnrtnléka 1 Süti évi derzember .81-én 8 .682788 frt 
61 krral 48.1114.760 frl 87 krra emelkednie!!. Az. ug\.inakkor 
érvénvben volt életbiztosítási töke összegek 180.7)40 380 frt 
05 krt tettek ki. mig az év folyamán bevett dijak 7.887.184 frt 
57 krra rúgtak.

.4 tűz. és szállít ntá ny-biztosit á s í ágakban a díj - 
és illetékbevétel 11.660.231 Irt 10 kr volt; miből 4.601.76$  
Irt 10 kr. viszontbiztosításra fordulatod, úgy. hogy e tiszta 
díjbevétel 6.085.468 frlra rúgott, mely osszegl őt .3,815.061 frt 
60 kr. mint díjtartalék minden tehertől ment'n. a jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé való di kötelezvények 
összeg** 81.806.255 frl 27 krra emelkedett.

Károkért a társaság 1806-ban O.soo.288 frt 74 krt 
folyósított. Khhez. hozzáadva, az *‘lőbt*i évnkh* n teljesített 
kárti/.etések*‘t a társaság alapítása óta károk lejében 201.217.S87 
frt 85 krmi igen tekintélyes összeget lized'll ki. Kbböl a kár
térítési összegből hazánkra Ö4.4ÖL* SMi frt .77 k r  esik 
mely összeget a társaság Ifi fi Ottft káros tben fizetett ki

.1 nyorrségfarta/ékok köztit, méh ek összesen H.ÖA410* 
frt fii krra rúgnak, különösen kiemelni.I>k: az alapszabály- 
szerinti nyereségtartalék. mely 2 625.00 » Irtot tesz. ki. az 
értékpapírok árfolyamingadozas a és f Mezeiére alakított 
tartalék, mely da.zára annak. hog\ •• ez !ra eg\ üOft.UOO 
frtos kiihin tartalék áll f«*t»i*. az évi n •ri'ségböl kihasított 
280.000 Irdal 1.H4H Ut4 frt fii krra emeltetett fel és továbbá 
a 80.000 frlra rúg«) kétes követelések tartaléka. — Fz ke.i 
kívül fennáll még egy 11‘J.fHW  frtot kilevő külön alap, 
melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban 
a kamatiáid) esetleges csökkenését kiegveuli se.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek els > 
rangu értékekben vaunak elhelyezve az i lei átutalások foly
tán 61,051 211 frl Ht krrol 66,174 010 frt 80 krra emelked
tek Kzen értékekből több mint IS millió magyar érté
kekre esik.

Kzen alkatommal felemlitendőnek tartjuk, hogy a cs. 
és kir. felséges uralkodó család magán és alapítványi 
uradalmainak .Magvar-. Cseh- és Morvaországban levő 
rtss/.es épületei, leltári készletei és (érméméi, valamint gyárai 
tűz ellen a triesti általános biztosító társaságnál > Assi- 
cirazioni Generálinál i *s a termesztőién vek j é g  ellen  az 
Assicurazioni Generáli leány intézeténél, a M agva / j é g  és 
viszontbiztosító részvénytársaságnál bosszú időre lettek 
biztosítva.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

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

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)

Bórmaajádéktil
alkalmas f lis x e s  Im n k ö n y v e k  és eg y éb  tárgyak nagy választék
ban jutányos áron kaphatók Fiscbel Fülöp (8transz Sándor) könyvkeres
kedésében.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižarn F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i ohznane 

pošiljaju.

Predplatna cena je

M E D I IM U R J E
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk <>,,znane st, pogodbo

Izlazi sv a k 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 . 1 rncunaju.

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

Ive Marija. . . .
Vu svojoj uzbudjenosti nišam njoj ni 

pozorno poglednul lica. ali ulisak je  zaoslal 
vu mojem srcu. To lice, koja je neukusna 
koprena zaokvirila. bilo je  Ijepo. angelsko, 
a žar njezinih očiju joč me je  dugo 
razigraval. Povrnili sam se dimo. vzel sam 
odmab vu ruku njezinu sliku i nebolice 
kliknem: »ah kako njoj smela ona kop
rena!«

Akoprem sam šutal sgodu. da opel 
gdé zglednem sestru Heatu. nije mi to pošlo 
za rukom, nije mi se je ipak la želja iz- 
punila. Hodil sam i vu cirkvu po nedeljah, 
ne bi li je  Cul pjevati, ali ni toga nije bilo. 
Bil sam nemiran, večkrat i čutljiv. ali dalje 
nišam nikaj podhvaliti smel. Prepustil sam 
sve slučaju, kaj je  pri meni bilo kak neko 
pravilo života.

IV.
Vu to se začulo. (bilo je  to Ijeta 1K7K ). 

da če naša vojska krenuti vu Bosim i pre- 
dobit nju. Kad sam bil još onda olficir vu 
pričuvi (rezervi pri domačoj regiment \Velz- 
larovaca, dobil sam i ja poziv, da se odmab 
stavim k svojemu šeregu. Nije bila drugač. 
se pokrili pozivu i sablju opasali. Svoju 
liškalsku pisarnu, koju sam stopram pred 
Ijeto dni odprl, povjeril sem prijatelju paj
dašu i odputqval sam vu Belovar. Za nekoliko 
dana več je  počela carska vojska na više 
mjestah prelazih vu Bosim. Mi na grauici 
Bosne znali smo odmab. da če bili krvavi 
taj put, no vu to nisu vjeruvali oni. koji

sil odredili šerege za osvojen je Bosne. Jedeti 
odjel vojske došel je srečnu vu Banjaluku 
i mirno iz nje otišel. ostaviv ondi samo 
jeden bataljun vojske Hištorija one vojne 
pronotirala je. kaj s e je  onda dogodilo Turki iz 
rčloga cnoga kraja zdignuli su se vsi skup. 
da dobiju varoša na svoje ruke. Bilo ih je  
okolo šesl jezer ushmika (revolucijalca) srča- 
nili i prakličnih vu taboril. Proti tolikoj sili 
nije se onaj batalijuu mogel održati. Držali 
su se doduše junački. ali su uvidjali. da če 
napokon izginuli do zadnjega. Turki su na
stajali. da dobiju vu svoju vlast dovezdaš- 
uju lurskii vojarnu (kasarnu). koja je sada 
protvonma bila vu vojnički špilal (bolnica) 
i klošter (samoslan) milosrdnih sestrah lopa
tica h) zagrebečkili.

Pogibelj je  bila velika, ueodkloniva. 
Nas VVetzlarovcov bilo je upravo onda dve 
kuinpanije vu Slaroj Gradiški, odkuda smo 
imali pojti vu Bosim. S nami je  bila i jedmi 
baterija topova (kanonov). Bobivši očajnu 
poruku naših iz Banjaluke, bežali smo. da 
ih izbavimo. Da moremo hrže se žuriti i 
odmab. ako uzlreba. vu bilku zajti odložili 
smo poleg pula lelečake i drugu prtljagu. 
pa k žuri se. gdo ji* gdo hrže mogel Več 
iz daleka culi smo živahan prasak puškah, 
a na visovih nad Banjalukom razahirasno 
ustaške šeri*ge i njihov položaj. . . Za
kratko vreme preslnpismo bojim metu. . . . 
Dobili smo zopoved. da se kaj bliže prikli
čimo položaju ulašah. a kanoniri ((upnici) 
dali su ognja kanonom (topovom) IJdvojeui 
prasak puškah, naš i onoga bataljunn. komu 
smo pritekli vu pomoč, a još više šum

kamionov sbuni uslaše, Vsa je  sreča da 
nisu imali poleg ni jednog kanona (topa), 
ar bi drugač hitro bili zavzeli grad (varoša). 
Kanonirske kruglje padale su on gusle lirpe 
ustaša, koji nepripravni na tu liorbu. sla- 
doše ovdi ondi uzmicali (reterirali). Opazi vsi 
taj nered i malaksanje srčanosti, prikučismo 
se još bliže, tm morali smo oprzno (pazljivo) 
napredovati, jer ogenj iz uztaških puškah 
bil je još uvek dosta žestoka. Napokon pri- 
silisino jih ipak na uzmak (po beganje). 
Kanoni su vrinili svoje, jer je  uzmak sljc- 
dil neočekivano hitro. . Osamljene lek 
sa!ve iz puškah padale su naše redove Tu 
se dogodilo, čemu sc vu onaj mah nišam 
nadal. Kad sam več mislil, vezda je vsemu 
kraj i pred svojim vodstvom stajal v piči i 
sablju vu Zemlju. . Bila je  lo šus iz u>- 
taške puške. Koje me je očeh nulo bas na 
vrli čela. . . Dobro j<* pogadjal! . . . Kaj 
se je dalje sa menőm dogodilo neznani. .

Dekli su mi potIi da sam nekoliko dana 
ležal vu vručici, prež sv lesti.. . ,  Kad sam »<* 
osviestil. vidni, da sem vu maloj čisluj sobici, a 
poleg postelje mi je  stala opaliea. koja mi 
neprestane« metala hladne obloge na glasu 
Gulil sam slabosl vu moždjanih a vu uku 
veliku bol. . .

(ide sam ja ?  Zapital sam slabim 
glasom opatieu.

Vu bolnici (Špitalič). vu samostanu (vu 
klošlru) milosrdmeak . Odgovorila je  opaliea

vu Zagrebu ? . .« Zapilal sam
»Ne, nego vu Banjaluki. . . . Vi "le 

ranjeni vu taboru s ustašama. . . .«

da se je. kak se ono veli, pod njimi stol 
podvijal. Fakini se naravski nisu dali 
dugo nuditi, več su na sve nalirupili. kak 
gladili vuki.

Kardinal je  iz druge sobe te dielo 
svojih gostov z veseljem gledal te se je 
osobito raduval. kad je videl, kak sc je u 
raztuierno kralkom vriernenu preobilno na
pú njeni slol izpraznil.

Fakini, kak pravi ramljani. nisu poslie 
obeda zahoravili svoju dužnosl učinili. več 
su jednornu izmed sebe naložili, da se za 
lo dobročinstvo pri kardinalu u ime sve 
trojice liepo zahvali. Jedan poslužnik ga 
odpelja u kardinalovu sobu i kad se ovaj 
skroz ulj ud no kardinalu za obed zalivali, 
zapila ga stari gospodih: »No. pak jeli vam 
je  jelo v tek išlo?

»Iz van redno, Vaša Kminencija!« — od
govori fakin - »malo ali dobro!

Ovo su anda ipak bili junači u jelu. 
koji su trojica držali obeda za »malo«, ko
jim bi se ih osamnajst bilo moglo zasititi

Ali ja  znam još jednoga. za kojega bi 
skoro imal volju tvrditi. da je  bil još veči 
junak od ove trojice.



»Je, je  . . .« počmem se razabirati, 
> ja. sam ranjen, a kak je  sa menőm V . . .«

»To budete vi sami bolje znali? . . • 
Jeli vas gdč boli. . . .«

»Oko. . .*
»A kak vam je  vu glavi? . . .
»Slabo*. . . .  1 prestanem govoriti, ni

sem mogel dalje i ohmul glavu k zidu.
Mudite samo mirni. . . . Mog bude po- 

mogel. . . Hatrivela me opatica mčnja- 
juči oblog.

Moja rana na glavi nije bila gluboka 
i počela je  hitro celili. Muščano zrno lek 
me je  sa strane očesaIo. drugač ostal bi 
mrtev na mjestu. Ali od vudarca bili su mi 
uzdrmani lnoždjani i ozledjen živac desnoga 
oka. . . Mil sam vu pogibelji, da izgubim to 
oko Nu ja  to nisem znal. Za koja tri tjedna 
prizdravil sam toliko da sam mogel po sobi 
šetati. . . . Dani bili su nesnosno vruci, a 
meni nesnosno vu loj tčsnoj sobici. . . .

Hlepel sam za vedrini nebom i čistim 
zrakom vu prirodi. . . . Sa obloka moje 
sobice sam vžival preljepi vidik na Banjaluku. 
Izpred mene ravno polje sa senokošami i 
oranieami . . . Mil je  baš bladgan Velike 
gospe. . . . Cul sam. kako samostansko, vu 
dvorišču sgrade nameščeno zvonce zvonce 
zvoni na mešu. koja se je  imata držati vu 
samostanskoj kapelici. Zaželim da i mene 
tam odpeljalju. ali na to se nije moglo ni 
mislili. Mil sam jo š  preslab, a vu cirkvici 
ohladno.

Da mi ipak izpune želju. odnesu me 
na počivaljci pred samostan i namjesle me 
upravo izpod obloka kapelice. . . Zvun
mene bilo je  tu još nekoliko ranjenika, koji 
kaj sjedeč. kaj polehko šetajuč krepili se 
čistun, friškim zrakom . . .

KAJ JE  NO V 00 Ar

Srečn e svetke ž d im o  svim  nosim  
dobrim priate/jem , cita t el jem  i pred- 
pla trnka m ! M ir, zd ra vje , veselje i H  ožji 
blagoslov n a j hude vu s vak oj h iži i 
pri sv a k oj la m il (ji!

Previšnje ručno pismo.

Njegovo Veliaanstvo izdalo je  magjur- 
skom minislru-predsjedniku sljedeče previšnje 
ručno pismo: »Dragi bamne Bánlíy! Vodjen 
pietetom. kaj ga osječam za spomen Svojih 
predja. poživljeni Vfas. da s rujeste učinite 
odredbe, da se smrtni ostanci kralja Mele 
lil. i njegove supruge. kraljice Ane autio- 
kijske blažene uspomene. sabrane (pokopaju) 
vu ovdešnjoj krunitbenoj cirk vi, i da im se 
vu njoj postavi dostojan nadbrojni spome- 
nik nositi če Moja privatna blagajna. Vu 
Mudimpešti 2f>. majuša 1897. Ferencz Jožef 
s. r. Marim Mánffy s. r.

Včera je  službeni ltsl iiiovine) na znanje 
dalo ovo pismo, kojim je  Xj. Veličanstvo 
dokazalo svoje veledušje i pošto vanje na 
prema magjarskoj prošlosti. Kralj Méla HI. 
vladal je  od 1173 do 1196. On i njegova 
tovarušica Anna antiokijska bili su zakopani 
vu kripti basilike vu Slolnom-Miogradu (.Szé
kesfehérvár )uzostale k ra Ijeve iz liiže Arpádove. 
Turki su ovu basiliku vu 16. stolječi razo
rih. a ruševine uzdržale su se do početka 
našeg stolječa. Godine 18Í8. radnici su, 
kopaj uči vu Székesfehérvári! zdenee, našli 
na dva mramona lésa (rake), vu kojima su 
nadjena dva okrunjena kostimi. štriičujaki 
(vučenjaki) su izjavili, da su to okost niče 
kralja Méle III i njegove tovarušice Ane. 
Obed ve okostniee donošene su za tim vu 
narodni muzej vu Budimpešti, odkud ib je 
dal godine 1862. guverner gr. M. Málfy po
kopati vu kripti (gruflu) cirkve svetog Ma
tije vu Miulimu. Tu su ležale od 19. novembra 
1883. kad je  započela restauracija cirkve. 
ter se je  i kripta morala izpraznili. Onda 
su na mólba profesora antropoligije vu antro- 
položkom zavodu vu Budimpešti, dr. Töröka. 
kosti prenesene vu isti zavod, gde sa znan
stveno iztražene. pak su sve do sada ostale 
ondi vu čuvanju, pokelulob niti vlada niti 
akademija nisu hotele doznačiti strošek za 
sprevod. Vezda je  cirkva sv. Matije restau- 
rirana. a veledušje kraljevo doznačuje na
pokon. najdemo se. delinitivni grob svojim 
predjem na magjarskom tronušu.

Previšnji dvor vu Budimpešti.

V n tork na večer bil je dvorski obed 
vu budimskom dvoru, koje mu nazočno bilo 
27. nekaj vojničkih. nekaj gradjanskih do-

, stoj nslvenikn. Vu srčdu po poldan bil 
je  \u modroj palači budimskoga dvora obed, 
koj. mu su prisustvovali minister pravosudja 
Frdélyi. minister nastave Július Wdassics, 
predsjednik kurije X. Szabó, predsjedik kr. 
tabule A Vérlessy. podpredsjednik upravuoga 
suda J. Ludvigh. grof Teleki, barun Fodor 
Nikolič, državni tajnici Csórgeö. Zsilinski. 
1 Moss. M Jókai. Méla Kudnay. rektor Mognár. 
plébános dvora Mézinger, komornici grof 
Géza Andrássy j barun Mohus. ter veliki 
(Főispánok) barun Feilitizch i Morse, vrhovni 
dvorski mešler Lichtenslein, dvorski maršal 
vu Magjarskoj, grof L. Apponyi i dr. — 
Drugi dan pred ulazkom dvora iz Budim
pešte. bi id«1 još jedei i dvorski obed vu bu
dimskom dvoru, kojemu če bili zvun kotrigov 
magjarske vlade pozvani i grof Pavel Szé
chenyi, grol Gyúró Mánffi. državni tajnik 
Vörösmarty, prezeš magnatske liiže Vsilim 
Tóth, Ljudevit Lang. Marun Béla Vaj. grof 
Stefan Szapáry. Vinrze Wartha i F. Horansky.

Vojnička parada pred kraljem vu Budimpešti.

Vojnička parada uspjela je  uz preljepo 
vreme na budimskoj generalsko) sénokoái 
vrlo dobro. \reč vu rano jutro krenule su 
onamo vsi seregi budimpeštanske posade, 
a j< zore i jezero Ijudili žurili su se lamo, 
da vide sjajnu soldačku paradu pred vrhov
nim zapovjednikom vojske. Vsa okolna 
mjesta bila su dubkom puna vnogobrojnoga 
ljudstva. Diljem Atila-vulice redal se je  ne- 
brojeni niz kočijah i kolah. sa koj ih su 
gospodje vu sjajnih toaletah gledali soldačku 
paradu. Gb 8 vuri i 30 minut bili su šeregi 
(čete) en parade poredane po propisu vu 
čeliri odjela. Prvome zapovjedal (komandi
ral) je  podmaršal Czibulka. drugomu pod- 
mušal  Parman. t reče m obersler (pukovnik) 
Moll. a čelrtom pukovnik grof Alhems Ob 
8 vuri l f>  čas. došel je komandant (zapov- 
jednik) fzm. Mudolf princ Lobkovitz vu pratnji 
svoga štaba i vnogobrojnili slopskih oiicirah. 
Točno ob 9. vuri opažena je  od leslunge 
(tvrdjave) dolazeča sjajna kavalkada. na 
čelu koje bilo je  Njegvo Veličanstvo kralj, 
vu uniformi generala konjaničlva. jašeči 
vatreni konja. S Ijeve strani kralju jašd je  
nadvojvode Otto. a zalim sljedili su glavni 
adjutanti grof Panr i Mol tras. krilni adjutanti 
i druga pralnja. Burno »Éljen« občinstva

F jed noj regimenti je  služil sóidat, koj 
je  bil na daleko poznal kak pravi požderuš. 
jer makar je  i koliko jel. tak ga nikada 
nije čul reči, da je  sada sit: pak su ga 
stoga i officiri na probu motali, koliko bu 
najine mogel pojesti, ali do dna mu nisu 
mogli dojti. i kad je  jedan krat med njimi
0 lom soldatu govor bil. tvrdil je  njegov 
kapitan, da bi ta j sóidat pri samo jed noj 
večerji mogel eielo tele pojesti. Naravski. 
da je  tu bilo protuslovja, jer makar je  nelko
1 kak veliki požderuš. cielo tele ipak nije 
šala. Nastala je  med officiri i kapitanom 
prepirka, dok se je kapitan na toliko raz- 
Ijutil. da im je  u to ime svim ponudil vad- 
lingu za petdeset cekinah.

Officiri, koji su bili u svojoj misli si
gurni. da soldatova umietnosl u jelu ipak 
neide lak daleko. da bi on pri jednoj večerji 
cielo jedno tele mogel u želudac strpati, 
prih valili su kapitanovo ponudu i vadlinga 
bude sklopljena ovak: ako soldat sutra sa 
večeFju jedno cielo tele pojé, tak budu imali 
officiri kapitanu petdeset cekinah u zlatu 
izplatiti; akoli pak sóidat toga učiniti nebi 
bil moguči, onda ima kapitan toliko otfici-

rom plahti, koji če se u cekinih razdieliti i 
svaki za svoj diel si kupiti kaj si bude 
hotel, ili makar i u lutriju odnesel.

Kapetan je  sad medjutim ipak malo 
vruče postalo, jer akoprem je  on svojega 
človeka dobro poznal, ali na ciele tele ga 
ipak još nije sprobal i zalo su ga pričele 
misli obhadjati. jeli se mozbit u onom ognju, 
kojim je  prepirka med njim i oslalemi ofti- 
ciri tekla, ipak nije malo prenaglil a 
petdeset cekini nisu baš za jednoga kapitana 
mačkine suze. To bi ravnič dobro bilo, ako 
bude táj sóidat zavadljano tele mogel po
jesti. ali kaj onda, ako vpolovici ili pri 
Ireljoj tretjini vustane, pak zagorec z lonci 
vuz breg. Uve misli mu cielu noč nisu dale 
spati. tekar prot i jutro je  malo zadremal.

Kad se je  u jutro stal. mislil si je : 
sad puklo. kud puklo" Iz te kože nikud 
nikam! — Dozove svoga furišca te mu na
loži. da odmah otide u kasarnu i pozove 
Stefana Trbušinu knjemu to je  bil taj 
sóidat. — Za pol ure se več naš Trbušina 
pri kapitanu javi, a ov ga odmah nagovori:

»Auda Trbušina Štefan, ti si umietnik 
u jelu i radi toga sam se ja včera s ne-

kojom gospodom oliciri zavadljal za petdeset 
cekinah u zlatu čuj! Me deset cekinah 

da buš li danas za večerji i jedno cielo 
tele pojel. Jeli si li to moguči? Odmah mi 
ovde povedj. da tim harem si tele prišpa- 
ram. koje bi drugač moral sati kupiti, ako 
bum baš vadliugu moral zgubiti«.

Odgovori sóidat Trbušinu: »Gospodin 
kapetan, Oni samo neka tele kupe. a vad- 
lingu budu dobili!«

Kapitanu je  kamen iz srdca opal i 
duhoko se je  zdehnul, jer to kaj mu je  
Trbušina odgovoril, to su bile rieči! — Od
mah naloži svojemu furišcu. da za večer 

Ijedno cielo tele pri mesaril naruči. koje ov 
| neka več zaklano i razpravljeno u kuhinju 
kantinsku u kasarnu donese: a zatim, ako
prem mu je  Štefan Trbušina i ter kakove 
rieči rekel, on kakti prokušani vojnik ipak 
je  na svake eventualnosti, t. j. kak bi i 

! drugač moglo se zgodili, mislil, pak da bu 
još sigurniji svojom pobiedom. je kantina- # 
komu sokaču naložil, da to tele na puijo 
komadali razsieče i svakoga komada na 
drugi način pripravi, jer kak je to dobro 

| računal, jedna samo fela teleče pečenke bi



ter zvuci rogova nazvestili su šeregom do- 
lazek vrhovnoga gospoda ra vojske. Vu isti 
Cas zaigrale vse glasbe pučku, hininu. bub- 
njari i trubente vudrile su vu »generalni 
marš«, zastave su se poklonile, a šeregi 
davali su propisanu počasi. Bil je  to upravo 
divan prizor. Sborni komandant princ Lob- 
kovitz dojašil je  pred kralja i prijavil Mu. 
da ima vježbalištu 8000 pješaka. 958 ko- 
njanika i 70 topova (kanonov). Nj. Veličanstvo 
je  posije loga prošlo izpred fronta vsili 
odjela, koji su propisane počasti izkazivali 
a zatim je  počelo deiiliranje vsili še rego v. 
Nj. Veličanstvo je vrlo povorno pralilo 
prolaz še rego v, ter je večini čela (šeregom) 
izrazilo kimanjem glave svoje zadovoljstvo, 
dočim je  eskadroni honvédske husarske re
gimente br. I. koja nije kod prvoga defili- 
raijja umjela držati alimentnu liniju. zapo- 
vedilo, da po drugi put deiilira i da pokvarjeno 
popravi. Posije defilija pozval je  kralj vse 
zapovjednike šeregah i generale k sebi ter 
je  izrekel svoja opažanja, a zapovjedniku 
princu Lobkovitzu izrazil je  svoje osobito 
zadovoljstvo. Nj. Veličanstvo kralj i ostali 
članovi vladaj uče liiže povrnuli su se po 
tom sa pratnjama vu kraljevski dvor po
zdravljam oduševljeno od sakupljenoga ob
činstva. Nadvojvoda Jožef povrnul se je  vu 
svoju palaču.

Svečanost vu Legradu.

Lepoj svečanosti smo bili nazočni vu 
Legradu 31-ga inajuša. Občinstvo i školska 
deea su obslužavali 25 letni jubileuma leg- 
radskog plebanuša Gadó Mátyása. Nazočni 
su bili gospodin dr Jankovicb László grof 
veliki župan, Cserián Károly podžupan, dr. 
Ruzsirska Kálmán kr. školski inšpektor. 
Péler Pál mura-kereszturski afiaš. Kamlák 
János kanonik. Kovács Rezső preločki i 
Viosz Béla veliki sudec. Tótb István tisztar- 
tartov. Hirschler Miksa veliki trgovec. Mar- 
gitai József ravnatelj. Czimermann, Golub i 
Peczek plebanuši. Csábi kapetan i druga 
gospoda iz Legrada i okolice. Gosle su leg- 
radčani s zastavami, ognjogasci svojom ban- 
dom i s velikom pa ra do m čekali. Vu ime 
občinstva je  gosp. Szilvágyi, vu ime škols- 
koga odbora pa k je  gosp Gadó pozdravil 
velikoga župana i drugu gospodu Po 9 * 1 * * * V

se pod konac mogla Trbušini Štefanu pre- 
duriti i on bi mogel u svojem žderanju 
vuslati, a lo si kapitan niti najmanje nije 
želel, jer —  cekini!

Dojde anda i taj željno izčekivani ve
čer te se u kantini kasarne zakupe svi 
vadlingaši. Štefan Tri ušina i mnogo drugih 
offlcirah, koji su i znatiželjnosli došli za da 
vide, koliko u loj umietnosti žderanja naš 
Trbušina more činiti.

Na dano znamenje pričme sokač ko
mad po komad teleta na stol pred Štefana 
nosili i tu donese najprije iz jednog komada 
priredjem pörkölt, zatim paprikaš. onda fri- 
gánu teletinu. zatim pečene šnilzle, opel 
zatim Kingemaclites. i onda opet paprikaš
1 L d.\—- Naš Trbušina se hrabro drži i
svaku donešenu porciju do dna uništuje.
tak. da se samo prazne zdele natrag u
kuhinju vračaju za da opet pune drugi na
čin pripravljene teletine pred njega dojdu.

Vfeč je  bilo sve do jedne jedine leleče 
lopatice pojedjeno i več su officiri po tiho 
pripravljali cekine, koji su več bili tak si
gurno izgubljeni, kak je  sigurno to. da je :
2 krat. 2 4, kad Trbušina najedali krat
namegne svojemu kapitanu, da malo knjeuu

vuri je gosp. Gadó svečanu rnešu služil, na 
kojoj su svi gosti nazočni bili. Na korušu 
su pod vodstvom gospona Majczena liavu- 
čitelja opatice i školska deca lépő popevali. 
Po meši su se ognjogasci pod vodstvom 
gospona Kovácsa zapovednika včžbali vu. 
najlepšem redu. Za tem su gospoda pogle
dali škole i vu vsem zadovoljni bili. O 
poldne je  veliki obed bil pri gosp. plebanušu. 
Po obedu je  lepa parada bila vu Akoli, 
gde su deca popevala i pozdravila gospodina 
plebanuša. kakti jubilanša. Gosp. školski in
špektor je  vu lépi m govoru pozdravil gosp. 
Gadóa. prečital i predal list gospodine mi
nistra Wlassicsa, k oj zahvali gosji. Gadóu, 
koj kakti plebanuš i kakti priatelj školskih 
decah vu Legradu 2h let svoju dužnost je 
svigdar s najvekšem oduševljenjem zvršu- 
val. Gosp. školski inšpektor zahvalil je  na
dalje opaticam. koje decu vu štovanju 
Boga i domovine tak izvrstno podvučavaju. 
Gospodin Cia dó zahvali svim nazočnim za 
denešnji lépi déli. kojega on nigdar nebude 
pozabil - Mi p.»k i ovdi željimo, da gos
pona plebanuša Gospodin Bog vnogo i 
vnogo leta na diku i veselje svoje tare 
naj dugo poživi!

Kraljica vu Kissingenu.

Zdravje je  kraljice Jalžabete izvrstno, 
ter N jezi no Veličanstvo vsaki dan polazi na 
velike šetnje. Ovdi je vreme preljepo Kra
ljica večkrat pohadja »Cafe Belvedere« sa 
preljepim vidikom. Né zdavnja su tamo ve
čerjali pred liižoin radnici (lešaki) kamenari. 
Kraljica ih je  milostivo prijaznim načinom 
oslovila. upitala se o njihovih odnošajih ter 
ih pogostila pivom.

Kraljica Viktorija.

Dne 2 L majuša bil je  78 rodjendan 
kraljice Viktorije. Od svili britanskih suve
rena jedini je  (ijuro III. bil stareši, imal je  
82 godine. Dne 20. júniusa na vršila bude 
kraljica Viktorija HO-godišuje vladanje Bri- 
tanijom. Od svili evropskih vlada ra stareši 
je  samo danski kralj Kristian. Rodjendan 
kraljičin bil je  povsud, gde ima Engleza, 
svetčano proslavljen Vru Londonu zvonila 
su zvona céli dan. Vil taborišlu Alderliost 
pregledal je  vojvoda de Connaugth vojsku.

dojde: i kad ov knjemu pristupi prišaptne 
mu Trbušina u uho: »Čuju gospon kapitan, 
nek dadu več jedan kral lo tele donesti. jer 
ako me prije s ovimi malenkostjami zaisle. 
onda nebum mogel njim vadlingu dobili!«

Zadnje.
Nieki dijak je  sve svoje novce, koje 

je  za miesec dobil, zakartal i sad se obrne 
na svoga strica. Došavši knjemu zamoli ga. 
da ga iz ove neprilike izpelja i da mu dade 
novce, koj im i bi si mogel za ov miesec 
koštu platiti.

Stric ga pričme radi njegove lahkoum- 
nosti koriti, a na zadnje mu njegovu proš- 
nju odbije tim, da kad je  novce zakartal, 
sada nek gladuje. on mu neda niti krajcara.

»Onda mi samo još zadnje preostaje!« 
veli dijak i spukne iz žepa revolver

»Nesretnjak!« — zavikne stric »kaj 
hočeš uči n iti V«

»Ovoga revolvera moram onda negde 
založiti!« odgovori dijak.

Km . K  o!Iay.

Artilerija je  pucala. a g la s ih  (mužike) uda- 
rale hininu. Kraljica če kod jubilejskih 
svetkovinah nositi mjesto korune lelik u baru. 
koju navadno nosi samo pri primanju gos- 
podjah. Tiara je  bila izradjena godine 1802 
Težka je  samo osem unča. Sastoji iz vuzkog 
zlalnog obruča, koji je  ves posipan diaman- 
tima. Vu njem je  uvezimo 2I>73 brilanta i 
523 diamanta. Tiara je  lično vlastničlvo 
kraljice Viktorije. Zvun kod primanja gos- 
podjah nije kraljica nikad nosila taj nakit. 
Koruna, koju je  kraljica prije te tiare no
sila. bila je  izradjena godine 1858. ter je  
kninsko vlastničlvo.

Javljaju iz Rima. da če papa povodom 
jubileja kraljice Viktorije gratulirati poseb
nim pismom, ter jednoga prelata poslati vu 
London, da ga zasl upa.

Navučitelji vu Sv.-Martinu.

Medjimurski navučitelji su vu Mura- 
Sz.-Márton 3-ga o. m. svoje letošnje spra- 
višče obdržali. Nazočnih bilo je  do 50 
Pred spraviščem je  gospodin Kecskés ple
banuš mešu služil. -  Cčiteljski pripravniki 
(preprandisti) su on deu od večer lakaj vu 
Sv.-Martin došli i tam na pijacu na četiri 
glase popevali. Preparandišli su prek Sv- 
Jurja. Prekope i Orehovčaka. gde su svigdi 
postali i pjpévali. va štrigovi se peljali. 
Tu su jih navučitelji štrigovske fare doče- 
kali i zrijimi na [{obadi zvani brég išli Po 
obeda su si proti domu prek Sv.-Martina 
povrnuli. ali pojdoč poglednuli su Lipšinu. 
gde njim je  ravnatelj govor držal. Cilj ovonui 
izletu bil. da pogl dueju naše lepe gore 
Medji murske i na njih krasni izgled vu 
Šlajersku, Horvalsku i vu Vašvarniegjiju.

Carska zastava čara Menelika.

Inžinir lig. pouzdanik negusa Menelika. 
uapravil je  načrt (plani carske zastave, kuju 
bude izvesil Menelik na svojoj carskoj pa
lači. ter ju je  uaručil vu fabriki draperija 
vu Sainl-Gallu. Zastava je  bogato i Ijepo 
izradjena. Vu sredini je  oroslan. koji se 
dopada negusu kakti simbol. Več L m uci 
uša bila ji' zastava vu Adis-Abebli, gde je 
bila posvečena na godišnjicu bitke kod 
Adue.

Dobre žepna i stena v ura za fal 
céne moči dobiti pri P o lla k  B a n m tu  vti
ram  vu Čakovcu (Pijač. Šparkassa). Pil 
njem se uzim ljajn vtira ta k a j  za popravek 
a z fal cénu.

Nekaj za kratek čas.
Z a b ava  vese lim  i batrivenje 

žalostn im . Prired il G lad Fe rencz 
ško ln ik . Izdanje tiska re  F ischel 
Filipa  (S tra u sz  Šandor), rfinn ŐO 
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.

Knjižni a i šla m parija

S t r a u s z  Š a n d o r a
Č a k o v e c.



Nyilttér*
K roval alalt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a S z a k

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha közvet
len gváraniból rendelik fekete, fehér és színes 4.'» 
krtol 14 Irt t»5 kiig méterenként sima, csikós, kocz- 
kázott. mintázott, damaszolt sat. < mintegy 240 külön
böző minőség és 2000 mintázatban stb.) a megrendelt 
árukat posta bér és vámmentesen házhoz szállítva vala
mint mintákat postafordultával küldenek flanncherg (i. 
ics. és k. udvari szállító) selyenixyúnii Zürichben. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező lapokra 
ó kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintézletnek. 1

A legjobb hazai tejtermék a

„fo g arasi c sem eg esa jt“
(készül a in kir. állami ménesbirtokon.) 

Kizárólagos főraktár:

L ö w e n s t e i n  M. czégnél
i Alapittatolt 1804.;

c s . e s  kir. udvari sz á llító ,
77:» B U D A P E S T .  2 i

Hirdetések.

2,41Hí)71,kvi s/ Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi ható

ság részéről közhírré tétetik, miszerint Zakál 
Henrik ügyvéd végrehajtatnak Tököli Márton 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében 10 frl 92 ki*, hátralékos tőke, ennek 
1896. évi november 9-től járó 5° 0 kamatai, 
s ezúttal 6 frl l őkrban meghatározott árverés 
kérelmi költség behajlása végett a nagy-kani
zsai kir. törvényszék területén lévő, a dekáno- 
veczi 17. sz. tjkvhen foglalt 1. 683 és 766. 
hrsz. ingatlanok Tököli Mártont illető fele 
része 179 frt 50 kr., az u. o. tjkvhen foglalt 
f  *J77. hrsz. ingatlan a végreliajtási törvény 
lo6 $-a alapján egészben 81 frt, az u. o. 
522 sz. tjkvhen foglalt f  82 -. hrsz. Tököli 
Márton és neje Kullancs Mária nevén álló 
ingatlan az idézett törvényszakasz alapján 
egészben 116 frt, az u. o. 523. sz. tjkvhen 
foglalt f  84 *. hrsz. ingatlan 105 frt, az u.
o. 620. sz. tjkvhen foglalt Tököli Márton és 
neje továbbá Tököli György nevén álló 604. 
hisz. ingatlan a végreh. törvény 156. §-a alap
ján egészben 190 frt, az u. o. 627. sz. tjkv- 

' ben foglalt f  789. hrsz. Tököli Márton és 
neje nevén álló ingatlan a végreh. törvény 
156. §-a álapján egészben 78 Irt. az u. o. 
631. sz. tjkvhen foglalt f  108 hrsz. Tököli 
Márton. Tököli György, Felük Tamás és neje 
Mersnvák Borbála nevén álló ingatlan a 
végreh. törv. 156. $-a alapján egészben 110 
Irt. végül az u. o. 645. sz. tjkvben foglalt 
t  559. hrsz. Tököli Márton és Mihalič/ Mária 
nevén álló ingatlan a végrh törv. 156. g-a 
alapján szintén egészben 122 Irt becsériek
ben Dekánovecz község házánál

1897. évi junius hó 28. napjan délelőtt 10 órakor 
Zakál Henrik felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbenjöttével megtartandó nyilvános árveré
sen el fognak adatni és pedig a dekánoveczi 
17. sz. tjkvhen C. 2. Mersnvák Borbála térj. 
Béták Tamásné javára bekebelezett szolgalmi 
jog s a 627. sz. tjkvhen G. I és 2 sz. 
Meszerek Teréz és Meszerek György javára 
bekebelezett szolgalmi jog fenntartásával.

Kikiáltási ár a feni kitett becsül*.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

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

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
iéiben. még pedig az elsői az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 6 0  nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá- 
mitandó 6° 0 kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 776

A kir. jbíróság mint tlkvi hatóság.
P e r  lak. 1897. évi január hó 28-án.

m m m m m m m m o o a
189 vb. szám 1897.

Á rverósi hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-ez. 102. $-a értelmében ezennel köz
hírré leszi. hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1893. évi 4056. számú végzése következ
tében Nagy Ferencz ügyvéd által képviselt 
Alsó-Lendvai Takarékpénztár javára. Kovács 
Imre és társai bottornyai lakosok ellen 280 frt 
s jár. erejéig 1893. évi deezember hó 11-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglal! és 340 írtra becsült még pedig Kovács 
Imrénél: 1 pej szőrű kanczaló 4 éves, Zádrá- 
vecz Flóriánnál: 1 vörös-fekete-sárga szőrű 
tehén. Poszavecz Istvánnál: 1 lehén vörös 
szőrű és I kis szekérből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbiró- 
ság 2903. 1897. szánni végzése folytán 280 frt 
tőkekövetelés, ennek 1893. évi oklóber hő 8. 
napjától járó 8° 0 kamatai és eddig összesen 
61 Irt 35 krhan biróilag már megállapított 
költségek erejéig Boltornyán leendő eszköz
lésére
1HU7. é t i  jú n iu s  h ő  fi. n n p jn n n k  

d é lu tá n i  X ő v n jn
határidőül k i I űzeti k és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi XL. 
t.-ez. 107. és 108 §-a értelmében készpénz- 
lizelés mellett a legtöbbet ígérőnek hecsáron 
alul is el fognak adatni. 777

Az összes gyógy tudományok tudora

Dr. G l a s g a l l  M a n f r é d

fogorvos
saját műtermében of/yes to p u k u t  és 
f o y s o r o k n t  készít, jótállást váltatva 

azok tartósságára nézve.
1 -4

Rendel naponta
Varazsdon a Ferencz-rendiekterén 

a f.-r. templom mellett.
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71» 1897. tik. sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi haló- 

súg részéröl közhírré tétetik, miszerint Dvors- 
csák Mihály m.-csányi lakos végrehajtatnak 
Csovlek Ovörgy nős Bergovecz Terézzel 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében 30 írt töke. ennek 1896. évi május 
ló-tői járó 0 %  kamatai, 4 Irt 30 kr. peri. 
4 Irt 10 kr. biztosítási végrehajtási kérelmi. 
3 frt 10 kr. kielégítési végrehajtási kérelmi. 
9 Irt 90 kr. biztosítási végrehajtás foganatosi- 
tási. s ezúttal 6 frt 30 krban meghatározott 
árverés kérelmi költségek behajtása végett a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. 
jbiróság) területén lévő. a m.-csánvi 372. 
sz. tjkvben foglalt 560. hrsz. ingatlan s hozzá
tartozó legelő és erdőilletmény 195. trt. s 
az ugyanottani 2315. sz. tjkvben foglalt 
1389. hrsz. ingatlan 72 lit. a 650 b. hrsz 
ingatlan 80 trl. az 1973 a 1. hrsz. ingatlan 
36 frt. a 2001 a l. hrsz. ingatlan 2 frt és 
a 3063 a. hrsz. ingatlan 14 frt becsérlékben 
Mura-Csány község házánál

1 H 9 7 . é v !  ju i im s  hé 9. n a p já n  
d é le  U iti  1 9  é r a k o r  

Csesznék József felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó nyilvános 
árverésen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fent kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

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

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 15 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 15 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 6° o kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározol! helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 755

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r la k , 1897. évi márczius hó I l-én.

D r ö s s / e r
cs. és k. szab. gazd. gépgyár, vas es erczontöde

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

747 Alapittatott 1866-ban. 7—2U

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelit 
szabadalmazott gozcséplokeszleteit. melyek a majrxar 
ga/dasá^i viszonyoknak legczelszerübben megfelelnek 
ós az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részére

LANZ HENRIK mannheimi czegtöl,
mely elismeri legnagyobb és legjelentékenyebb g\ár 
gozmozdonyok -cséplőgépekben: utóbbiak háromszori 
légtisztitasra berendezve.

K/en készletek minden eddigi versenycséph'snél 
«/ összes versengő belföldi es angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetess«! legyőzték. Kaek tehát a vi
lág legjobb cséplokészletei.

Képes árjegyzékkel
bérment\e. lelvilágositással készséggel szolgálunk.

197/ vh. szám l897.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 

I X  t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1897. évi 886 p. 97. számú végzése követ
keztében dr.Kemény Fülöpperlaki ügyvéd által 
képviselt Pongrácz Mihály m.-csányi lakos 
javára Miklöska György u. o. lakos ellen 
53 frt s jár. erejéig 1897. évi február hó 
23-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján fölülfoglalt és 122 Írtra becsült 2 kan- 

czaló, t szekér. 4 seri vés. 1 kukoriczakas és 
kukoriczából álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság J 165 p. 1896. sz. végzése tolytán

53 frt tőkekövetelés, ennek 1897. évi de- 
czember Ik> 13. napjától járó 6 %  kamatai és 
étidig összesen 32 frt 85 krban biröilag 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén, vagyis M.-Csányban leendő eszköz
lésére
ÍH 9 7 . é v i  j t t a iu s  h é  19 . n a p já n a k

d. u . 9  é r á ja
haláridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX
l.-cz. 107. és 108. $-a értelmében készpénz- 
I izei és melleit, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alól is el fognak adatni.

Kell Perlakon. 897. június hó 2-án. 
S ió r a  F r ig y e s ,

kir. bir. végrehajtó.
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