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

Termés kilátások.
Az idén korán kezdődött a tavasz. Foly

ton változik az idő. hol eső. hol meg szél 
vagy vihar befolyásolja a vetések normális 
fejlődését, főkép pedig a mezőgazdasági 
munkálatokat. jr“

Az utóbbi napokban különösen szeles 
és viharos időjárásunk volt és az eső is 
gyakran megeredt, de azért az időjárás 
mégis kedvezőbb, mint a múlt hetekben. 
Károk csak sporadikusan s kis területeken 
lapasztal hatok; a meg-megujuló eső azon
ban s hirtelen utána következő napos idő 
szüli a rozsdát, a mely, ha már ilyenkor 
lép fel. nem marad meg a szárban, hanem 
felkapaszkodik a kalászba is. a hol azután 
nagyon kellemetlen nyomot hagyhat hátra. 
A repezelerületek szintén megérezték már a 
sok nedvességet, de tartós szép meleg 
napok mellett ismét színhez juthatnak.

Németországban túlnyomóan jól álla
nak a vetések, csak némi félelemmel kisé
rik azok buja állását, mert ha esetleg ismét 
fagy állana be, az káros hatással lenne. 
Dél Oroszországban erős fagyok voltak, de 
ezeket ismét enyhe időjárás váltotta fel. A 
vetések állásáról Oroszországban teljes képet 
még nem lehet alkotni.

Francziaországban kedvezőtlen idő járt 
a téli búza elvetésekor, ezáltal kevesebb 
lelt elvetve; ezen különbözet a nyári búza 
elvetésében sem tudott kiegyenlítődni. Bel- 
uiiiii i  és Hollandia* túlnyomóan igen jó  híre
ket jelentenek a vetések állásáról.

Amerikából egyes napokon fagykárokat 
I jelentettek, de úgy látszik, hogy ezek a 
| hírek csak egyszerű ismétlések, melyek kép
űdének voltak a más vidékekről érkező igen 
jó  jelentéseket ellensúlyozni.

Az indiai uj aratással meg vannak elé
gedve. természetes azonban, hogy az idei 
kisebb vetés után nagy eredmény éppen
séggel nem várható.

A gabonaüzlelbeu az időjárás az idén 
jóval előbb érvényesítette befolyásúi, mint 
máskor, miután a spekuláczió, a mely 
reményeit csakis az utolsó aratás gyenge 
készleteire alapította, most ezt a pozicziójál 

lés régebbi vállalkozásait feladja, a mihez 
hozzájárul az a körülmény is, hogy a veté
sek állásáról mindenünnen túlnyomóan jó 
hírek érkeznek. A spekuláczió már azon 
oknál fogva is feladja régi álláspontját, hogy 
az uj terméssel szabad keze legyen, mezei 
hírekre azonban ez idő szerint nagy súlyt 
fektetni nem lehet, meri még korai volna 
arra alapítani, a mennyiben az idő még 
nem annyira előrehaladott és a vetéseknek 
sok viszontagságon kell még keresztül 
menniük. Azonkívül nagy szerepet játszanak 
még a tavalyi készletek folytonos csökke
nése is.

A világpiaczon e héten is igen vonta
tott volt a gabonaforgalom és többszöri 
ingadozások után az irányzat igen lanyha 
mapadt. A kereslet a mull héthez képest 
tetemes apadást tüntet fel. A fogyasztás 
csak kis igényeket támaszt és a mull év 
utolsó hónapjaiban beszerzett áru most kerül

a fogyasztó országok rendelkezésére. ’A vér
mes terméskilátások is nyomasztólag hatot
tak és minthogy India, a hol tudvalevőleg 
a rossz termés miatt éhínség volt. Angliá
ban a nyári hónapokban való szállítási 
kötelezettséggel nagyobb eladásokat eszkö
zölt. a hanyatló ármozgás és a baisse moz
galom a készlet összetöpörödése daczára sem 
maradhatott el.

Mindez azonban nem változtat azon, 
hogy az árak. apró. jelentéktelen emelkedé
sekei leszámítva, folyton csökkentek. A búzá
nak az olcsó kukoric.za veszedelmes kon- 
kurrencziát csinál. Amerika a múlt évben 
rengeteg sok kukoriczát termelt és ez oly 
ölesé), hogy a szegényebb nép nagyobb mérv
ben fogyasztja, mint más esztendőkben.

A kukoricza iránt a kereslet rendkívül 
élénk. A kukoriczakivitel csaknem három
szor akkora, mint a búza kivitele: néhány 
év előtt épen megfordítva volt. Ezen rend- 
ki vüI erős kukoriczakivitel azért hat nyo
masztólag a buzaüzletre. mert a gazda-közön
ség Ny ugat Európába is rendkívül nagy 
mennyiségben hozatja hizlalási és etetési 
czélokra és helyette inkább eladja a selej
tes búzát, melyet előbbi években etetési 
czélokra fordított. A gabonakészletek, a mint 
a hivatalosan ellenőrzött raktárak forgalmá
ból kitűnik, nagyon változnak; a búzakész
let jelentékenyen csökkent is.

A mi piaczunkon nagy üzlettelenség 
uralkodik és a beállott reakczió sokkal 
huzamosabb ideig tart, mint azt a legvér- 
mesebb baissislák remélni merték volna.

T  Á R C Z A.
Mikor elfoglaltam állásomat.

Irta: Bodnár János. —

Ki lettem nevezve a gróf Borkeöy-féle ura- 
«l,i lomha gazdasági Írnoknak. Egy hétig kelleti 
lölöt le  elmélkednem, inig magamba tudtam sugge- 
i. ilni.  hogy hát mégis csak imok vagyok. Valósá
gos eleven Írnok. Hiszen világosan’ megírta a tiszt
tartó. hogy f. hó 20-án kell elfoglalnom állásomat. 
Munkáesig kell utaznom a vasúton, kocsi vár 
reá m.

Most iruok vagyok, - gondolám, II- \ 
é\ múlva ispán leszek. Azután egy szolid kis guta 
közbenjárása folytán majd titkár, vagy épen 
jószágigazgató leszek. Mikor aztán a jószágot 
"dáig igazgattam, hogy nem vagyunk kénytelenek 
egymásra szorulni, sem a jószág én rám, sem én 
a jószágra, akkor majd nyugdíjaztatásomat kérem 
 ̂ egyhen kiveszem a grófom jószágát haszonbérhe. 

Kire egy pár év múlva föllépek képviselőnek s a 
mit a mandátum fog a konyhára hozni, azt egy 
fillérig jótékony czélokra adományozom, persze 
oly formán, hogy tudomással bírjanak róla a lapok 
is. Nevem ismert lesz az egész országban: jószive- 
met nótába foglalják, bőkezűségem majd a király
im* is eljut, a ki tetteimnek méltó jutalmául és 
a közügy ek terén szerzett hervadhat lan érdemeim

elismeréséül: nemes emberi csinál belőlem, — de 
nincs kizárva az sem. különösen, ha jó kedve 
lesz, — lK)gy egyszerre bárói vagy épen grófi 
rangra emel . . .

A mint igy elmélkedtem, egyszerre csak az 
indúház sárga falai jelentek meg testi szemeim 
előtt, hol azonnal jegyet váltva Munkácsig, mint 
valami privilégiumokkal fölruházott valóságos 
magyar mágnás szállottam föl a vonatnak egy II. 
osztályú coupéjába, melynek nyitott ablakán 
keresztül kibámultam a világtalan éjszakába.

Ez azonban legkevésbé sem akadályozott 
gondolataim tovább szövésében. Merész fantáziám 
a rémitő sötétség daczára is oly fényes jövőt 
láttatott magam előtt, hogy fényétől még az az 
egy pár csillag is. a mi az égen szundikált, 
remegni kezdett, különben valamennyi változatlan 
ostobasággal bámult alá a magasból a sötét éj 
csöndjében tova robogó, prüszkölő vonatra. . . .

Már épen azon gondolkoztam, a midőn gróf 
Borkeöy kolegáinmal bruderschaftot iszunk a perez 
ünnepélyességében, midőn leányát (ha ugyan van 
neki) oltárhoz vezethetem, —  —  a midőn nyí
lott az ajtó s azon egy magas, hirtelen szőke 
fiatal ember lépett be s a kocsi egyik szögletében 
helyei foglalt. Arcza azon arezok közé tartozott, 
melyekre azt szokták az emberek mondani, hogy 
h é t k ö z n a p i .  de lényén elümlött valami, a 
mi bizonyos el vontabb tudományosságra, hogy ne 
mondjam: elfogult zárkózottságra vallott.

Meglepetésemből származott zavaromat le

küzdve. bemutatkoztam, mit ő egyhangúan, de 
bizonyos keresettséggel viszonzott. aztán
helyet foglalva mellette, társalgást akartam kez
deni: de emberem, ki nevelő volt, nem sok
hajlandóságot mulatott a társalgás továbbfolytatá
sára, minek okát abban véltem feltalálni, hogy 
valami zárkózott paedagőgussal van dolgom; 
mit észzevéve azonnal felálltam mellőle s a kocsi 
ellenkező oldalán szintén a sarokban foglaltam 
helyet. Annyit mégis sikerült belőle kicsikar
nom, hogy ő is állomásának elfoglalása végeit s 
szintén Munkácsig utazik, ebben tehát kollegák 
lettünk.

Nem ezélom az utazásnak duetto unalmassá- 
gát ecsetelni, csupán azt jegyzem még meg, hogy 
egész reggelig hallgattunk mindketten »rendület
lenül:' azután ott folytatom tovább elbeszélése
met. midőn Munkácsra érve, egy hideg kézszori- 
tás után búcsút lebegtem volt kollegámnak (mert 
én tovább mentem s igy a kollegialitást felbon
tottam) s kiszállottam.

Ki van itt a Borkeöy uradalomból? 
kiáltani élesen, de alig. hogy bevégeztem, már 
is egy livreében bujtatott inas állott előttem s 
udvariasan meghajtva magát, fehér keztyübe buj
tatott kezeivel kiny itotta a hintó ajtaját s felszólí
tott a beszállásra.

(Vége krtv.)



A kedvező terméskilátások eladásra készte
tik a spekulációt, a mi kapcsolatban a 
fogyasztás tartózkodásával különösen kenyér 
magvakban nagyobi) áJcsökkenést idézett 
elő. A többi gabonaozikkekben is ellanyhult 
az irányzat, a torgalom pedig minimálisra 
csökkent.

A Szépitő-Egyesület mulatsága.
A Szépitő-Egyesület által évenként ren- 

deztotni szokott tavaszi mulatság pünkösd 
vasárnapján folyt te az idén igen élénk látoga
tottság mellett. Persze, hogy a kedvező időnek 
is része volt benne, hogy a juniális oly 
pompásan sikerült, de ettől eltekintve, hova
tovább bebizonyul, hogy a Csáktornyái közön
ség szívesen veszi, ha szórakoztatására mulat
ságot rendeznek és hogy erre semmiféle 
rendezőség sem oly alkalmas, mint a Szé- 
pitő-Egyesület. mely mintegy predesztinálva 
látszik lenni arra.

Ha már jó  utakról, szép sétányokról 
gondoskodik, ne feledkezzék meg a publikum 
mulattatásáról sem. S ilyenkor tűnik ki iga
zán az egyesület vezetőségének fáradhatatlan
sága. leleményessége. A közügy érdekében 
történik ott minden intézkedés s ebben oly 
oly lelkesedéssel járnak el. a minőt másutt 
nem igen tapasztalhatunk. S ez a körül
mény kölcsönzi ezeknek a mulatságoknak 
a népszerűségét, melyet ezek már évek óta 
élveznek.

Közel másfélezer ember hullámzott 
most itt a Városliget tisztásán. Kiki meg
találta a maga helyét a sok bódé között, 
meg-meghuzva magát, mig kellett, a nap 
heve elől. a fiatal fák közé nagy számmal 
állított asztalok mellé. Árultak itt az egyik 
sátorban sört, bort; a másikban pecsenyét, 
frankfurtit, sonkát: majd kínáltak limonádét, 
himbért szódával: gondoskodtak emittjeges
kávéról, fagylaltról, palaczk-borról; sajtról, 
konyakról amott: nem hiányzott természetesen 
a kenyér sem, s tetejébe salátát, epret és rán
tott csirkét is leheteti kapni. Volt itt tehát 
minden, a mit éhes gyomor, szomjas gége 
csak megkívánhat s elismeréssel kell kijelen
tenünk, minden Ízletes kiállításban s ren
des. elfogadható áron volt kapható. S hogy 
a íinyásabb igények is kielégiltessenek, az 
egyik bódéban sampanyit is árultak, a mi 
természetesen nem is volt kár, mert sok 
ember többre becsüli a jó  pezegőt. a rossz 
bornál, ha drágább is annál s mert itt volt 
ismét alkalmuk Csáktornya szép hölgyeinek 
kimutatniok. mennyire fáradhatatlanok, ha 
a jótékonyság révén egy ügynek hasznos 
szolgálatokat tenni vállalkoznak. S hogy 
mennyire feleltek meg ennek s a rózsák 
árusítása körül is. bizonysága volt az egé
szen kiürült kosár s a sátor, mely közönség
től folyton hemzsegett, s mely aligha csakis 
az ital kedvéért verődött ott össze —  s 
bizonysága az anyagi haszon, mely ennek 
a révén jelentékenyen növelte a nap bevé
teleit. —

Hogy a rendezőség nemcsak ebben az 
irányban gondoskodott az igények kielégilé- 
séről, de egyéb téren is törekedett, hogy a 
közönség a csekély belépti díjért magát jól 
érezze, elárulta az egylet gazdag programmja. 
mely sokat igéit, de tényleg be is lett tartva 
A varazsdi banda lármás csinadratlájával 
már két órakor alarmirozta a város közön
ségét s vonult ki egyre növekedő kísérettel 
a ligetbe, a hol egy alkalmas verandás 
emelvény alatt helyei foglalt. A liget egyik 
szélén forgott az ördögmatola. városunk 
egyik specziálitása, a Csáktornyái Carousel,

| mely e napon szintén a jótékonyság szol
gálatába szegődött. Az egyik sátorban kari

lkát dobáltak beszúrt zsebkésekre; a másik
ban diszkuszt vetettek számokra. Az egyik 

j oszlopnál nagy szerelem-hőmérőt pillantunk 
meg. vele szemben meg az állatsereglet 
élelmes kikiáltóját halljuk, ki szemenszedett 
hangzatos frázisokkal csalogatja be a közön
séget ekzotikus állatjainak megszemlélésére.

! Az élénkségről gondoskodnak még az álar- 
czos menetek, utóbb zsákfutás és verseny
futtatás. melyek egy időre maguk felé tere
lik a figyelmet. Hogy táncz is volt, magától 
értetődik s hogy tűzijáték fejezte be a nép
ünnepély műsorát, természetes valami. Itt 
csak annyit konstatálunk még, hogy a tűzi
játék pompásan sikerült s csak dicséretére 
vállott a rendezőknek, kik annak sikerén 
buzgólkodtak.

Sötét este volt már, a mikor a közön
ség hazafelé oszlott. A kedélyes népünne
pély. melyen a vidékről is. különösen Varazsd- 
ról vettek sokan részt, mint halljuk, elég 
tisztességes összeggel gyarapította a Szépitő- 
Egv lelnek alap vagyonát.

Hivatalos hirdetmény.
Magasabb rendeletre ez évben az ágyukkal 

tartandó éles töl lény nyel való lőgya korlat ok Szt.- 
ltúkus Szivicza (Mura-Szilvágy)— Novakovecz — 
Gardinovecz (Őrség), Csáktornyától északkeletre 
fekvő területen lesznek megtartva. Felhivatnak a 
lakosok tekintettel a netaláni szerencsétlenségre és 
a háborgatás kikerülése végett, a lefolyó lövészet 
alkalmával, a következő rendeleteket szem előtt 
tartan i:

1. Lőni fognak: julius hó IS, 14, 15, lő, 17, 
19, 20, 21. 22, 23, 26. 27, 29. 30, 31-én ; augusz
tus 2. 3, 4, 6, 7, 9, 10, J l. 12-én és pedig 7 órá
tól 12 óráig.

2. Élet-biztonság érdekében megtillatik a leg
erélyesebben a fenti idő alatt a lőtérre lépni, vagy 
azon marhát legeltetni. Ezen tilalom fennáll, a 
lőteret keresztül szelő útvonalak használatára is.

3. A lőterület, —  egy órával minden gyakor
lat megkezdése előtt katonák által, kik vörös 
zászlóval lesznek ellátva, — lesz a közlekedés 
elől elzárva. Itt különösen megeinliltetik, hogy 
ezen őrök rendeletéinek minden esetre elég 
tétessék.

4. A lövés ideje alatt Szt.-Kókus tornyánál 
eg$ árbocz s rajta vörös kosár vörös zászlóval 
lesz elhelyezve, mely jelzés meszire látható s 
jelenti, hogy ezen idő alatt a figyelő őrök állal 
elzárt területre lépni tilos.

5. Mihelyt a lőg\akorlatok az egyes délelőtt 
vagy délutánokon be lesznek fejezve, a figyelő 
őrök be lesznek vonva. Ezután lehet dolgozni, 
vagy legeltetni a fent említett területen.

6. Minden lövedék, mely kilövetik gyújtóval 
(gyutacs) vau ellátva és lőporral megtöltve, úgy 
a lezuhanásnál felrobban. Némelyek különös okok
nál fogva nem robbannak, melyek szerencsétlen
ségek kikerülése végett, minden befejezett gyakor
lat ntán, tüzérek által felkeresve és összehordva 
lesznek. Kel nem robbant töredékek, melyek aj 
kereső katonák figyelmét kikerülve, történetesen 
egyik vagy másik lakos által megtalál la Inak, azok 
a talált helyen érintetlenül hagyassanak; mert az 
azokkal való bánásmód a járatlanokra nézve 
felelte veszélyes. Ezen helyek, mihelyt lehetséges 
egy tiszt vagy katonának tudomására hozassanak. 
Ezen óvintézkedés fig\elmen kívül hagyása vesze
delmes következményekkel járna.

7. lia a csapat eltávozása után találtatna 
egy fel nem robbant lövedék, úgy evvel az alábbi 
elbánás kéretik: a talált hely mellett egy I m. 
mély gödör ásassék és a lövedéket elővigyázato
san a gíklorbe kell tenni, a nyert földel meg-

i vizezve, azzal a gödröt be kell temetni.
Az említett halározmányok pontos betartását 

kiemelve. íelkéretnek e tekintetben különösen a 
gyermekekre és olvasni nem tudókra megfelelő 
befolyással lenni.

Z á g r á b . 1897. évi május havában.

A ca. és kir. ÍS. tüzér űundtír 
/m m  ncsnokság.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Az érsek fogadtatása. A bérmálás 
alkalmából e hó 17-én Csáktornyára érkező 
zágrábi érsek ünnepeltetése czéljából gyűlést 
tartott a város képviselö-testülete mull csü- 
törtokön. melyen elhatározták, hogy a püs
pököt ünnepélyesen fogadják. A Kossulh- 
Lajos-utczában a Salon-féle háznál, diadal
kapu helyeit fölállított s füzérekkel diszitett 
oszlopok mellett várja be taraczkok durro
gása közben a körmenet, élén a városi 
elöljárósággal, a Varazsd felől kocsin érkező 
egyházi fejedelmet, kit itt a város részéről 
V r a n  e s i  c s  Károly városbiró röviden üd
vözöl. A hivatalok, hatóságok, iskolák és 
tűzoltóság föl kéretnek, hogy a körmenethez 
csatlakozzanak, valamint a háztulajdonosok 
is föl hivatnak, hogy házaikat lobogózzák fel. 
Este fáklyásmenet rendezgetik s e czélra 
100 darab fáklya szereztetik be A fáklvás- 
menet a Zrínyi-térről kiindulva a Fő-utczán. 
Fő-téren, lskola-utczán é&_ Gabona-téren 
vonul végig a tűzoltóság szertáráig, a hol a 
fáklyák el lesznek oltva. A képviselő-testü
let 18-án délelőtt tiszteleg a megyei püs
pöknél.

-  Csáktornya város képviselö-testülete 
e hö 10-én gyűlést tartott, melyen megálla
pította F o s i l o v i c  zágrábi érsek ur n 
Excellentiája fogadtatásának részleteit. A 
város polgárságának minden esetre köteles
sége, hogy az érseket olyan fogadtatásban 
részesítse, a milyen egy főpapot megillet. A 
főpapot megilletik: a harangok zúgása, a 
mozsarak dörgése, a templomi zászlók elől- 
vivése, az Ecce sacerdus magnus hangjai s 
minden, a mi a közönség vallásos érzületei
nek megnyilatkozását bizonyítja. A képviselő- 
testület a zágrábi főpap tiszteletére fáklvás- 
inenetet is tervez. Mielőtt a terv megvaló
sulna, talán jó  lenne meggondolni azl, hogy 
láklyásmenettel politikai érdemeket és hon- 
polgári erényeket szokás jutalmazni. S jó 
volna meggondolni azt is, vájjon nem leszi-e 
ki magát a város közönsége annak, hogy a 
magyar hazában sokan esetleg úgy véleked 
hetnek, hogy a mikor egy város fáklyás- 
menetet rendez a mostani zágrábi érseknek, 
akkor egyúttal az ü politikai nézete és 
érzülete mellett is demonstrál, vagyis azono
sítja magát az ő politikai és hazaíiui fel
fogásával ?! A kik figyelemmel kísérték a 
napilapok közleményeit, azok tudják, hogy 
miről van a szó, s hogy milyen a zágrábi 
érsek ur politikai és hazaíiui felfogása’ 
Csáktornya mindig hazafias volt, kell, hogy 
a jelen esetben legalább is tapintatos legyen 
a haza közvéleményével szemben!

—  Hivatalos látogatás. K o l b e n s e h l a g  
Béla Csáktornya járási főszolgabíró a kör
jegyzői hivatal megvizsgálása czéljából e lio 
11-én Mura-Szent-Mártonban járt.

—  Előléptetés. A vallás- és kÖzoklalá>- 
ügyi m. kir. miniszter Nagy Károly, Beer 
Ferencz és Zrínyi Károly Csáktornyái áll 
tanitóképző-intézeli tanárokat a X. díjosz
tály 3-ik fokozatából annak 1-sö lokoza- 
tába léptette elő.

—  Hymen. K o l l a r i c s  Ferencz, a sz'gi 
mümalom főkönyvelője, oltárhoz vezette e hő
6-án a mümalom igazgatójának Czink .lozsel- 
nek leányát. A r a n k a  kisasszonyt

A helybeli alsófoku iparos-tanoncz 
iskolában az idei záró-vizsgálat jövő vasár
nap délelőtt fog megtartatni a helybeli áll. 
polgári fiúiskola helyiségében. A vizsgálat, 
iparkiállilással kapcsolatos, mely 
mint a vizsgálat, nyilvános jellegű s M 
bárki állal megtekinthető és meghallgatható



Eljegyzés. P ee so rn ik  Bezsőmagánzó 
Csáktornyáról jegyet váltott pünkösd-vasár- 
nap özv. Pecsornik Frigyesné úrnővel Csurgón.

Záró-ünnepély. A helybeli áll. tanitó- 
kcpzö-intézel záró ünnepélyét tegnap tar
tották meg. Reggel 7 órakor zászló alatt 
vonult a tanulóifjúság a tanári kar vezetése 
mellett a róni. kalli. templomba, a hol az 
intézet hittanára által cellebrált hálaadó 
szentmisén részt vett. A Te Deum után az 
igazgató beszédet intézett a növendékekhez, 
majd kezdetüket vették a hittani vizsgálatok, 
délután meg tornából vizsgáztak a növendé
kek. Holnap kezdődnek az osztályvizsgálatok, 
melyek után a növendékek azonnal haza 
térhetnek övéik körébe.

Esküvő. H e r g e r  Dezső villányi bor
kereskedő múlt héten vezette a légrádi izr. 
imaházban oltárhoz Friedleld Miksa ottani 
földbirtokos leányát, A m á l i a  kisasszonyt.

—  Iskolai ünnepség. A millennium és 
koronázás évfordulóját a helybeli képezdei 
ifjúság is megünnepelte e hó 8-án, az inté
zet falai között megtartott önképzőküri záró- 
gyülésen — a tanári kar jelenlétében. A 
Hymnusz eléneklése után fölolvasták a mull 
ülés jegyzőkönyvét, a titkári, könyvtári és 
pénztári jelentést, melyek számot adtak sta
tisztikai adatokkal az önképzőkörnek ez évi 
működéséről. Tömör Boldizsár tanár, az 
önképzőkör elnöke, tartalmas alkalmi bezáró
beszédje után, miután még zongoráztak, 
énekeltek, hegedültek volna (Tiber József és 
János. Hild László, Göndöcs Ferencz), a 
napot M a r g i t a i József igazgató méltatta, 
kiterjeszkedvén hazafias beszédjében úgy a 
koronázási évforduló jelentőségére, mint első 
fordulójára a tavalyi ünnepségnek, a mikor 
a második ezredév küszöbét által léptük. Az 
iskolai ünnepséget a Szózat fejezte be.

—  Eljegyzés. M a j o r  Károly hodosáni 
áll. tanító eljegyezte Abonyban G. B a l o g h  
Mariska kisasszonyt.

Légrádi ünnepségek. Légrádrói több 
községi képviselő annak a kijelentésére kért 
fel bennünket, hogy f. évi május hó 31-én 
G a d ó  Mátyás rom. kath. plébános jubileu
mának a rendezéséhez a község nem járult 
hozzá s azon nem vett részt, s hogy a köz
ség képviselö-testülete által rendezett ünnep
ség kizárólag főispán ur ö Méltósága tisz
teletére történt.

Iskolai záró-vizsgálatok. A Csáktor
nyái áll. polgári fin- és leány-iskolában a f. 
évi záró-vizsgálatok a következő időben és 
sorrendben fognak megtartatni: a) A polg. 
íiu-iskolában: Június 2-án d e. J. oszt., d. u. 
II. oszt.. 22-én d. e. Ili oszt., d. u. IV. oszt.,
23-án d. e. V —VI. oszt., d. u. az összes osz- 
tályok hittani vizsgálata és magánvizsgálat,
b) A polg. leány-iskolában: Junius 23-án d.
e. hittan-vizsgálat. 2 i-én  d. e. I. oszt., d. u. 
II osztály. 25-én d. e. III. oszt., d. u. magán- 
vizsgálat. 20-án szintén magánvizsgálat, 28-án 
Te Deum és záró-ünnepély. A vizsgálatok 
nyilvánosak, melyekre a I. ez. szülék és 
laniigy-barálok meghivatnak. C s á k t o r  n y a. 
1897. junius 8. Az igazgatóság.

Búcsú. Mura-Vidon az idei buesu 
miniszteri rendeletlel junius l -ke helyett, 
20-án fog megtartatni.

Meghívó. F. évi junius hó 13-án d.
u. 2 órakor Csáktornya és Zala-l jvár közti 
erdőben gyermek-majálissal egybekötött nép
ünnepély lartalik Jóizii ételekről és italok
ról gondoskodva lesz. A o v á k Ferencz korcs
ma ros.

Tízéves találkozó. Fölkérem azon iskola- 
társaimat, kik az l887-ik  tanévben Csáktornyán 
tanitóképesitést tettek, hogy f évi augusztus 
hó 3-án d. e. 9 órakor Csáktornyán, az áll. 
tanítóképző-intézetben megjelenni szívesked
jenek. —  Ezenkívül kérem iskolatársaimat, 
hogy tartózkodásuk helyét f. évi julius hó 
3-áig velem közöljék. Hódosán (Zala-vár- 
megye), 1897. junius hó 12-én. B r a u n e r  
Alajos, áll. igazgató-tanitő.

—  Táncz-tanfolyam. C o r o n e 11 i Péter 
ismert tánezmester, ki már vagy 30 év óta 
fordul meg Csáktornyán s alaposan oktatja j 
a város leendő fiatalságát a tánezolás művé
szetére. ez évben is nyit tanfolyamot Csák
tornyán. A beiratkozás e hó 25 —30-ig lapunk 
kiadóhivatalában történik, a tanítás maga. 
tekintettel a tanév befejezésére, úgy a fel
nőttek. mint gyermekek részére, julius 1-én, 
veszi kezdetét.

—  Hirdetmény. Folyó évi junius hó 6-án 
a budapest-pragerhoíi vonalon Mura-Király 
és Csáktornya között fekvő 44. sz. őrháznál 
Kis-Szaba(lka  elnevezéssel szeméiyforga
lom ra berendezett megállóhely nyittatott meg. 
melynél a 205. 206, 207. 208, 249 és 2 6 4

I sz. személy illetőleg személyszállító teher
vonatok egy-egv perezre megái lana k. —  E 
megállóhelyen menetjegyek nem adatnak ki 
és podgyász sem vétetik fel, hanem az ille
tékeket utáníizetéskép a kalauzok szedik be. 
Kis-Szabadka megállóhelyről az emlilett vona
tok a következő időben indulnak: Nagy
kanizsa felől Csáktornya felé: a 207. számú 
vonat reggel 5 óra 40  perczkor. a 205. sz. 
vonat délután 3 óra 47 perczkor. a 249. sz. 
vonat este 9 óra 32 perczkor. — Csáktornya 
felöl Xagy-Kanizsa felé pedig: a 264. számú 
vonat reggel 6 óra 13 perczkor, a 206. sz. 
vonat délelőtt 11 óra I I  perczkor, a 208 sz 
vonat este 10 óra 20 perczkor. Budapest. 
1897. junius havában. Az üzletigazgatóság.

Felakasztotta magát. S z a b o l  István 
61 éves földműves, dráva-szl.-iváni lakos ê  
hó 8-án reggel 8 órakor udvarán levő szil
vafán felakasztva, halva találtatott. Öngyilkos
ságának oka valószínűleg betegeskedése volt,, 
mi miatt előzőleg már 4  ízben követett el 
öngyilkossági kísérletet.

— A lóosztályozás, melyet a múlt hetek
ben foganatosítottak, a Csáktornyái járásban 
a következő eredménynyel já r t : Összeírlak 
összesen 3493 lovat és pedig kanczát 3029, 
mént 330 és heréltet 134 drbot. Csikó van 
összesen 1678 darab, alkalmas 623. alkal
matlan 1192.

Képes levelező lapok. Igen kedves 
emlékről gondoskodott lapunk kiadója képes 
levelező lapjával azoknak, kik valami ere
deti dologgal kedveskedni akarnak innen, 
Csáktornyáról azoknak, kikre szívesen gon-! 
dóinak. Sikerült fölvételeket reprodukáló:

| levelező-lapok kaphatók ugyanis S t r a u s z I 
j Sándor helybeli könyvkereskedésében, melyek 
színes nyomatban Csáktornyáról egészben, 
majd a képezdéröl. városházáról, a Zrinyi- 
várról s a grófi kastélyról hoznak sikerült j 
fölvételeket. Ezzel a külföld nyomába lép-! 
tünk, a hol lépten-nyomon találkozunk az! 
efféle emléklapokkal, a melyek ott nagyon j 
is élénk keresletnek örvendenek. Hiszszük. j 
hogy a miénknek is meg lesz a reméli! I 
keletje. Ára 5 kr.

— Folyamodványok belyegmentessége. A m
kir. közigazgatási bíróság t897. évi május hó 8-án j 
tartott nyilvános ülésében 7300. számú ítéletével 
kimondotta, hogy a féláru vasúti menetjegy váltá
sára jogosító aívzképes évi igazolványokért beadott j

5  H  i
kérvények az illetéki díjjegyzék 14. tételének u) 
ponij i értelmében bélyegmentesek, mert a magy. 
kir államvasutak oly iparvállalat, melynek a sze
méh szállítás »közvetlen ügyletéi« képezi, s mert 
a szállítási díjmérséklésre irányuló kérvény oly 
természetű, liogy ha azt hasonló ügyben magán
személyhez intézik, illeték alá nem esik. Ebből az 
ítéletből természetszerűen következik, hogy —  az 
illetékmentesség nem személyi, hanem tárgyi lévén 
—  nemcsak az arczképes igazolványokért benyúj
tott folyamodványokra nem kell az 50 kros bélye
get ráragasztani, hanem a IV. fizetési osztályba 
sorozott áll ütni tisztviselők részére esetről-esetre 
kiadandó igazolványokéit beadott folyamodványok, 
valamint e kedvezménynek a családtagok részére 
való megadását kérő folyamodványok is bélyeg- 
mentesek.

Fogarasi csemegesajt néven egy uj 
tennék jelent meg a világpiaczon, mely a 
fogarasi m kir. állami ménesbirtokon készül, 
kitűnő minőségénél s kellemes izénél fogva 
hivatva van hazánkból az idegen sajlokat 
kiszorítani. Megrendelhető a fogarasi cse
megesajt kizárólagos főraktáránál: L ö w e n -  
s t e i n  M. czégnél, Budapest, Vámház-körut,
14. szám.

-  „Ilyen meg nem volt!** „Az Ezeréves Magyar- 
ország," melyet Porzó (Agai) és Laurencic kiad
nak, fényesen igazolja ezen remek folyóiratba 
(Budapest. V., váczi-kürut 78. sz.) helyezett vára
kozásunkat. Az épen most megjelenő 5. szám 
Porzó Xapló«-ban ezimü gyönyörű rajzával kez
dődik, Neugebauer László pedig sikerült fordítás
ban mutatja be Reviczky gyulának »Kórház«-bán 
ezimü hattyúdalát. Spicer Mavro érdekesen cseveg 
horvát testvéreinkről, kikről 4 nagy kép is szól. 
Eichner a budapesti államrendőrségről szóló czikkét 
követi a 1800-iki közoktatásügyről szóló franrzia 
tanulmány W l a s s i c s  Gyula arezképével, egy 
külföldi hölgynek érdekes levele a magyarországi 
tavaszi szokásokról, a bihari népélet 3 képpel, a 
debreczeni villanegyed 5 képpel sat. sál. Ezen 
szép és érdekes folyóirat megrendelhető 3 írt 
60 kr.-ért egy félévre, a mire bátran mondható: 
»Ilyen még nem volt.«

Gyümölcsertekesites. A már régebben ter
vezett gyümölcséi tékesitési szövetkezetek meg
valósításukhoz közelednek. A szövetkezetek terve 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület keblében 
teljesen elkészült, s a magyar gazdák vásárcsar
nok-ellátó szövetkezete a központi vezetőséget 
meg is szervezte. Már most csak az egyes gvii- 
müicslermelő vidékektől függ, hogy a vidéki ad 
hoc szövetkezeteket megteremtsék s igv a külföldi 
piaczok megközelítését megkünnyitvén, a gyümölcs
értékesítést egy nagy lépéssel előre segítsék.

— Irodalom. Örömmel jelenthetjük, hogy a 
Lampel Ról>ert (Wodianer E. és Fiai) ezég kir. 
udv. könyvkereskedése kiadóhivatalában, (Budapest. 
Andrássy-ut 21.) megjelenő nagy millenniumi emlék
művének, Szalay Baróti »Magyar Nemzet Történe
tének« most hozzánk érkezett 62 03-ik (kettős) 
füzetének e monumentális hazai történelemnek a 
harmadik kötete be lett fejezve. Anny iszor s annyi 
előszeretettel s érdeklődéssel emlékeztünk meg 
már e nagyszerű irodalmi vállalatról, hogy most 
már a III-ik kötet be végeztével csupán arra szo
rítkozunk. hogy a müvet újból és újból hazánk 
minden rangú és rendű közönségének ajánljuk.

V asú ti m enetrend.
Budapest fe lö l: érk. 1 .0 . ind. 1.17 (gy. v.) ; 

561— 6.25 (p. v.); 12.57— t (gy. v.); 4 .01— 4.15 (p 
v .) ; é. 0-25 (v. v.) P rágerhof felöl: é. 4.3« LjJJí 
(gy. v.): ind. ö.£2 (*• v.); 10.60— 11.00 (p. v.): 3 .69  
4.02 (gy. v.); 9.JJ—  10.07 (p. v.); Z -E g e r  szeg  
telöl: é. 8.42, 9.*£; i. reg. 6.00, d. u. 4.28. Varazsd 
felöl: é. 4.18. i. 4 .0 , 5 .3 8 -6 .1 5 , 10.66— 11.44, 
12*50- -1*20, 3*50 -4*20, 9.30 -10.17 órakor.

Fölélő® szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
•HARGITAI JÓ Z SE F ZR ÍN Y I KARO LY.

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



Yu Čakovcu, 1897. 13-ga júniusa. Broj 24.XIV. tečaj.

Sve pošiljke se tiéuö zadržuj a 
novinah, unj se poSiljuju na 

me Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knji žara F i s c h e l  Filipova 
kain se predplate i obznane 

pošiljaj u.

MEDJIMURIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  \ f, | 

Na pol lela . . . .  2 f,.| 

Na čel vert lela . . . j f,.t

Pojedini hroji koslajé In kr.

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

Izlazi s v a k i t ije d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu  s v a k e  n ed elju .
Obznane se poleg pogodbe 

l fal računajú.

A ve Maria. . . .
Meša je  počela, poznal sam to po ig

ranju na harmoniju, uz koji su opatice 
pjevale umjerenim glasom. Osječaj iskrene 
pobožnosti osvoji me. . . Hvalil sam Hogu, 
kaj me je  občuval od smrti vu mladih mo
jih godina. . . . Neka blaga sjeta savlada 
me i osvjetim, da su mi se oči orosile. . . 
Podizanje je  minulo i harmonij poeme iz 
nova brujati. Vu jeden put prestade i ja  
čujem poznalu ariju »Ave Maria! .« Krv 
zavrije vu meni. izpravim se gornjim télom 
na počivaljci i stanem slušati: »Ona je!« 
kliknem vu čudu i razdraganosti. . . .  »To 
Beata popévá!«

1 bila je  ona, samo je  vezda umjere
nim glasom pjevala zaradi težkih heležnikah. 
koje hi suviše glasno pjevanje sinetali moglo. 
Prijc dva dana došla je  iz Zagreba simo,, 
da po laslovitoj želji dvori tanjene i betežne 
vojnike. Vezda več ne ima mirna časa. . . 
Šutal sam, ne bi li se mogel gdč zestali s 
njom i govoriti. Gotovo sam čeznul za njom. 
Činilo mi se čudnovalo. ali koja hasna. 
vkanjuvati sam sebe: moral sam priznati, 
da ju ljubim svesrdnim osječanjem prve 
ljubavi. . . . Deu i noč mislil sam o n j  oj . . . 
nu moja želja, da se sastanem s njom, da 
govorim s njom, nije mi se izpunila sve 
do moga odlazka. . . . Moj odlazak iz bol
nice (Spitala) došel je  prije nego sam i 
moja rana bila je  zevsema zacelila, moždjani

Z A B A V A

Prevareni nasliednici (herbi).
Nieki trgovac, kojemu je  trgovina dobro 

išla te si je  i liepi imetak spravil, potegnul 
se je  radi starosti od trgovine u mir. On 
je  imal dosta negibivoga imetka i državnih 
vriediiostnih papirab. pak je  mogel bez brige 
živiti. a još klomu. nije niti žene niti diece 
imal. Anda kakli vdovec bez dietce, bila 
mu je želja, da zadnji fertal svog života 
med izobraženimi i uljudnimi ljudi spro- 
vede. —

On si je  mislil, da si najsigurnijc po- 
štuvanje i doživotnu dvorbu tim priskrbi, 
ako stanoviti diet svoga imetka nekomu 
takovomu u to ime prikaže, da če ga isti 
do smrti imati pristojno zdržavati, koj ne 
samo da hude In pogodilo savi est n o izvr- 
šaval. nego zato i znal zahvalan bili. jer 
ipák je  loga imetka bilo puno, a po smrti 
sta roga trgovca bi onda dotični postal vlast- 
nik vriednosti od više hiljadah forinti.

Izabral si je  anda za svoga nasliednika. 
sina jednog evog bivšeg prijatelja i keluša 
u trgovini, jer mu s e je  isti skupa sa svojom 
mladom Ženom vrlo dopal, a trgovina, koju

.šparkasse«, »Medjiinurske Šparkasse«, »Špai

postali normalni, saino vu očnici čutil sam 
pokadkada bol. . . . Zojnički doktor preglasi 
me zdravim i napisal odpustnicu za me. 
Nije bilo druge, nego se pokoriti i spremiti 
na pul. Koliko sani prije želil da dimo doj- 
dem. loliko mi vezda bilo je  težko razstali 
se s ovim nijestom. . . . Ali prije moral 

j sam govoriti s njom i ja  ju poiščem, kad 
|sam več oblečen bil za put i kola za mene 
pred samostanom čekala. . . . Staja! sam 
vu lr£mu pred vrutima sobe, vu kojoj su 
ležali težko bolestni. . . Iz te sobe izadje 
Beata i opaziv me nasmejala si prijazno i 
odzdravi mi.

»Cula sam, da ste ovde i milo je. da 
ste sada zdrav. . . .« Rekla je  Beata: »Vi 
odlazite denes, vu Zagreb, zár né?«

»Tako je, častna sestro . . . imate li 
poruku za koga . . .?«

Pozdrav te mi sestru i nečakinj u . . .  a 
drugo nemam nikaj da Vam kažem. . . .« 
Odgovori sestra, držeči tim naš razgovor 
svršenim.

Ali ja  sam stajal na svoni mjestu kakli 
zakopan, smeten i néni, skoro nepriseban,: 
samo sam čutil, kak mi krv navire vu 
lice. . . , Kako da počnem, svemoguči Bo
že, . . . vusta su mi kakti zaljepljcna. a 
vezda je  jedini još čas, gde njoj moram 
vse povedati.

»Izvinite« izmucam velikim naporom, 
»ja Vam moram nekaj povedati, kaj mi je  
več dugo na duši. . . .«

je  poslie smrti svoga otca nastupil. je  liepo 
cvala i mladi se je  pri tom pokazal, kakti 
vrstan trgovac. koj svoje račune u redu 
vodi i nebude tak lahko propal. Njegova 
pako mlada žena j “ bila iz dobre kuče i 
liepo naohražena, le se je  uviek naprama 
staromu trgovcu Ijubeznorn i susrelljivom 
pokazuvala tak, da je stari mogel biti posve 
osviedočen, da ako se ovim vrlo pošluva
uim mladim ljudem u njega preda, neče 
biti fal inge.

On im anda ponudi svoju pogodim, 
koju ovi veseljem priliate, jer starac i onak 
nije trebal osobile dvorbe, pošto je  sam bil, 
a imetak ib je  to ime liepi čekal

Stari im anda preda jedan diel svoga 
imetka, preseli se u ujiliovu kuču, gde se 
u jednoj sobici nastani i tim sada njihova 
pogodba započme. Ali kak su lo bili fini i 
prama staromu susretljivi ljudi, mu se je  
dopalo i on im od godiné do godine sve 
svoga imetka izničuje niti iz daleka nemis- 
leči na kakovu neviernost.

Dakako, da je  ktomu prevelikom po- 
vierenju od slrane slaroga trgovca naprama 
tim mladim ljudem doprinesla velika susret- 
Ijivosl njihova naprama njemu, jer oni su 
znjim ljubezno baratali, svaku želju mu 
izpinijivali i sve moguče činih samo da mu

Sestra Beata izpravi malo glavu i pro- 
nicavo pogleda vu me. Ali sada bil sam 
več sabran, bil sam Slobodan.

»Vi čete se čuditi, kad čujete, da mi 
je  najvruča želja, imati Vas za drugaricu 

j svoga života. . . .  Ja Vam nudim ruku i 
iskreno srce, koje samo za Vas mari.
Vaša prostost dobro mi je  poznata, 
žalil sam Vas od sve duše, a sada islo t;ik 
želim, da Vas svojum ponudom izmirim s 
ovim svetom i. . . .

Sestra Beata zaklima glavom i bolela 
nekaj reči!

»Čujte me do kraja!« Zakrčim njoj 
rčč. »Vri ste vu boli i velikom ogorčenju 
svoje duše posvetili se sadašnjemu zvanju. 
Vu takovu razpoloženju cesto čovjek včini 
nekaj, zarad; čega se poslije kaje. . . .  Vi 
ste stopram počeli živjeti, a vuživali niste 
nikaj. . . . Odrekli ste se sveta vu prvom 
cvétu Vaše mladosti. . . . Morti ste se ipak 
prenaglili, morli če \Tas ipak želja moriti 
za svétom. koji ste ostavili . . .?«

»Ja natom svétu nemam nikaj drugo 
izkati. več sgodu za dobra djela. . , . Stu- 
pivši vu o vaj red. dobro sam razmislila kaj 
delani. Fak ako hočete čuti moju odluku«.

»Ne. ne, prestanite za Boga«! Rekel 
sam ostro, prijel nju za ruku. »Vezda neču 
nikaj da čujem. . . . Razmislite se dobro . . 
izpitajte dobro vaše dušno spoznanje, pak 
kad se povrnute vu Zagreb, onda mi poro
čite vašu odluku. . . .«

ugode. Naravski je  onda. da ga je  to iskre
nost tako daleko zavela, da im je  komad 
za komadom svojega imetka još za života 
prikazu val i sudheno da val na nje prepiso
vati lak dugo, dok je  njegov cieli imetak 
bil kakli prikaz u njihovih rukab.

To sve se je  zbilo u dveh godinab: i 
sad, kad on več nije nikaj posiedoval, pre- 
obernuli su se mladi, kak da su iz drugog 
svieta došli. Oni su sad postali skupci i 
grubjani naproti staromu trgovcu, i baš 
onak. kak su se prije za njega brinih i na 
njegove želje pazili, baš su ga tak od sad 
zaneniarivali i njegove želje neizpunjavali. 
šnjim grubjanski post upali i jednom riečju: 
on im je  postal nekaj z višjega pri liiži te 
bi se ga najradje bili riešili.

To medjutim nije nikaj novoga, jer 
takove nenabvaliiosli su se negda dogadjali, 
dogadjaju se danas a dogadjati če se i na 
dalnja vriemena jako malom iznirnkom.

Niekog pako dana začuje na jedan 
krat mladi trgovac sa svojom mladom Že
nom, kak njihov stari stičen:k u svojoj so
bici zakljenjen, novce broji - puno novac, 
velike banke i zlate cekine, koje onda sve 
skupa u jednu, dan prije kupljenu kassii 
zaklene. Iz njegovog govora su mladi mogli 
za razmeti, da je  veliku herbiju načinil po



Beata nije rekla niti rčči, a ja  vés uz- 
budjen prijel sam njezinu ruku, kušnul sam 
ju  i suznim očima ostavim bolnica. Činilo 
mi se. da je  jeden čas gledala za menőm, 
a onda se povrnula vu sobu. Ranjenog srca 
otišel sam iz Banjaluke i došel sem srečno 
vu Zagreb, gde sam imal ostati kakti opo- 
ravljenik.

* *
*

Koncem septembra imala se je  sestra 
Beala vratiti vu Zagreb, iz bolnice vu školu 
i ja  sam taj čas čekal s največom neslrp- 
Ijivosti. Njezin povraček odlučit če sudbinu 
moga života, a ja  sam se ipak nadal, da 
če me napokon usličati i postati mojom dra- 
gom, obožavanom zenom .Alisveje vu božjoj 
ruki. Jednoga dana kad sam baš bil vu po
hodu moje seslre, dobežala je  Stanka vu 
sobu kak bez duše i ves zaplakana:

»Mamika!« pregovorilo déle javkajuč 
nam uplašeno »sestra Beate je  vumrla«.

Meni se potemnelo pred očima: mislil 
sam da me nestaje s ovoga s v éta. »Zbete- 
žala vu špitalu od tifusa i vumrla.«

. . . Sutra bude za nju sv. meša!« 
Dodala je Stanka.

Včst je  bila istinita. Vu špitalu bilo je  
i nekoliko tifoznih betežnikah. koje je  Beata 
dvorila, od njih je  dobila betega i vumrla.

Kak mi je  bilo, to samo znam ja  i 
Bog, ko ji je  videl veliku moju bol. Bilo mi 
je  izprva, kao da moram s uma sači, ili na 
vlastiti život kidisati. . . . Ali vrčme rane 
vrači, ako ib posve i ne zvrači. Ja  sam se 
donekle viniril, ali uspomenu na opaticu 
sestru Beatu ponesel hudem vu grob sa 
sobo m. Kad se desim vu Ijepoj prirodi do- 
čekam večernji pozdrav Gospi . . . onda 
mi se vse srce izpuni uzpomenom na nju. 
pričini mi se da slušam njezinu d(vnu pésmu 
»A v e Ma r i a «  i bude mi kak da lijem 
suze na grobu, vu kom je  sakranjena moja 
ljubav, mladost i vsa sreča.

P ritrdil:

(mI tif/ F c r c n c z ,

K A J J E  NOVOGAV

Na pažnju.
Zapovedničtvo ces. i kr. vojničtva daje 

na znanje, da budu u ovo leto pri Sv.-Roku. 
Mura-Szilvágyu, Novakovcu, Őrségu, od Ča
kovca prama severo-iztoku se včžbe sa 
kanoni (štuki) obdržale i to s kugljami se 
vu cilj streljalo. Opoziva se stanovničtvo, 
da se nebi nesreče pripetile, vremenom včžbe, 
tojest vu cilj slrelanja, naj sledeče drži pred 
sobom: 1. Strelalo se bude júliusa 13, 14, 
15, IG. 17, 19, 20, 21, 22, 23. 2G. 27. 29, 
30, 31-ga, augustuša 2, 3, 4, G, 7, 9. 10, 
11, 12-ga i to svigdar pred poldan od 7 
do 12 vur. 2. Prepovedano je  vu o vem 
vremenu na prostor strelanja stupiti ili tam 
marhu pasti, ili se tam po putah voziti. 3. 
Jedmi vuru pred strelanjem budu mesto 
strelanja vojniki s črlenim zastavami obko
lili i pute zaprli. 4. Vu vremenu strelanja 
bude se pri turnu Sv.-Hoka jedna črlena 
zastava postavila, koja bude iz daleka vidla. 
Dok se zastava vidi, nigdo nesme na pros
tor strelanja iti. 5. Kada nebude na mestu 
strelanja straže, slobodno svaki svoje delo 
na polju zvršava. G. Svaka kuglja ima vu 
sebi kapslin i ako doli opadne se sproži. 
Nekoje falingaste medjutim nesprožiju taki. 
zalo takve kuglje budu po strelanju soldati 
skup pobirali. Ako bi gdo kakovu god kug- 
Jju našel, uaj se ne tekne te kuglje, ar se 
lehko onda sproži, pak nesreču zrokuje. Takva 
mesta, gde bi se takva kuglja našla moraju 
kojemu soldatu javiti. 7. Ako bi koj onda 
našel kuglju, gda je  včžbam vre kraj i voj
niki kanoniri odišli, mora jednu jamu me
ter gliboku napraviti poljeg kuglje pazljivo 
vu jamu deti i jamu s mokrom zemljom 
zakopati. H. Osobilo treba na sve ovo decu 
i one opominjati, koji čilali neznaju.

Obesil se je

Szabói Stefan Gl letah staroga poljo- 
delca su Dráva-Sz.-Ivanu 8-ga o. m. vu 
svojim dvoru na slivu obešenoga i mrtvoga 
našli. Nesrečnik se je bržčas zato skončal, 
ar je  vre dugo vremena beteguval i zbog 
toga se je  vre četiriput skončati bolel.

Nj. Veličanstvo vu taboru vu Brucku.

Pred par dnevi je  Njegovo Veličanstvo 
odpočelo pregledavati bečku posadu, i to 
najprije čete, koje se nalaze vu taboru vu 
Brucku na L. Nj. Veličanstvo stiglo je  onamo 
posebnim dvorkom vlakom. Vu pratnji Nj. 
Veličanstva nahadjali su se: državni ratni 
minister Kriegbammer, glavni adjutanti (po- 
bočnici) Pa ar i Bolfras, glavni oberinšpektori 
šeregov (četah) barun Schönfeld, princ Win- 
discbgraetz. vojni ataché oberster (pukovnik) 
Hiilsen (Prajzka), major de Berek beim (Fran- 

icezka), pukovnik Nalasse (Italija), pukovnik 
Voronin (Rusija), podpukovnik Centano (Špa
nija), pukovnik Mašin (Srbija), major Dem- 
setrescu (Rumunjska) i major Obora (Japan). 
Na kolodvoru dočekali su Njegovo Veličanstvo: 
sborni komandant (zapovjednik) grof Uezkiill- 
Gyllenband, grof Harrach, veliki župan grof 
Pálffy i drugi predstavnici oblasti.

Vjenčanje na bavarskom dvoru.

Povodom prekjučerašnjega vjenčanja 
princese Marije bavarske sa princem Ferdi
nandom Karlom bourbonskim bila je  vulica 
od Wittelsbachske palače do residencije pre- 
tvorena vu via triumpbalis. Vreliko množtvo 
ljudstva pozdravljalo je  prince i princese 
ter knezove burnim uzklicima. Vu prčstolnoj 
dvorani obavil je  ob 11. vuri pred poldan 
minister kraljevske hiže barun Crailsheim 
civilnu ženilbu, iza koje je  sledilo cirkveno 
vjenčanje vu dvorskoj cirkvi Vsibsvetib, koje 
obavil nadbiskup monakovski. Kakti svedoki 
bili su princ-regent, majka vjerenice i rodi
telji mladoženje. Ob 2. vuri po poldan bil 
je  obiteljski obed pri princu Ludvigu. Mla
doženje budu potovali najprije vu Aligau. 
a zalim vu Madrid.

Kuliko itua ženah kralj Siamski.

Nikako se neda ustanoviti, kuliko imade 
ženah siamski kralj vu svojem haremu, koji 

tje sakrit iza čarobne kraljevske palače, ali 
se more ipak naslučivati. Oteč kraljev, gla
sovih kralj Monkut. imal je  800 ženah, ter 
kad je  vumrl bil je  64 Ijet imel je  okolo 
80 žive djece. Njegov nasljednik, koji upravo 
vezda putuje po Evropi vezda je  vu 44.

niekem svojem vrlo bogatem rodjaku. koj 
je  lam preko mora, negde u Ameriki umrl 
i cieli svoj ogroman imetak u samomu novcu 
ostavil, a sve je  sad stari izplačeno prijel. 
L tu svrhu si je i željeznu kassu sada 
kupil te u n j oj čuva svoje veliko bogatstvo. 
koje j e još vekše nego ono, kaj je  prije 
posiedoval i koje je njim več prikazal.

I isti hip se je  vietar preobrnili, te je  
opet njihova prveša uljudnost i susretljivost 
naprama njemu na svoje miesto došla, ko- 
jom su starcu njegove stare dane na sve 
moguče načine zasladjivali i sve mu po 
volji činih tak. da je  i svoju kassu dal sud- 
beno na nje prenesti, ali stoprv poslie 
svoje smrti, ako ga budu vierno i ljubezno 
dvorili.

Stari trgovac je  poslie toga još desel 
godinah živel i vrlo mu je  liepo i dobro 
išlo pri tih mladih Ijudih. jer se je  uviek 
bilo za bojah, da nebi stari svoju zadnju 
volju preinačil. kaj bi za života uviek bil 
mogel učiniti, —  pošlo je  u sudbenom 
spisu stala dobra dvorba i ljubezno po- 
slupanje.

Ali kak je  jednoč svemu konac, tak 
je  na jedan krat i stari trgovac dokončal 
— umrl je!

Pošto se pako ključ k-kassi nije mogel

najti, metnul je  sud na nju svoje pečate te 
se je  sad nestrpljivostjum čekalo dok se 
teštament i kassa sudbeno otrorila bude.

Staroga su liepo i pristojno pokopali 
te mu na grob i trajni spomenik postavili, 
a miesec dana za tim dojde i vrieme, kad 
je  došla sudbena komissija, pak jer ključa 
nije bilo, po meštru dala kassu odpreti. Kad 
s ti ju odprli našli su u njoj samo kamenje 
i jedno pismo, koje je  glasilo:

»Ja sam bil prisiljen prevarom se po- 
služiti, za da vas na vaše dužnosti spome- 
nern i sebi ono, kaj me je  išlo pribavim, 
pošto ste me več počeli zanemarivati. kad 
sam vam cieli moj imatak razprikazal a 
sam više nišam ništa imal. Jedan dobar 
prijatelj mi je  novce posudil. koje sle Culi 
da brojim kakti svoje. Iste novce sam mu 
još on isti dan, kad sam videl, da je  pre
vara uspiela, povrnul, a vam sada ostavljam 
ovu moju —  praznil kassu.

Novi i stari .Škrljak.
Operni pievač Fehér i minister Gorove 

u Pešti su bili marljivi pohadjači peštanske 
čitalnice. Fehér je  navadno zagod iz nje 
znal oditi domov, dočim je  minister navadno

dugo tam ostal i kakti veliki državnik i 
političar, znal sve novine, političke i nepo- 
liličke prečteti prije, nego domov otišel. 
dapače negda je  baš bil zadnji, i onda je  
uviek po njega kočija došla.

Nicke večeri je  minister opet bil zadnji, 
dapače najzadnješi. Kad se je  u garderobi 
oblekel, našel je  onde jedi noga škrljaka. 
—  ali taj nije bil njegov, jer njegov 
škrljak je  bil stari i izrabljeni, ov pak tu, 
kojega je  našel, je  bil posve novi. Netko je  
anda njegovega staroga škrljaka vzel, a svo
jega novoga ostavil, baš suprotivno ouomu, 
kak se to navadno dogadja.

Sad ministru, ako nije hotel gologlav 
domov iti, nije drugo preostalo, nego ovoga 
tudjega škrljaka vzeti, te šnjim glavu pokrili. 
I tak je  komično učinil le se je  tim stranj- 
skim škrlja kom sel u svoju kočij u i po 
najveeem deždju, koj je  prije dvie ure pri
čel cureti, se je  domov odpeljal.

Drugi dan u jutro, več za rana —  
minister je  još ležal u postelji — zazvoni 
zvonec na stanu ministra i jedan njegov 
poslužnik mu donese njegovoga staroga 
škrljaka te mu javi, da se pievač narodne 
opere Fehér liepo dade preporučiti. pošilja 
ministrovoga škrljaka i prosi za svojega,



Ijetu ter ima več 150 déce. Prema lomu 
ncče biti pogrešijo, ako se vzeme broj nje
govih naughama ženah isto tak visokim, 
kak onaj njegova predšastnika. Mogoče je  
dakak da vu haremu živi više hiljada že
nah, koje su rodjakinje i rodkinje kraljevih 
suprugah. Vse dakak nisu kraljice. One 
more samo najviše dvč imati. Samo se ove 
žene koruniju i morajo da su kraljevske 
krvi. Pokehdob vezda več vu cčloj Indiji 
ne ima samostalnih kraljevina, lo je  kralj 
Siama arisiljen da ih zbira vu svojoj 1‘ami- 
liji. Obed ve vezdašnje kraljice su mu sestre 
— od jednoga otca, ali različitih majkah.

Siamski kralj vu Europi.

Siaminski kralj C u l a  I on g K o r u  na- 
lazi se vezda vu Švicarskoj. ter hude od 
onud potoval vu Italija, da ondi vu Turinu 
pohodi vojvodu od Aoste. Iz Italije če iti 
na nekoliko dana vu Ischl i Moran, a kon
cem juniuša dojde vu Beč, gde bu ostal 
opel nekoliko dana. a zalim hude išel na 
dva dana vu Budimpešto, jer se je  nedavno 
izjavil, da želi upoznati obedve polovice 
monarkije. Vu pratnji siamskoga kralja na- 
laze se princ-nasljednik i dva brata kraljeva. 
Pratnja sastavljena je  od izobraženih i od
ličnih Siamaca. koji su upučeni vu europske 
običaje (navade). Kralj i večina njegove 
pratnje govori englezki francezki i njemački.

Iz A ust rij e išel bode kralj preko Var
šave vu Petrograd, da povrne pohod čaru 
Nikoli, s kojim se je  lično sprijateljil povo
dom njegova putovanja okolo sveta. Car 
Nikola bil je  onda kakti carevič prestolo
naslednik, dugo vremena gost siamskoga 
kralja, ter odovud poliču prijateljski odno- 
šaji izmedju obedva vladara. koji su se vse 
do ove godine uzdržali i ojačali česlim 
medjusobnim dopisavanjem.

Posije Rusije pohodil hude kralj švedski 
i danski dvor, ter odovud poči vu Berlin, 
gde če na poziv ujemačkoga čara nazočen 
biti velikim vojnim vježbama (manever). Vu 
mesecu augustu bora vil hude siamski kralj 
na pohodu vojvode Westminsterskoga na 
Themsi. od onuda hude pohodil englezki 
dvor. Jubilarnim svetčanostim kraljice Vik
torije neče kralj nazočen biti.

koj je  pri ministru, jer ga je včera njegova 
excellencija iz čitalnice so bom ponesla.

Dojduči pouedeljak su se minister i 
pievač opet n čitalnici sastali i sad je  stari 
Fehér ministru, koj si je  još uviek glavu 
tri, kak je  netko mogel staroga škrljaka. 
odnesli, a novoga osla viti, cielu stvar raz
jasnil:

»Ja sam si baš prijašnjeg pondelka 
kupil novoga škrljaka za osam forinti. Kad 
sam onda hotel iz čitalnic,* domov ili. curel 
je  vani deždj. kak iz vedrice, bil sem anda 
s mojim novim škrljakoin u velikoj nepri- 
liki, a jer pak mi je  bilo žal. da mi se novi 
škrljak na deždju pokvari, vzel sem onoga 
njih excellencije. u sebi misleči: Njih excel
lencija mojega novoga Več odpelaju n po- 
kritoj kočiji domom lak. da nenamokne i 
se nepokvari. a tak se je  i zgodilo«.

Ministru se je ta šala i dosielljivosl 
Fehérova tak dopaia, da ju je  med grohot- 
nim smiehom svakomu povedal, dok ju nije 
i novinar »L'stökös-a sazual. te ju je  u 
svojem »LTstökös«-u obielodauil. odkud sam 
ju i ja  na hrvatski ovde pr*vel.

Kin. h o l/n v .

Sa kraljem neputuje nijedua njegova 
žena, nego je  so bo m vzel 1 sina nekoliko 
drugih sinova, koji se vučiju vu Etoncollegeu 
vu Londonu, dal je  dovesti vu Ževenu. 
Ostalu svoju dčcu, koje ima do 150, ostavil 
je  vu Bangkongu pod pažnjom tovarušice- 
kraljice.

Vu Šviearskog je  sbog svoga prijaznega 
ponašanja postal vrlo popularan, ter mu 
vlada i občinstvo opetovano izkazaše svoje 
simpatije. Dapače su se Švicari, ti Čelik de
mokrati. toliko zaboravili, ter pozdravili kralja 
sa Hurra«. Njemu je na čast savezno vieče 
(poglavarstvo) priredilo banket, koji je  on j 
bogato povrnili. Vu obče on ne špara ni 
malo penez nego je  siplje na vse strani. A 
poznaje odnošaje evropske i rado o njim a' 
govori. Po célom njegovu držanju opaža 
se vrlo inteligenfan i naobražen čovjek. Vu 
svojoj vili vu Ženevi iztožil je  javno darove, 
što ih je  donesel za europejske vladare, 
koje hude pohodil.

Požari vu Magjarskoj.

Prešestnoga meseca bilo je  nu Magjar
skoj (>85 požara, koji su zrokuvali kvara 
od 517.809 for. Pri toni je  životom plalilo 
9 ljudi a 19 ih je  ranjeno. Vu 101 slučaju 
nije se mogel dokazati zrok ognja (požara); 
vu slučaja bil je  ogenj pnemetnut, vu 4 
slučaja nastala je  vatra (ogenj) od vudra 
groma: vu 22 slučaja nepažljivom igrom 
dece. vu (>(> šlučajeva nepazljivostjum.

Najdugši ljudski život.

Denes su redki starci od 100 Ijet, ali 
se najde na svélu još ovdi ondi po koji 
čovek. koji dotira do 120. pak i 180 Ijet. 
Ali imamo pouzdanih dokazov, da je  bilo 
Ijudih. koji su živeli i preko 150 Ijet. Tak 
je  Tomas Par rodjen 1488. vumrl vu Lon
donu 1085. Ijeta. živel je  anda 152 Ijeti. 
Henrik Jankins živel je 1<>9 Ijet. Ljeta 1518.. 
kad je  bil tabor pri Fledenu, bil je  star 
10— do 12 Ijet, a vumrl je  l(>7(). godine. 
Po jednom svedočanstvu vidi se, da Jankins 
na pet godina pred smrt bil svedok pred 
sudom. John Rovin živel je  172 godine, a 
njegova žena Sara 101. Vu ženitbi su živeli 
147 Ijet, najmlajši jim sin imal je  I 10 Ijet. 
Peter Tortán doživil je  185 Ijet. Bil je  iz 
lemišvarske okolice rodom. Ali najvekšu do 
vezda poznatu starost doživil je Tomaš Kcri 
iz Irske. On je  rodjen, kak lo svedoče cirk- 
vene knjige. 1881. a vumrl je  1588 Ijeta. 
Živel je  anda 207 Ijet i preživel dvanajst 
englezkih kraljev i kraljic.

C o v. d r n v.
Kak stvorenje vsako 

Veselo postaje,
Gospodi n u Bogu

Lepo hvalil daje. . .

Najine kad dohadja 
Ónak proluletje,

Gda se vse veseli 
I razvije cvetje:

O vak i ja  v sercu 
Razveselim se,

Da trinajslog* dneva
Jeden nahadja se — —

Mojih prialeljov,
Koj svetog* Antona 

Ime nosi —- takvog’
Velikog patrona! . . .

Na pamet mi došel 
Breščec izvišeni 

Svetoga Urbanu
Na strani severni. . . .

V mestu slavne fare 
Šlrigovečkoj zvani.

0  koj se nahadja 
Takov izabrani.

V iztoj slavni fari 
Visoko poštuvan,

Stanetinskoj školi 
Odborom daru van:

Tebi gral u liram 
Plemeniti Kodba?

— Iz src, sviskup s tobom, — 
Nek se vrši zgodba!

S ta milijoni d ragom 
Svetski prialelji 

Meni poručaju:
»Budimo veseli«! —

Živi Kodba Anton 
Ovde vnoga léta!

Ter srečno sprevadjaj 
Godov lijak! log svéla

Veseljem i zdravjem,
Srečom, mirom lepim;

S blagoslovom Božjim,
Ovo tebi želim.

Daj ti Bog letos 
Žitka vsakog dosti.

Da buš imel vsake 
Téla obilnosti.

Takaj naj obrode
—  Za dosla gorice.

Da nevlčzne vino.
Vu tvoje pivnice!

1 za lagve lehko 
Moreš biti v stiski.

Kad nasadiš rozg ve:
—  Buš gospodar vinski!

K lomu prialelji.
Gospoda poznana,

Koji dojdu k tebi 
Godovnoga dana:

Čaše s vinom punim,
Naj p.iot’ tebi zdignu,

Kijen Kodba Antal«! 
Vsiskupa naj viknu.

Ter vesela naj bu 
Géla kompanija,

Koj a te ljubleno 
Bude pohodila.

Ovo tebi želi,
(•.Moreš ga poznati:)

Z’ serca ima volju 
Do tebe poslati.

Pri Muri se lak sad 
Bolje zadržava,

Priatelja dragog'
Navčk to spoznava.

Na veselje naj lui- 
Du te slove male,

On pak v' priateljstvo — 
Izruča se dalje.



8454/1897. tlkvi sz.

Árverési hir<letmőny.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság részéről közhírré tétetik, miszerint a 
szt.-máriai kath. egyház pénztára végrehaj- 
tatőnak Dudek Balázs végrehajtást szenvedő 
illetve ennek Purgár Teréz t. és t. gyám által 
képviselt örökösei kisk. Dudek Antal, Mátyás 
és Elek elleni végrehajtási ügyében 186 frt 
50 kr. töke. ennek 1888. évi június 1-töl járó 
6 %  kamatai. 12 frt 65 kr. perköltség, 6 frt 
85 kr. végrehajtás kérelmi, s ezúttal 12 frt 
65 krban megállapított árverés kérelmi költ
ség behajtása végeit a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék (perlaki kir. jbiróság) területén lévő 
az a.-mihályoveczi 812. sz. tjkvben foglalt 1. 
884, 989 és 2882. hrsz. ingatlanoknak kisk. 
Dudek Antal. Dudek Mátyás és Elek nevén 
álló Vs része 110 frt, az u. 0. 1461. sz. 
tjkvben foglalt | 2077. hrsz.. végrehajtást 
szenvedők továbbá Hergár István, Dudek 
Mária és Mátyás nevén álló ingatlan a végreh. 
törvény 156. §-a alapján egészben 80 frt. az 
u. o. 81. sz. tjkvben foglalt 92 hrsz. ingatlan 
(ház és beltelek) 215 frt. az u. o. 1475. sz. 
tjkvben foglalt f  1489. hrsz., végrehajtást 
szenvedők továbbá Hergár István, Bartalies 
Rókus és Podturics Teréz nevén álló ingatlan a 
végreh. törvény 156. §-a értelmében egész
ben 72 frt, az u. o. tjkvben foglalt ugyan
azok nevén álló f  2186. hrsz. ingatlan az 
idézett §. értelmében egészben 89 frt, az u.
o. 1476. sz. tjkvben foglalt f  1460. hrsz.. 
végrehajtást szenvedők továbbá Hergár István, 
Jurak Tamás és Matiasics nevén álló ingat
lan az idézett törvényszakasz értelmében 
egészben 83 frt. az u. o. 1477. sz. tjkvben 
foglalt § 792. hrsz. végrehajtást szenvedők 
továbbá Hergár József. Pongrácz Iván és 
Sterbátb Mária nevén álló ingatlan az idé
zett értelmében szintén egészben 66 frt, 
végül az u. o. tjkvben ugyanazok nevén álló 
ingatlan az idézett törvényszakasz értelmében 
egészben 141 frt becsértékben A.-Mihályovecz 
község házánál

1HU7. é v i  jú n iu s  h ó  3 0 . n u p  jó n  
d é lr ió t t  iO ó m k o r

dr. Löké Emil felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó nyilvános árveré
sen el fognak adani.

Kikiáltási ár a fenni kitett hecsár.
Árverezni kívánok tartoznak a hecsár 

10° 0-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldőit kezéhez lelenni.

Vevő köteles a vételári 8 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 60 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden egyes 
részlet után az árverés napjától számítandó 
6° o kamatokkal egy üli az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. 780

A kir. jbiróság mint tlkvi halóság.
P or i a k .  1897. évi január hó 31-én.

íf>2 vb. szám 1897.

Árverési hirdetmény.
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 

EX. t.-cz. 102. $-n értelmében ezennel köz
hírré leszi. hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1896. évi 6994. szánni végzése következ- 
lében Nagy József ügyvéd állal képviselt 
Alsó-Lendvai Takarékpénztár javára. Szeksács 
Imre és lársa m.-szerdahelyi lakosok ellen 
250 frt s jár. erejéig 1896. évi október hó 
23-án foganatosított kielégítési végrehajtás



350/1807. nkvif«/. Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint llkvi ható

ság részéről közhírré tétetik, miszerint a 
Csáktornyái takarékpénztár r. t. végrehajtató- 
nak Máté András, Medvár Ilona és Höhrn 
Fanuy végrehajtást szenvedők elleni végre
hajtási ügyében 14B0 Irt tőke, ennek és pedig 
950 frt után 189(>. évi márczius 25. 150 frt 
után 1890. február 18. és 360 Irt után 1890. 
február 28-tól járó 0 %  kamatai Ki Irt 95 kr. 
óvási. VsVo vállódij. 82 írt 55 kr. per. 15 frt 
15 kr. végrehajtás kérelmi s ezúttal 20 frt 
85 krban meghatározott árverés kérelmi költ-! 
ség behajtása végett a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék (perlaki kir. jbíróság) területén lévő [ 
a m.-csányi 427. sz. tjkvben foglalt I 1025. 
1525 és 2070. Itrsz. ingatlanoknak Máté Andr. j 
nevén álló 2 fl része 281 frt. az u. o. tjkvben 
foglalt f  8058. hrsz. ingatlan, mely (iolenya; 
István és neje, továbbá Máté András nevén 
áll a végreh. törvény J 50. $-a alapján egész
ben 98 Irt. az u. o. 1400. sz. tjkvben fog
lalt f  1470 hrsz. Spiegl Albert és Máté András 
nevén álló ingatlan a végreh. törvény 150.
$-a alapján egészben 18 frt. az u. o. tjkvben j 
ugyanazok nevén álló 2107. hisz. ingatlan 
u. a. törvényszakasz alapján egészben 0 frt. 
az u. o. tjkvben ugyanazok nevén álló 1582. 
hrsz. ingatlan az u. a. törvényszakasz alapján 
egészben lti irt, az u. o. tjkvben foglalt 4584. ! 
hrsz. ugyanazok nevén álló ingatlan az u. a 
törvényszakasz álapján egészben 82 Irt. az u 
o. tjkvben foglalt u. a. nevén álló 1 184 a. 
hrsz. ingatlan az u. a. törvényszakasz alapján 
egészben 28 frt. az u. o. tjkvben ugyanazok 
nevén álló 1480». hrsz. ingatlan u. a. tör- 1 
törvényszakasz alapján egészben 24 Irt. az 
ugyanazon íjkönyvben foglalt 1944 a. s: 
1944 c. hrsz. ugyanazok nevén álló ingatla
nok u. a. törvényszakasz alapján 84 frt, az 
ugyanazon tjkvben ugyanazok nevén álló 
erdő- és legelőilletmény u. a. törvényszakasz 
alapján egészben 8 Irt. az u. o. 1777. sz. 
tjkvben foglalt f  4878. hrsz. ugyanazok nevén 
álló ingatlan u. a. törvényszakasz alapján 
egészben 48 frt. az u. a. 2000. sz. tjkvben 
foglalt I 1007 és 1087. hrsz. Máté András 
és özv. (iolenya István né nevén áll«') ingatlan 
u. a. törvényszakasz alaptán egészben 78 frt 
50 kr.. az u. o. 1850. sz. tjkvben foglalt f  
1885. hrsz. ingatlan 02 frt. végül a m.-kiralvi 
1295. sz. tjkvben foglalt f  1718. hrsz. ingat
lan 82 Irt becsértékben és pedig a m.-csányi 
427 és 2000. sz. tjkvbeli ingatlanok az özv. 
Máté Lénárdné szül. Jambrovics Borbála 
javára C. 1. illetve C. 2. a. bekebelezett szol
galmi jog fenntartásával Mura-Csány község 
házánál

1897. évi junius hó 25. napjan délelőtt 10 órakor
illetve Mura-Király község házánál 

1897. évi junius hó 25. napjan délután 3 órakor
Wohák Hezső felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbenjöltével megtartandó nyilvános árveré
sen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a feni kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

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

Vevő köteles a vételár! 8 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 15 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 80 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá- ( I ) 
milandó 0" 0 kamatokkal együtt az árverési ( 1 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 778

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
Kér lak.  1897. évi január hó 29-én.

Nyomatott Fischel Külöp (Slrausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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