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A lap szellőim rétiére vonatkozó 
minden közlemény 

H a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

Kiadóhivatal :
Kisehel l’ülöp kön\ vkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiIIterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

M eg je len ik  h e te n k in t  e gy sze r: v a sá rn a p .

A Csáktornyái Takarék pénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár

Előfizetési árak:
Egész é v r e .................................. 4 frt.
Kéj é v r e ........................................2 frt.
Negyed é v r e .............................1 frt.

Egyes szám ára 1U kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten Goldberger A. V. és 
Eckstoin B. hird. irod. Becsben: 
Schalek II.. Dukes M., Oppelik A., 
ílaube G. L. és társánál és Herndl 

Brünben: Steni M.

Nyilttér petitsorra 10 kr.

sat. hivatalos közlönye.

LegfuntTsíg itségére  a kisszölöbirtokosoknak.
A szülök felújításáról szóló törvény és 

szabályzat, bár hivatva van a minimális terü
letre nézve is segítséget s kölcsönt adni. 
mégis jelenlegi keretében a kisbirtokosok 
vonakodnak ezt igénybe venni s aggályaik 
nem is minden oknélküliek. És mégis a 
kisbirtokoson, termelőinknek zömén segíteni 
s azt kész szőlőhöz juttatni: ez volna úgy 
p törvényhozásnak, mint a társadalomnak 
feladata

Úgy véljük, hogy ezt a kérdést az 
országos szülölelepilö-szövetkezet fogja meg
oldani. mely a helyes utón jár. midőn az 
alább körülírt eljárást szándékozza meg
honosítani.

Számításunk alapjául ne vegyük a tör
vény minimális területéi, hanem I kát. hol
dat Egy gazda, kuiek egy oly hold szőlője 
volt. melynek talaja szölüüttetésre alkalmas, 
annak idején maga dolgozott szőlőjében 
családtagjaival együtt; de ma sajál erejéből 
nem bírja szőlőjét ujjabdepdeni és családja 
lentarlása végett napszámba kénytelen dol
gozni Ily szőlős gazda, hogy szőlőjében az 
okvetlen szükséges rigolirozást végezni képes 
legyen, kapna a szövolkezetlöl a lél folya
mán a munka haladtával, a helybeli ügy
vivő állal közvetítve részletekben száz forintot. 
Ezzel meg van oldva a mód, hogy az illető 
sajál erejéből rigóiirozhassa.

Tavaszszal aztán kap körülbelül 100 
forint értékéig menő amerikai alany vesszőt 
és olvánvokat, hogy a jövő évre nunes zöld 
galya is legyen, és 50 Irt értékű karót. 
Mivel előreláthatólag a szövetkezetnek saját 
telepei lesznek, valamint sok helyen sajál 
embereivel lóg nagyobb terjedelmű szőlőt 
telepíteni, ez okból az illető gazdát könnyű 
szerrel küldi el a hozzá legközelebb eső 
telepre a folyamatban lévő munkálatok 
tanulmányozása végett. így lesz első sorban 
az ültetéssel kapcsolatos többi munkákkal 
is. Ez utón tehát megkapja az utasítást az 
első év munkáiról. A következő évben meg 
lesz tanítva a metszésre és a zöld oltásra, 
az oltványok kezelésén* és őszszel való 
lehujtatására. Ezek szerint, ha elemi csapás 
nem érir a harmadik évben már érett gerez
deket fog szűrni. Lássuk tehát, minő kölcsön
ben részesült az egy holdas gazda.

Kigolirozáshoz kapott 100 forintot, olt
vány és alanyvessző képében 100 biot. karéi 
képében 50 Irtot. Egy szövetkezeti részjegy 
50 forint, mert tartozik-^aggá lenni, és egyéb 
kiadásokra 50 írtő l: tehát összesen 850 irtot. 
Ezl az összeget a í-ik vagy 5-ik évtől 85 
írtjával az esedékes kamatokkal együtt 10 
év alatt könnyön lelörlesztbeli. Hogy egy 
hold betelepített kész oltványszölö évi 85 frt 
törlesztést 10 é\ alatt kibír-e. ebhez azt 
hiszem nem kell nagy magyarázat, sem tul- 
ságos vérmes remény, ha átlag felveszszük.

hogy 20 hektolitert terem á 15 frt. Ezen a 
módon a kisbirtokos könnyű szerrel termő 
szőlőhöz jutott; szőlője leköti őt az itt mara
dásra. nem fog tehát gondolni a kivándor
lásra s a szövetkezet megoldotta a szoczia- 
lizinus egyik nagy kérdését.

A szövetkezet, hogy pénzerejét ne fixi- 
rozza. gondoskodni fog majd arról, hogy 
ezen kölcsönöket más helyül! eszkomptál- 
tassa és a pénzt folyósítsa, hogy ugyanazon 

|összeggel ismét más baján segítsen Ezáltal 
aránylag, mondjuk, hogy csak aránylag, 
kisebb összeggel ennek folytonos hasznosí
tása által nagy dolgokat van hivatva művelni. 
Az egy holdnyi terület birtokosa 15 év múlva 
nem tartozik többé és I szövetkezeti rész
jegygyei is bir.

Az elmondott eset csak egy példát világit 
meg: de ebhez hasonló esetek számtalan 
variáczióban fognak érvényesülni.

Ott van egy másik példa, midőn az 
Agrárbank által adandó k öl cső nesetek ben a 
szövelkozet fogja a telepítést végezni s a 
tulajdonos a harmadik évben, midőn az már 
termőre fordult, átveszi a betelepített szőlőt. 
A szövetkezet van hivatva a kist ermelőn 
segíteni az állal, hogy neki szőlőt telepíteni 
segít és hivatva van a folytonos érintkezés 
által a szakértelmet fejleszteni, oktatva tele
píteni

Kész szőlőt a kistermelőnek, nem pedig 
pénzt, mi markát égeti’

T Á R C Z A .
A n a i v a.

Klbcs/.CIés.
Irta: T a b o r i  R ó b e r t .

Visszafojtott lélckzettel és lábujjhegyen léped 
a kávéházija. Arcza egészen kipirosodolt abbeli 
igyekezetében, hogy a szuszogást magába fojtsa. 
Tekintete csillogott és kél kezével a levegőben 
hadonázott, mintha legyeket kergetne.

Ali. barátom, édes barátom! kiáltod 
lelkesülten, a mint megpillantott, — ha láttad 
volna . . . ha sejtenéd . . . lm el tudnád kép
zelni . . . .

Mit ?
Még most sem tudok elrngadtatásamból 

magamhoz térni! Még most sem merek lélekzetel 
venni, mert attól lélek, hogy fölébresztem az 
angyalt! Ah. minő dicső, inilv isteni látvány 
volt a z !

Kiről beszélsz?
Róla, a mi isteni naivánkrúl! Van-e kől- 

tóibh valami, mint ez a fehér arez. ez a szőke 
haj a n\ulánk termet . . .

Csak versekbe ne! . . Pinczéi egy pohár 
vizet ennek az urnák!

Nincs az óczeánban annvi viz, hogy 
engem ma lehűtsön! Égek, lángolok, az égben 
vag\ok . . .

Mi történt?
Azonnal elmondom neked, a ki elölt 

nitio. nem volt és nem is lesz soha titkom!

Hetek óta keresem az alkalmat, hogy megismer- 
kelthessem az angyallal . . . A legtisztességesebb 
szándékkal! . . t'.sak azért, hogy a szemébe néz
hessek. hogy egyetlen egyszer érintsen balzsamos 
lelielete.

— S érintett?
— Nem volt bátorságom közeledni hozzá, 

mivelhogy az angyalt egv mama őrzi. S hozzá 
még milyen mama! A lángpallóssal viaskodó 
kheiuh, köb keit védó tigris hozzá képest szelíd 
bárány ka.

Színházi mama?
— - Nem barátom, igazi mama, erre meg 

merek esküdni. Olyan mama, a kiből idővel lesz 
az anyós, a ki anyósnak született, a kinek min
den porczikája máris anyúsi porezika.

gratulálok!
I lőtt végre boldogságom órája. Remutattak 

neki egy lánczvigalomban és én a második tour- 
nál pirulva, mint egv szende hajadon engedelmet 
kértem, hogy másnap meglehessem tiszteletemet.

S megadták az engedélyt ?
Meg, de nem mindjárt. A mama előbb 

végig nézett rajtam vizsga tekintetével, s én úgy 
éreztem magamat, mint mikor katonakoromban 
először mentem őrségre és a kapitány megvizs
gált, ha vájjon rendben van-e minden rajtam? 
Egy látszott, hogy most is rendben találtatott 
minden, mert a kapitány azt mondta: »Eljöhet 
délután két órakor, mert ilyenkor fogadunk.«

A kapitány mondta ezt?
Dehogy! A mama mondta! Egészen meg

zavartál ostoba közbeszólásaiddal . . . Tehát ma 
délelőtt úgy kilencz óra után kezdtem öltözködni 
és egv óra felé még mindig nem voltam készen.

Sehogy sem tetszettem magamnak ezúttal, pedig 
a mai napig szentül meg voltam győződve, hogy 
egészen fess liu vagyok.

Az is vagy, Rélácskám!
Köszönöm a jóindulatú vigasztalást, —  

monda ő meghatva és szórakozottságában kávémba 
ejté szivarja hamuját. —  Félkeltőkor magamra 
pazaroltam egy flakon illatszert, aztán istenbe vet
vén bizalmamat, az angyal lakása felé indultam, 
í gy dobogott a szivem útközben, hogy a »Zapfen- 
Streioh* ütemeit kihallhattad volna belőle. A mint 
belépek szobájába, a mama azzal fogadott, hogy 
pszt! pszt!

Micsoda? Kipisszegett?
—  Dehogy, csak azt akarta, hogy halkabban 

közeledjek. Önkéntelenül visszafojtottam lélekzete- 
mot és körülnézek. A szomszéd szoba ajtaja félig 
nyitva állott s megláthattam őt . . .  .

Miféle pozituráhan?
Kgy fauteuilben hátradőlt és szendergett. 

Álmában piruló vonásai csendes boldogságról szó
lották és olyan lélekről, mely tiszta, mint a liliom. 
Szőke haja szabadon csüngött alá vállait! és két 
kacsója össze volt kulcsolva szűzi keblén . . . 
Mélyen meghatott ez a látvány, úgy hogy én is 
megálltam és magamban elrebeglem Heine azt a 
versét, mely . . .

—  Ismerem! Nem szükséges, hogy elmond
jad. Kgy arczképról van benne szó. mely szép és 
és tiszta, meg egy áldásról, a mely még szebb és 
még tisztább.

Csak gúnyolódjál, te lelketlen! . . .
—  S mit tett azalatt a m ama?
— Mosolyogva nézte elérzékenyülésemet, s 

pantomimmé kínált meg székkel. Én nieg hasonló-



i
Ez itt a jelszó.
Lépjen be a szövetkezetbe tagul saját 

erejéhez képest minden honpolgár, hogy 
minél előbb lehetővé válhasson a kisbirto
kosnak nyújtandó segítség. K mellett, mivel 
a szövetkezet pénzét folyton haszonnal fogja 
befektetni, a részjegyek után tisztességes 
kamatra is van kilátás.

M a u re r  János.

Napkeleti történet.
Keletindia egyik városában esett meg, 

hogy a hóditó angolok megkísértették javí
tani a régi állapotokon. Fákat ültettek a 
főutczák házai előtt és ezzel nem csupán 
szépíteni akarták magát a várost, hanem 
javítani is kívántak egészségi viszonyain Az 
a várható javulás azonban, mit e fáktól 
remélni lehetett, nem volt elég arra. hogy 
elnémítsa az ellenzéket. A kereskedők köré
ben tört ki az elégedetlenség, a kik kérve 
kérték az angolokat, távolítsák el azokat a 
nemrég ültetett fákat, különben tönkre jut-, 
nak. A fák alatt, ezt vallották, nem mernek 
üzletet kötni, mert hitük szerint a fensőbb 
hatalmak nem néznék el büntetés nélkül, 
ha félre fut a rőf, ha nem teljes a mérték, 
azaz ha megrövidítik a vevőt. Világos tehát, 
hogy tönkre kellene jutniok s ki fizetné 
akkor az adót?

Nem tudjuk, vájjon kivágatták-e az 
angolok a fákat, de annyit ludunk. hogy. 
ilyen fákra az üzleti élet megtisztítása végett 
nagyon is szükségünk van nekünk is. Kbben 
a meggyőződésben nem csupán mi vagyunk. 
Mások ugyan ezt vallják, a minek szóló 
bizonysága az. hogy folyik a levegőtisztitó 
fáknak az ültetése s az ország minden zugá
ban alakulnak a szövetkezetek Ezek üzleti 
és erkölcsi hatása körülbelül olyan, mint 
ama bizonyos fáké, a melyek kiszárítva a 
mocsárokat, megmentik a mocsárláztól a 
lakókat

A hitelszövetkezetek kiölik a pénzzel 
fotytatott uzsorát, a fogyasztásnak olcsóbb 
és jobb táplálékot szolgáltatva, nem csak az 
olcsóbban élést teszik lehetővé, hanem sok 
orvosi és patikaköltségeket is megtakarít nak,

képen engedelmet kértem, hogy állhassak és tovább 
nézhessem.

— Megadták az engedélyt?
— Meg. De az angyal bizonyára megérezte, 

hogy profán tekintet csüng rajta, mert egyszerre 
csak megmozdult. Két picziny kacsója lecsúszott 
kebléről, jobbját felemelte homlokáig és hátra- 
simitotta az arany fürtöket. A következő pillanat
ban kitárult a mennyország.

— De Béla!
Egy van, a mennyország! A szempillák 

fátyola mögül két fénylő csillag ragyogott felém, 
szélűién és édes, bűbájos érzéssel. Valóságos nap
felkelte volt ez . . .

— De dupla kiadásban?
— Aztán igy szólt hozzám . . .
. . . Félbe szakítottam Bélát és a női hangot 

utánozván, epedő hanglejtéssel igy szóltam :
- * . • • Bocsásson meg uram. hogy kissé 

elnyomott az álom. Mi szegény színésznők a nap 
nagy részét próbákon töltjük, este játszunk, a sze- 
reptanulásra tehát csak éjjel marad időnk. Azon
felül meg a színpadi toiletteimet is magam csiná
lom s igy erőt vett rajtam a fáradtság.*

Béla úgy bámult rám. mint a ki attól tart. 
hogy kővé válik a nagy csodál kodásban.

— Hogyan? te tudod, hogy ő mit mondott 
nekem? hát te is ott voltál? Nem láttalak.

—  Épen másfél órája, hogy a kávéház
ban ülök.

Lehetetlen ! Hisz szóról-szóra mondtad el, 
a mit ő mondott nekem. Ha nem vagy boszor
kánymester . . .

— Nem vagyok én semmiféle mester és boszor
kányság sincs a dologban. Valamivel előbb ábrán- ,

mert hiszen jól tudják, hogy a sok hamis 
étel és ital milyen biztosan dönti ágyba, sőt 
sirba azt. a ki nem tud magának jobbal 
szerezni.

A fogyasztási egyesületek tehát nem 
csupán gazdasági tekintetből fontosak, hanem 
nagyban hozzájárulnak a közegészség és az 
üzleti erkölcsök javításához is. A világ első 
kereskedő nemzete szövetkezetek nélkül nem 
lenne olyan egészséges, mint a milyen és 
üzleti téren sem igen mutatnának reá. mint 
a becsületesség mintájára. Jól vezetve a szö
vetkezetek segítségével mi is el fogjuk érni, 
ha kisebb körben is. ugyan ezeket az ered
ményeket. De a jó  vezetésre föltétlenül szük
ség van s az a nagy hév és nekilendülés, 
a melylyel ina nálunk a szövetkezeteket 
csinálják, nem mindig a legjobb biztatás a 
sikerre nézve Sok tájékozatlan és kitartás 
tekintetében ki nem próbált elem kerül igy 
az uj szövetkezetek élére, a mi aztán a 
bajoknak, sőt tán katasztrófáknak forrása 
lehet.

Helyes tehát és föltétlenül szükséges is, 
hogy ezeknek a szövetkezeteknek legyen 
középpontja; a melynek föladata nemcsak 
íiz  alakításokat vezetni, hanem gyakorolni az 
ellenőrzési, e mellett közvetíteni a megren
deléseket a gyáraknál és nagykereskedőknél. 
Ebből a kezdetből kinőheti aztán magái a 
nagyban bevásárló szövetkezet, a mely a 
falusiakat táplálja és élleli.

A magyar gazdaszövetség igazgató-választ
mánya legutóbb foglalkozol! ezzel a kérdéssel. 
Ezt elejteni nem is fogja, sőt remélhetőleg 
mielőbb nyélbe üti, a mi aztán nagy dolog 
lesz és tetemesen megkönnyíti azoknak a 
napszámosoknak munkáját, a kik izzadó 
homlokkal, de nem lankadó kézzel igyekez
nek meghonosítani azokat az intézményekéi, 
a melyek árnyékában a tisztességesek és a 
jók megtalálják azl a védelmei és támoga
tást, a melyre oly régen joguk lett volna. 
Az áru-uzsora, melyet ma szerle a falvak
ban oly nagy mértékben űznek, az élelmi
szerek és italok hamisítása, a melyről 
annyit lehelne beszélni, kétségkívül egyik 
jelentékeny oka annak, hogy oly kevés a 
magyar, mert megmérgezik és elpusztítják

dúltam ki. mint le. ennyi az egész. Engem egy 
órakor fogadtak a naiváéknál. A színpadi berende
zés ugyanaz volt. mint mikor te mentél el, csak
hogy az én tiszteletemre rendezett előadást egy 
órával előbb kezdték meg.

Úristen minő komédia!
Mi van ebben? Az egész egyházi gyakor

lat. egy kis kostümpróha, melynél ő maga a ren
dező. mi pedig tudtunkon kivid közreműködők 
vagyunk. Nagyon szép tőle, hogy el nem neveti 
magát.

Héla véresre harapta ajkát. Ismertem a fiút 
és attól tartottam, hogy bolondot cselekszik. Azért 
is megfogtam kezét és csillapítottam, látván, hog} 
kalapja után nyúl és menni készül. Valószínű 
azonban, hogy mit se használt volna rábeszélé
sem. ha e pillanatban be nem lép a kávéházba 
Muki barátunk, a ki diadalmasan felénk kiált:

Fiuk! pompás dolgot láttam az imént! 
Viziteltem a naivánál. A kis szőke angyal szundi
kált. mivel hogy nehéz szerepe van és azt tanulta 
az éjjel Láttam aztán, mikor felébredt. A szem
pillák fátyola mögül két fénylő csillag ragyogott 
feléin, szelíden és édes, bűbájos érzéssel. Valóságos 
napfölkelte volt az! Aztán igy szóll hozzám:
»Bocsásson meg. uram. hogy egy kissé elnyomott
az álom . .

Tovább nem hallgattunk már Mukira. Én 
csak egyszerűen kaczagtam, de Béla csaknem
hanyatt vágódott a nevetés miatt. Végre igy 
szólott:

Három bolond egy napon? Lelkemre ez 
a kis naiva elsőrangú tehetség!

jókora részét. Ezen a helyzeten csak a becsüle
tesen vezetett fogyasztási szövetkezetek segít
hetnek. Nemzeti érdekek ezek, a melyek 
koczkára vannak téve.

Megyei élet.
A megyei közigazgatási bizottság június 

havi ülését dr. gróf J  a u k o v i c h László 
Öméltóságának elnöklete alatt 1. hó 15-én 
tartotta.

Az altspáni havi jelentés a közigazgalás 
! egyes ágaiban május hóban előfordult ese
ményekről felolvastatván, a közigazgatási 
bizottság azl tudomásul vette.

A ietenyei körgyám íizetését a vármegye 
törvényhatósági közgyűlése megállapítván, a 
közigazgatósági bizottság határozatiig kimon
dotta. hogy a megállapított fizetést a kör
jegyzőséghez tartozó községek állami egyenes 
adójuk arányához képest tartoznak fedezni

Olvastatott a kereskedelemügyi minisz
ter leirata, melyben a közigazgatósági bizott
ság ama feliratára, hogy a vármegye köz
pontja a járások székhelyeivel állami telefon 
összeköttetésbe hozassék, tudatja, hogy min
den egyes vármegyében ennek a czélnak 
elérése állandó gondoskodásának tárgyál 
képezi, s erre évenként bizonyos összeget a 
költségvetésbe fel is vesz: tekintellel azon
ban arra a körülményre, hogy az e czélra 
felvett összegre sok oldalról támasztanak 
igényt, egyelőre a tervbe veti hálózatnak 
állam költségen való lélesisét nem helyez
heti kilátásba: nincs kifogása azonban az 
ellen, hogy a megküldött utasítások ügye
lőmbe vétele melleit a vármegye állapíttassa 
meg az állami építész »ti hivatal állal a köz
pontnak a járási székhelyekkel telefon utján 
való összeköttetésének költségeit s azt ler- 
jeszsze fel hozzá. A közigazgatási bizottság 
a miniszteri leiratban jelzett kölség velős 
elkészítésével a zala-vármegyei m kir. állami 
építészeti hivatalt megbízta.

A közigazgatósági bizottság újabb indo
kolt felierjesztést tesz a reggel Ukk és Csák
tornyáról Zala-Egerszegre érkező vonalok 
gyorsítása, valamint a h. é. vasúti összo- 
köttetéseknek könnyen eszközölhető javítása 
tárgyában.

A kir. tanfelügyelő jelentése szorinl a 
közoktatásügyi miniszter teljesen megbízható 
tájékozást kívánván szerezni a már létező 
állami népiskolák és állami kisdedóvodák 
törvényszerű és helybeli viszonyoknak meg
felelő elhelyezéséről: záros határidő alatt 
rendelte el a bérházakban elhelyezett iskolák 
számára építendő uj iskolaházak költségeiről, 
a községek járulmányairól szerkesztendő 
kimutatást: egyúttal kimutetását azoknak a 
saját helyiségeknek, a melyek az oktatás 
igényeinek nem felelnek meg. — A minisz
ter hajlandó az 1K9<S. év elején felállítania 
nagy-falusi állami iskolái; megállapította egy
úttal a felállítás feltételeit, melyeknek elfoga
dása esetében a kir. tanfelügyelöségel az elő
jegyzésbe vett építkezés foganatosítása idejéig 
kél tanteremnek azonnal elhelyezése iráni 
teendő intézkedésre felhívta. A királylaki 
állami iskola uj épületét még 2— H évig a 
miniszter nem engedélyezhetvén, addig jelen
legi elhelyezését rendelte el. — Hészlvetl kir 
tanfelügyelő a szóbóliczai képviselő-testület 
ülésén a czélba veit államosítás ügyében 
Dodbreszten pedig Orehovieza, Vullária. Pod- 
breszt érdekeltségével állapították meg a 
járási főszolgabíróval együttesen az állami 
iskolák járulmányail. — Csáktornyán a minisz
ter rendeletére átadta a magyar nyelvi jutal
mai IJobosy Elek községi elemi iskolai tanító-



iiuk. Meglátogatta a zala-ujvári, beliczai. 
őrségi, doniasinorzi. dekánoveczi róm. kath. 
iskolákat. Meglátogatta a perlaki állami liu- 
és leányiskolát, valamint a kisdedóvodát.
Az alsó-domborui elöljáróságot felterjesztett 
kérvényéhez képest az államosítás szempont
jairól személyesen tájékoztatta. —  Főispán, 
alispán és a társadalom szép számú egyéb 
előkelősége társaságában meglátogattaa légrádi 
i*. k. liu-iskolát. zárdaiskolát és kisdedóvodát, 
mindenütt dicséretes eredményét tapasztalván 
a hazafias vezetésnek és szellemi sikernek.

Belieza község elöljárósága —  a kir. 
tanfelügyelő jelentése alapján felhiválik, 
hogy a második tanterem berendezése s a 
második tanítói állásnak szeptember else
jéig betöltése iránt felelősség terhe mellett 
intézkedjék.

Xyirvölgy község I89i-ik  évi, VI. Hegy
kerület és Lapány községek 189í)-ik évi. 
Kdeskut. Hráva-Csány, Nagyfalu és Cseresnyés 
községek 1895. és I89b-ik évi iskolai alap- 
vagyon-számadása a vármegyei számvevőség 
részéről megvizsgáltatván, a vizsgálat ered
ménye érdekelt községeknek kiadatik.

A turcsiscsei községi iskolának kérvénye 
államsegélyért a miniszterhez pártolólag fel
lel jesztetik.

A légrádi kisdedvédelem tárgyában beér
kezel I jelentést a közigazgatási bizottság 
tudomásul vette.

Fischer Dugovits Betti és Polesinszky 
Krnil Csáktornyái községi elemi iskolai tani- 
tók állásukban megerösittetnek.

K C L Ö X P É  li É  Ív.

A kath. autonómia és a Muraköz.
Megindultak a mozgalmak, hogy a kath. 
autonómia országosan szerveztessék. — Az 
autonómia tárgyalása ügyében megtartandó 
értekezletre az esperességeket már föl is hív
ták. hogy képviseltetésükröl gondoskodjanak. 
Az egész ország jelen lesz ott a gyűlésen, 
csak Muraközről feledkeztek meg. vagy szán
dékosan hagyták ki. mert a zágrábi érsek
séghez tartozik. A Muraköz kath. híveivel 
szemben követeti ezen eljárás kínos benyo
mást kellett vidékünkön, a minek Z i e g l e r  
Kálmán kir. közjegyző a f. hó 15-én meg
hűlöd megyei közig, bizottsági gyűlésen 
kifejezést is adott, a mikor napirend élőit 
ez ügyben felszólalt. Fialva arra a sajnála
tos körülményre, hogy a tervbe vett szerve
zés alkalmával a 70.000 r. k. vallásu lakost 
számláló Muraköz választó-kerületek sorába 
nem vétetett fel. a kormányhoz e sérelem 
orvoslása érdemében e miatt felirat intézéséi 
liozla javaslatba, annyival is inkább; mert 
különben úgy tűnnék föl. hogy a muraközi 
róm kath vallásu lakosok, mivel egyházihag 
a zágrábi érseki egyházmegyéhez tartoznak, 
oly elbírálás alá esnek, mint a horválok. A 
közigazgatási bizottság az indítványt elfogadta 
és a sérelem orvoslása végeit sürgős föllerjesz- 
tést tesz az illetékes vallás-és közoktatásügyi
miniszterhez.

Pályázat. A helybeli állami polgári 
leányiskolához segéd-tanilónöi állásra pályá
zatot hirdet a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium. A pályázat július o-én jár 
le. Folyamodhatnak oki. polg. isk. tanítónők, 
kik a nyelv- és történettud. szakcsoportból 
vannak képesítve s az éneket is képesek 
lanitani. A kérvények Zala-vármegye kir. 
tuufelügyelüségéhez intézendök.

Tanító-választás. A szoboticzai elemi 
iskolához másodtanitónak l voós z  János oki. 
tanítót választották meg.

— Hymen. H u z s ic s  bajos helybeli villamos- 
világi ló-telep gépésze eljegyezte Megla István ide
való vendéglős kedves leányát, A n n a  kisasszonyt.

Te Deum. A helybeli elemi iskolában a 
múlt héten folytak le a vizsgálatok, a záró-ünne
pély íinnepies Te Bimm melleit tegnap tartatott meg. 
A hálaadó isteni tiszteletet M atyi Márk hitoktató 
mondotta. A mise után nagyon kedves iskolai ünne
pély mellett Pólyák Mátyás igazgató-helyettes refe
ráló beszédje után kiosztották a kisdedek közt az 
értesítőket és jutalmakat s ezzel a kél havi szünidő 
ez iskolában is kezdetét vette.

—  A képesítő vizsgálatok szóbeli és 
gyakorlati része a múlt héten 18— 21-ig 
terjedőleg folyt le a kir. tanfelügyelő-elnök
lete alatt a helybeli áll. la ni tóképzö-intézet
ben Összesen 1 \ jelölt bocsájtatott a vizsgá
latra. kiknek ketteje nem intézeti növendék 
volt. A vizsgálat eredménye kielégítő, mert 
tt-an jeles. 8-an jó  általános osztályzattal 
képesittettek; hárman I I tárgyból pót
vizsgálatra utasittattak.

Uj anyakönyv-vezető. A bottornyai 
anyakönyvi kerületbe a nyakön yv-vezető- 
helyeltesnek C s e p e l  Kálmán jegyzösegédet 
nevezte ki a rn. kir. belügyminiszter.

Vizsgálat az óvodában. A helybeli 
óvó-intézetben az idei záró-vizsgálat ma
d. e. tartalik meg. Kezdete 9 órakor.

Köszönetnyilvánítás. A hodosáni m. 
kir. áll. elemi népiskolában a f. tanévi záró- 
vizsgálatok június hó 19-én tartattak meg. 
Ezen alkalomból a községi elöljáróságnak 
mull évi június hó 8-áu tartott össz-diszköz- 
gyülése alkalmából liozotl határozata értel
mében, millenniumi alapítvány czimén kél 
szegénysorsu tanuló. ki a magyar nyelv
ben a legnagyobb előmenetelt tanúsította, 
teljes ruházattal ajándékoztatolt meg. Az 
ajándéktárgyakat a vizsga napján tek. 
K i s f a l  u d y Gyula körjegyző ur hazafias 
beszéd kíséretében adta át a két tanulónak. 
A midőn ezt a nyilvánosság terére hozom, 
fogadja az iskolánk iránt rokonszenvvel visel
tető nemes-szivü községi elöljáróság becses 
adományáért úgy a megjutalmazollak. mint 
a tantestület legliálásabb köszönetéi. Hódosán. 
1897. június hó 22-én. B r a u n é i *  Lajos, 
áll. igazgató-tanító.

Megjutalmazott képezaei növendék. A vall.- 
és közoktatásügyi in. kir. miniszler a földmivelési 
miniszter hozzájárulásával I 'j lak i Vilmos hely
beli áll. tani tőké pezdei növendék részére a gazda
ságtanban és főkép annak gyakorlati részében az 
|s'.»7. tanév folyamán tanúsított szorgalmának és 
lett előmenetelének megjutalmazásáui egy darab 
huszkornnás aranyat adományozott.

Vasár. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter rendeletével a mai napon megtartatni szokott 
kotori országos vásár ezúttal kivételesen holnap 
tartutik meg.

A ..Balatoni-Muzeum-Egyesület" megalakí
tása rzéljáhól ma. a keszthelyi városház nagy
termében. d. u. 2 órakor gyűlést tartanak.

Kritikus nap. F a l b  Budolf dr. idö- 
jéis jövő csütörtöki napra 3-ad rangu kritikus 
napol helyez kilátásba.

— Értesítő. A helybeli alsófoku iparos-tanoncz- 
iskoláha a lefolyt tanévben összesen t U> tanuló irat
kozott be; és pedig az előkészítőbe dS. az elsőbe

jöf>, a ll-ba dí. a Hl-ba ld. Hóm. kath. volt ezek 
között 120. izraelita 19, ág. evangélikus I; magyar 
lij, német 1S, horvát 100: foglalkozását tekintve:

Icsizmadia dd, kereskedő 24. sütő II. szabó II. 
czipész 10, kovács 7. lakatos 7. mészáros 6, 
mázoló 5. asztalos 5, fazekas L borbély d. köte
les d. bádogos d, kékfestő 2, szíjgyártó 2. kémény
seprő, kalapos, bognár, nyomdász I I. Év közben 
fölszabadult ezek közül 17. elhagyta gazdáját 9,

, osztályismétlésre utasittatik 44, felsőbb osztályba 
léphet 70. A tavalyi létszám volt ez iskolában 141.

Nemi es idegbetegek reszere Br. M itzger  
Tivadar által újabb időben létesített llydro-Klektro- 
therapiai rendező intézet a szenvedőknek valódi 
áldását képezi. Br. Mitzger Budapest egyik kiváló 
orvosának neve nemcsak hazánkban, Imnem a kül
lőidén is messze ismeretes azon páratlan sikerek 
folytán, melyeket hatásaibau felülmulhutlau »Uj

Ci y óg y m ód«-ja által a l*elegek százainál nap- 
nap után felmutat. Br. Mitzger ezen uj gyógy
módjának egyik óriási előnye az összes többi 
gyógymódok között különösen abban áll. hogy a 
külöuben is kétes hatású belső gyógyszerektől 
teljesen menten egyrészt eirekt a vérre hat, azt 
néhány nap alatt a kóranyagoktól megtisztítja és 
igy a betegségeket csiráiban elfojtva gyökerestül 
pusztítja ki: inig másoldalról az egész idegrend
szerre oly erősítő és megnyugtató, hogy a teljesen 
kimerült szervezetet rövid idő alatt életre ébreszti. 
— Br. Mitzger gyógy termei és rendelő intézete 
(Budapest, VI. Teréz-körut 44. szám I. em.) minta
szerű berendezésüknél fogva az egész kontinensen 
párjukat ritkítják és a betegek oly keresett gyül- 
iielyét képezik, hogy folyton nagyohhitásra szorul.

— Két fővárosi lap fúziója. Egyike a legré
gibb budapesti hírlapoknak, a Fővárosi Lapok junius 
lü-án megszűnt, helyesebben beleolvadt a kitünően 
szerkesztett Magyar Újságba. A kik tehát eddig a 
Fővárosi Lapok előfizetői voltak, ezentúl a Magyar 
Újságot, ezt a mindig élénk és mindig jól értesült 
lapot kapják meg, a inig az előfizetésük tart. Be 
megkapják egyúttal azt a nagy kedvezményt is, 
melyben a Magyar Újság előfizetői részesülnek. A 
Magyar Újság minden előfizetője ugyanis ingyen 
kap liavonkint egy díszes kötet regényt, jóllehet a 
Magyar Újság olcsóbb minden budapesti lapnál, a 
mennyiben előfizetési ára egy hónapra 1 frt.

Lég rád rőt
a következő sorokat írják lapunk szerkesztő
ségéhez :

Tekintetes szerkesztő ur!
Beesecses lapjának f. évi 2 4 .számában »Légrádi 

ünnepségek eziinen rövid czikk jelent meg, mely 
több helybeli képviselő ama nyilatkozatának ad 
kifejezést, hogy múlt hó dl-én lefolyt s a községi 
képviselő-testület által rendezett ünnepség főispán 
ur ő Méltósága tiszteletére történt, hogy főt. ( i a dó  
Mátyás plébános ur jubileumának a rendezéséhez 
a község sem nem járult, sem pedig azon részt 
nem vett.

A helybeli iskolaszéknek f. é. junius 17-én 
tartott ülésén a többi tárgyak között szóba került 
e czikk is. Az ülés szánakozva vette tudomásul 
ezen czikket s sajnálattal adózott községünk eme 
bölcs honatyáinak, kik jeles nyilatkozatukkal oly 
fényes szegénységi bizonyítványt állitotak ki ma
guknak.

Köztudomású dolog volt annak idején, hogy 
ő Méltósága látogatása nem leend hivatalos, hanem 
privát, hogy magas látogatásával csak az iskolá
kat szerencsélteti: részt vett azonban azon ünne
pélyen is, melyet e napra rendezett a tanulósereg, 
hogy általa megünnepelje lelkes vezérének, szere
tett igazgatójának 25 éves papi jubileumát.

Ily körülmények között az iskolaszék, hivatá
sának érzetében, dd. sz. határozatával elrendelte a 
községi képviselő-testületnek valláskülömbség nél
küli meghívását arra. hogy ő Métósága fogadtatásá
ban és az egész ünnepélyen annak programinja 
szerint részt vegyen. A képviselő-testület a fogad
tatást elrendelte: de ki tehet róla, hogy egy-két 
arisztokrata képviselő félre dobva az iskolaszék 
meghívóját, kijelenti, hogy fogadják ugyan ő Méltó
ságál, de nem az iskolaszék által részükre kibocsá
tott meghívója alapján, hanem saját határozatuk 
föly tán.

i ) Méltóságát fogadták, de hogy tiszteletére 
más ünnepséget rendeztek, arról tudomása senki
nek sincs.

A mi a 25 éves papi jubileumot illeti, annak 
a tulajdonképeni ideje nem május, hanem augusz
tus hónapra esik. Mennyiben pedig akkor van az 
iskolai nagy szünidő, ez okból ünnepelte meg ekkor 
a tanulósereg főt. G ad ó  Mátyás plébános ur 25 
éves jubileumát s ő ezen a napon csak mint ezek 
által tartott ünnepély jubilánsa szerepelt.

A kételyek elosztása végett jónak látta az 
iskolaszék ezeket a maga részéről köztudomásra 
hozni.

Kelt Légiádon. 1897. évi junius hó 2<>-án.

Az iskolaszék.

FpIpIós szprkpsztó: Spf^d-szprkpsztő:

M ARGITAI JÓ Z SE F  Z R ÍN Y I KÁRO LY.
Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XIV. tečaj. Yu Čakovcu. 1897. 27-ga juniuša. Broj 2*1.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i ohziune 

pošiljaju.

MEOIIMURJE
Predplatna cena je:

Xa celo leto . . . .  \ |>t

Na pol Jela . . . .  2 |j-|. 
Na čel veri leta . . .  I fn

Pojedini lunji košlajč Ki k r

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

Izlazi sv a k i tijeden je de n k ra t ito :  vu  s v a k e  nedelju.

OLiznane se poleg pogodbe 
I fal računajú.

Službeni glasnik: »Cakovečke Sparkasse«, »Medjimurske Šparkasso«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.1’olitički pregled.
Z a j  e d n i č k a m i n i s I a r s k a s es i j a. 

»Budap. Corr«. dobila je  iz Beča sljedeči 
izvještaj od 13. juniuša: Minister p režeš 
barun BánfTy. koji je vu jutro došel siino. 
pohodil je  ob 10 vuri s ministrom iinancija 
Lukácséin ministra-prezeša grofa Badenija. 
gde su se dogovarjali o tekučim poslovilna. 
Ob 1 vuri po poldan bilo je  vu carskom 
dvoru pod predsjedanjem Nj. Veličanstva 
zajedliička ministerska sesija. kojoj su bili 
nazočni obedva ininistra-prezešah, obedva 
ministra linancijab i zajednički ministri grof 
Goluhovski. Kriegbannner i Kállay

Sesija je  trajala jednu vuru. a bavilo 
se zajedničkim proračunom za buduču go- 
dinu. o kom su se izmenili samo prvi na
zori. Uslj‘*d loga i nije ustanovljeno vreme 
saziva delegacijah. Zevsema izvjestno je. da 
se i nije ni vu sesiji. ni inedju obim vla
dama vječalo o kakvom predlogu glede po- 
višenja plačali vojnih oiicirab i vojnih či- 
novnikah. Podpuno je izključeno, da bi se 
ovakov predlog ove godine stavil delega
cijam. —

Magjarska zastupnička Niža.

Magjarska zaslupnička hiža uzela je  
14. juniuša vu razprava osnova zakona o 
povekšauju zakladnih mjesta vu zajedničkili 
vojnih odgojilištih i časlničkib obrazov ališlili. 
ter je  tim povodom priredila ministru dumo-

_____  Z A B A V A

Mrtučlivi Štelek.
U krčmi Hemuža Vlašica u Kotloribi 

se ho?e sve raznesli od veselja, lo je  živ
ljenje kak u paradižušu Hegeduši vleči! 
svoje lučece po štrurijah. kuk da bi je ho
teli prepilili. a šippoš si jo svoj vrat napúimul, 
da su mu žile po ujem potokom na mappi 
spodobne; dečki liušču. da se sve obtoki 
steplu i csárdás plesu da pod od sobe luk
njasti poslaje: okolo stola sede ljudi i Irpaju 
u svoje želudea razne jestvine, kak da su 
četerdeset dni postili, i zalievaju več u že- 
ludac dospela sunku, pečene piceke. race, 
guske i puraninu pravim medjimurcein iz 
štrigovske gore; gospodin plebanuš drži oso- 
bilo liepi govor; podekliču zastane suhi kolač 
u grlu-bilro kupicu vina gore! A lo sve je  
zalo jer su se malo prije Margjetkov Ton
ček sa Fušovom Francikom vienčali. Poslie 
vienčanja je  po selili navada, da se neide 
iz cirkve izraven u zaručničin doni, gde se 
budu gosli obdržavale, nego se ide u nečijii 
drugu klicu kojega poznanca. rodjaka ili 
najviše krat u prostranu krčma, gde so 
onda u veselju i plesu čeka, dok je  doma

hranstva, barunu Fcjérváryu srdačnih ova- 
cij;ih. N a ko n njegova govora, kojim je  ob
razložil osnovu ter govora izvjestitelja Miiuicha, 
kojn ja  je  preporučil na prilivat, govorili 
su proti osnovi članovi neodvisne stranke 
Ivan Tóth. grof Benvovski i Ladislav Oko- 
ličauji. Osnova je  pribvačena za podlogu 
specialne debate sa sv im glasovi proti gla
sovom stranke neodvisnost. Vu sledečoj spe- 
cijalnoj debati pribvačena su i obedva 
paragrafa osnove s ogronniom večinom. 
rnakar je  opozicija uastojala. da razprava 
stegne bezkrajnim primjelbama.

Va zajedničkom sabora započela je  
lő. juniuša razprava o zakonskoj osnovi 
glede obrazovališta za boiivédske olicire. 
Uvodni govor izvčstitelja zaslapnika A ure la 
Miiuicha. vu kojeni je razložil temeljna na
čela i najglavnije ustanove i predložena 
zakonske osnove, popratila jo desnica občim 
odobravanjem i oduševljenjem izjavila svoje 
simpatije ministra /a zemaljskn obranil, 
barunu Fejor várva. čija je zasluga da je  
osnova podnešena i da se inagjarsko-hor- 
valsko bonvčdsko nalazi dauas na visokom 
gradušu voj t ličke neobrazbe i valjanosli. 
Iza izvjestitelja uzd je  reč sam minister, 
podavši neka razjašujenja glede pilomačkili 
mjesta. Prema loma popanili če se vu La- 
dovika-akademiji 25 slobodnili i 35 zakladnih 
mjesta, za tim f> mjesta nz podpunu. a 15 
nz polovična obskrbmu. Minislra je  stalo 
do loga. da se popnui kaj više bezplatnih

sve priredjeno. a onda sc tekar ciela povorka 
odprav« n zaručničinu kača. gde se i po 
dva dni gosti ohdržavaju. Uv put su svi iz 
cirkve išli. kak sem prije napoménál, n 
liepa i pristojna krčma prijatelja Vlašiča sa 
bečkom štuinfom.

F Medjinuirju i drugod je  navada, da 
se svakoma ledičnomu veli »dečko«, pa k 
ako ostane ledičen rnakar do svoje petde
sete godine starošti. lak je uviek dečko, dela 
bedasloče kak dečko i ostane dečko: maž 
stoprv onda postane, kada pred ollarom 
sloji te mu jedna pločuč svoju drhčucn 
ruku pruži. za da on tu slabil Ženu vodi 
te jo j u ljuba vi i Irpljivosli pni kaže. i da 
se muževnom jakoslju bon proli svitu bu
rám života i svoj dom brani od pogibeljov.

Nadalje je  navada n Medjimurju i 
drugod, da se rado gleda, ako se zaručnica 
pri ollaru plače. To. vele stare žene. zna- 
menuje osobilo sretni bižni zakon, i ja In 
skoro rekel, da imaju pravo. Jedna dievojka. 
koja ovaj važni i znameniti korak života 
smiebotn u licu čini. koja u orsagu liižnoga 
zakona samo med i mlieko leči. i liepe pi
sane metulje okolo prhunluti vidi. koja lah
kim srdcetn od otca. matere i kralje odliadja, 
kak bi lakovo zlelika stvorenje moglo dobra 
žena i dobra mati postati? Suze mladenke,

mjesta i tako praži prilika, menje imučno- 
inteligenciji, da sc posveti vojuičkomu sla- 
Iišu. Vu kadetskim školama neče se osnoj- 
vali nikakva bezplalna mjesta, pokehdoh 
obskrbnina od 200 for. nije tak visoka, da 
ja  nebi mogli sinoči i menje imučni ro
ditelji. No da se i siromašnijoj intelegenciji 
pruži prilika, sinove svoje obrazovati vu 
kadetskim školama. obrat it če se minister 
na municipije s pozivom, neka za svoje pri
padnike osiinju zakladna mjesta.

Konačno izjavil je  minister, da če se 
bonvedske kadetske škole osnovati po svoj 
priliki vu Uečulin. Požu.iu i Velikom Vara- 
dinu. Sa strune opozicije predlagali su se i 
drugi gradovi, nu minister je  izjavil, da 
mora imati preč očima interes cele države. 
Predložena zakonska osnova našla je iz- 
dašne podpore sa slr.me umjerene opozicije 
(stranke Apponvjeve). ter je  vu njezino ime 
stvarno razlagal prednosti osnove zaslup- 
uik Boglár, izličuči. da ona izgradjuje in- 
stitucijn honvedstva vu napredom i palrio- 
tičkom duhu.

I (»pozícionálná (>učka stranka zagova- 
rala je  na vusta zastupnika Asbotba pred
ložena osnova, jer je  vlada s istom došla 
vu susrel željama (»ličke stranke. Na skraj- 
njoj Ijcvici na proti v našla je  predložena 
osnova odločna odpora, poštu obed ve frak
cije skrajnje Ijevicc drže. da se zajednič- 
komn minislra rala priznajo preveliki upliv 
na bonvedslvo

plakane pred Bogom, su ganutljivi svioduki 
nježnosti duše i sulca i da vaju zaručuiku 
na znanje, da ga čeka čista ljubav i sreča

Dakako. pri gostu vanju, onda se mla
denka sloboduo neka snuje, i Fraucika. 
rumena kak niža Francika svojimi sievajn- 
čimi črnimi oči,, i ona more sloboduo vesela 
bili. gde, kad i kak se to več pristoji.

Ali Mali Síelek, Francikin najmladji 
bratci , on se na jodan kral med svim tim 
veseljem pričme žuliko plakati i na glas 
lulili. lak. da su hegednši prestali po svojih 
guslah pilili i šippoš je  svojega debelega 
vrata zpuhnul. kak dudaši znajo iz svojih 
dudah sapa izpuhnuli, i sve se je  skopa 
zdrčalo okolo Slefeka i zpilavalo. kaj hi mu 
ov hip. dok veselja neiriia kraja niti konca, 
kaj bi mn anda moglo pofaleli. siromaškoinu 
malomu štefeku.

On za odgovorili, od samoga strašnoga 
plača i k lik Unija nemre usta odpreti. srdčece 
mu u prsih skače, kak da bi mu se bolelo 
odtrgnuti. suze mu kak dva potočiča lekn 
dole po jednom i drugem ličecu za rnbačkn 
pri vratu skup skopčanu i od ovud na 
modri pruslek.

Njegovo žalostno držanje i milo okolo 
zgledavanje. po okolo stoječima gosti. činil<> 
je  ove, da su več pričeli zdvajati, jer kad



Vu sjednici od subote nastavljena je 
glavna debata o osnovi zakona glede hon- 
vedskili odgojilišta i oficirskih obrazovališta. 
|*roti osnovi govorili su zastupniki Béla Ba
rabás i Hon alb. na koje je  minister hou- 
védstva, barun Fejérváry, reflektiral na 
primj' tbc predgovornika. Puhvalil je  zastup- 
nika Bolgara, koji je  na ime svoje stranke 
poprijel i pohvalil osnovu. Minister upučuje 
„a svoj govor od godine 1893. kojim nije 
,,,11,11 proširenje ludovicejske akademije, nego 
ga vrinil ovisnim o financijalnim sredstvima. 
Na proti v doknžu vanju opozicije, da se 
bečki listovi (novine) sada veselijo germa- 
iiizaciji magjarskog honvédstva, odgovoril 
je minister, da »Reichsvehr« (novine) piše 
upravo protivno. ter dokazuje, da se oficir
ski s bor pomagjariva. Istina bude po svoj 
priliki, da bude vu sredini, Pokehdob su još 
govorili Barabah, Miinnicb i Asboth, prijeta 
je osnova sa podlogu specijalne debate.

Kod 4?. I. predložil je zastupnik Okoli- 
csányi dodatek, da vu novih zavodih bude 
nastavni jezik magjarski. Tomu se je  uzpro- 
tivil minister barun Fejérváry. Njemački 
jezik službeni je  jezik zajedničke vojske, a 
magjarski magjarskog honvédstva. S toga 
je i vu honvédskih zavodih magjarski jezik 
nastavni. No neinore se lomu prigovoriti 
da se pitomci vu lih zavodih podučavaju 
i vu drugih jezikih. V nogi otci. koji sediju 
na skrajnjoj Ijevici. izjavili su ministru za- 
livalnost, kaj su njihovi sini sc \učili nje
mački. Paragraf je primljen po predlogu 
vlade.

Kod S. 4. predložil je  zastupnik Thály. 
da se on posve briše, na kaj je  minister 
izjavil, da je  lom $ cilj, da olehkoti prelaz 
od honvédstva k zajedničkoj vojski, vu 
kojoj treba da bude jakše zastupan magjarski 
efemenat \a to je  prihvačen i o\aj i vsi ostali 
paragrafi po redukciji, ter sjednica zaključena.

Katolička autonom ija vu Magjarskoj.

Iz Budimpešte javljajo s dobro ubav- 
ješlene strane bečkom Fremdenb ilaltu . da 
če djelokrug katoličke autonomijc šlo ju 
imade uredili cirkveni kongres obulivačati 
ove agende:

nelkt) n sredini največega veselja, ovak ne
izmerno žalostim postane, to 11 i j«k šala. to 
uije samo od sebe došlo. to mora svoj 
zrok linah

leda negda kliklajuči zgrgla komaj 
razumljivo, kaj ga je  sad sred najjakšeg 
veselju tak prekomierno razlužilo. Pokazavši 
rukom na svoj vrat.zbeklapretrgnjeniini riečmi:

•Ja sam več do sim pun nemiem 
više jesti'<

\ckoji. koji su malo težeša vuha imali.
1 oni koji su na druge stvari mislili miesto 
na Stefekove neprilike. su mislili, kad su 
vidli S telek a rukom na vrat pokazivati i 
tidi nekoliko med hliktanjem nerazumljivih 
netili prelrgnulo zagrglah, da se je  Slefeku 
wjmaiije kosi puranske hoče u grlu pre
prečila. te su več plaho okolo sebe gledali, 
kak da hoču jedan drugoga pitati: kaj bil 
Si*d. ako gospo na I bizsu y a ueima doma?

Hrugi pako, koji su ga bolje poznali i 
dobro oiili. se pričel i nad tim nesrečnim 
1,1 i^punjivanju današnje svoje dužnosti 
08diito marljivo šlelincem. rozgotom sme-: 
jati Prancika pako vzeme svoj kak smog 
,le*i mhec. obriše hrateku žuhke tekuce 

suze i veli;
\o. Síelek, ako več nemreš jesti, lak 

s* oapuni sve žepe. da budu pum!«

1. Upravu pučkih školali vu célom
obsegu:

2. službeni odnos cirkvenili sliižbeuikah 
gledom na popunjenje mjesta i gledom na 
disciplinarne slučajeve;

3. neposrednu upravu imetka cirkvenih 
občinah vu prepornim slučajevima, preda- 
jom te uprave za to pozvanu autonomnom 
organu;

4. odmjerivanje i propisivanje cirkve- 
nog i školskog poreza:

o. poslovi glede prepornih lektikalnih 
pristojba;

b. preponi i poslovi glede štole izmedju 
svečenika i vjernika;

7. nadzor nad imelkom cirkvenim
občina;

5. odkup patronatskih terhov i gradjev- 
nih dužnosti patrona;

h. poboljšanje materijalnog stanja ku
rat nog klera. Namjerava se na dalje ustrojiti 
vu svakom biskupskom sjedištu po jeden 
svjetovni cirkveni odbor, koji hi ima! sudje- 
lovati kod uprave kaptolskih imanjah. Isto 
tako imal bi vu istu svrliu vu svakoj fari 
sudjelovati po jeden svjetovnjački odbor. 
Kongres če imali sgode. da se o lom izjavi.

Kardinal-primas Vaszary pozval je  
svoj k ter, sve patroné svoje cirk ve, kaptole 
i redovnike, da pravodobno obave izbore 
svojih delegata za katolički kongres. Izbori 
imadu se obaviti do konca augusluša, a 
sam kongres bili če sazvau koncem sep
tembra iti počelkom oktobra Vu Budimpešti 
iztiču se Kakti svjetovni kandidati načelnik 
Markuš Markuš, grof Albin ('.saki i Kál
mán Szélt.

KAJ JE  NOVCU A?

Dvorske vésti.

Njegovo Veličanstvo pohodilo pre- 
jasnug gospodina nadvojvodu Baiuera, ter 
se za tim povrnulo vu Scbonbrunn.

Njegova c. i kr. Visusl nadvojvoda 
(Mo odpuloval je  vu Kubotištc.

Njegovo c. i kr. Visost nadvojvoda 
Ljudevit Viktor odputoval je  vu Stalinu.

Sad su tekar ljudi opazili, da je  Slefek 
lak debel, kak pokojni leltenjski fiškališ. 
Svi švehi na hlačieah. prusleku i r(‘klečecu 
su več pričeli pucali. a siromaško diete opel 
med suzami iz nova izmuca:

»Km su mi več svi žepi puni!«
Sad se u tu strašnu zmešanu stvar. 

Tonček, koj je  danas muž postal, zmeša, 
jer kakli lakov je  lo bil dužan iz službenih 
obzirah u ruke poprijeti i cielomu svietu 
pokazati. da on zna braniti zakon i 
pra vice!

No. Stelek < veli on —  »ja bi anda 
domov odišel. tam bi žepe izpraznil i onda 
bi opet nat rag dodrčal. pak bi je  opel na
piunk — je. to bi ja včinil!«

Odgovori mrtučlivi štefek još uviek 
bliktajuči:

Km sem več pet krat doma bil!«
Sad su svi gosti tu stali zapanjeni. 

neznajuči. kaj su čineči i kak bi mogli 
štefek u u njegovoj nevolji pomoči, a ja  mu 
lakaj neznani niti nemrem u pomoč priteči. 
Mozbit bu se koj čtevec smiluval maloniu 
bratcu mladenkinomu, mozbit se gde najde 
koj doktor, koj mu novoga. za gostuvanje 
priredjenoga želudea prišije, a mozbit mu 
žuhki život to učini, kaj nam svem; čim 
stanji tim manje potrebujemo, oprava biva

Njegova c. i kr. Visost nadvojvoda 
Franjo Ferdinand odputoval je  18. juniuša 
vu London, da onde zastupa Njeg. Veličan- 
stvo kod svetčanosti jubilija kraljice Vik
torije.

Sa stranih dvorova.

Njemački car Vilim i carica Anglista 
Viktória odpotovali su na Kajnu.

-  Saksonski kralj Albert bil je  nazo- 
čen posveti nove sveučilištne palače vu 
Draždjanima i pohodil djački koméra, ter 
iztožim za industrijo i obrt.

Carica Eugénia prispjela je  vu Ca
rigrad. ter če ondi probaviti nekoliko dana.

- Bavarski vojvoda doktor Karl Teo
dor spravil se na put vu Tengernsee, gde 
bude bora vil preko Ijetniti praznika.

Talijanski princ Viktor Emanuel i 
princesa Jelena stigli su vu Pariz.

— Črnogorski kneževič Danilo pohodil 
je  vu Parizu francezkog ministra izvanjskih 
poslov, Hanotauxa.

Siamski kralj.

Paramindra Maha Cbulalongkorn kralj 
Siama i zlatnoga trónusa i gospodar béloga 
elefanta. koji je  oviti danah došel vu Beč, 
navršiti če 20. septembra 44 godinu. Sin 
je  kralja Pra Paramindra Maha Mongkuta 
(1808. do 1808.). koji je  ostavil 84 déce. 
Premda pristaša starih siamskih navadah i 
predaja, znal je  njegov oteč ipak štovati 
evropsku naobrazbu i zalo je  vzel vu služhu 
englezku gouvernantu Leonoven, da mu 
podvučava décu. Odgojiteljica horavila je  
šest godina vu Bankongu. gde je  našla vu 
kraljevskoj familiji ne samo poslušne pi- 
tomce, nije znala samo priba vili englezkom 
odgoju odlično mjesto. nego je  i tak i upli- 
vala na dvor. da je  sadašnji kralj svoga 
sina kraljeviča odposlal vu London na na- 
vuku. Vršila je  na staroga kralja velik upliv 
i onda. kad je  pod stare dane postal okrutni 
i zlobam da mu nigdo nije vjeroval. Kad 
je gdo kajgod hotel od kralja, moral se 
oblatiti na gospodju Leonoven. Godine 18(j8. 
vumrl je  kralj Pra Paraminda Maha, a do
šel na tronuš kraljevič Chulalongkorn. koji

i ter kak dobra, koj u za mlada niti pogled- 
nuli nebi. na zabave se uiti nemisli, bez 
koj i 11 za mlada nije bilo mogoče biti. dapače 
na zadnje nam je  vuzka, četirih deskah 
skopa zbita hižička dosta. a o jelu i pilu, 
o tom pak več neima govora.

Su<l Indiancii.
Indijanski narod je  do sad još divji 

narod, ali i tam se več počima svieliti. jer 
missionari svom požrlvovanjem dielaju i 
več je  dapače puno iudijancov. u Indiji, 
koji póznája vieru Kristuševu. Dakako, tla 
riaobrazba nije tolika, kolika u Europi, ali 
s vriemenom bude i to.

Takov jedan naravski čoviek indijanac 
je jednoč došel u Barcelono u španjolskoj, 
te je  hodal okolo. da si jedno malo euro- 
pejancc pogleda. Svigde je  hil laj naravski 
čoviek prijateljski primljen i svakoga su 
zanimali njegovi sudi, —  koje je  imal o 
bielib I j ud ib.

Ovak je jednoč došel i u jednu kuču 
u kojoj su se gosti obslužavale. ali to uisu 
bile. gosti Franeikine sa Tončekom pri pri
jatelju Bemužu s bečkom štumfom. nego 
su to bile gosti, gde je  miadeuec bil šest-



je  vpelal céli broj reformah. Najprvlje je  0  dugotrajnosti života ženah. Bohrih'i'h u .h h ' d u h o v 'K a / jc  » ín cc ih'níc-
preglasil kraljevsku čast nasljednőin, kaj p0 nekoj englezkoj stalisliki Ima ° (^ !se(, potemnil, mislili su. da to hudi debiju,
prvlje nije bila. Za tim je  postavil kabinet- ^  0soba, koje su doživele sto Ijet života. da prestražiju ljudi. Magjarski pnk još i ve 
sko včče, koje se sastoji iz Sest kialjevi i ^  žene a samo 24 mužkarca. Vu Londonu jma takove pripovedke, vu kojih se sami 
prinčeva i trideset ministrovi a on predsjeua broj j  statistika vsako Ijeto 21 osobu, koje dubj j vjje najdeju. Štuvali su meseca i 
ovomu včču. Godine 1895. ustanovil je  gu narvšile stotinu |jet, i to poprečno ő gu vodu i 0gnja i t .  d. Na zraku vidimo 
državni savjet, koji iniade 55 jvotrigov (cla- niužkarcov j j (j ženskih osobah. Nekoj a noCi j ednu bčlu krpu. ib kak na* narod
nova) i tajni savjet, koji ima od člana .sa francezka statistika dokažuje, da vu Fran- ye|i ,p ut vu Kirn«. Za to držiju, da su po
41 pokrajnim zemljama upravljaju podkza- , cezkoj na 2 13 osoba. koje stoje vu stotoj oy.|n t vu nobu j*|j njihovi starci, koji
Ijevi, od kojih su dva hrača, a ~  po u ua 1 godini. dolazi 147 ženah, a samo <>6 muž- su vu bdkj življenje zgubili. Poleg toga de- 
kraljeva. . .. karca. Po najnovijem brojenu vu sjevernih |ab gu [Z srebra ili zlata pile, koje su navčk

Kralj ima od Lvropejaca uredjenu amerikanskih državah živiju ondi preko sobom nogi|i
vojsku i žensku tjelesnu stražu. Ona je  sa- 3981 osoba koj e su preValile cčlo stolječe, Haddru su vole, koze, ovce alduvali:
stavljena iz 400 najIjepših i najjak. ih ženah 0(J tib j e pak samo iedna trečina mužkog naj|epáj i najbolši aldov je  bil bčli konj 
Siama, koje sa 13. godinom stupaju vu sp(J,a dočim su žene sačinjavale pune dvč Ka(J su aIdovali. krv Su vu jednu zdelu 
gardu, ter služiju 12 je . iu ane su trečine. Ako budemo izkali razlog ovoj lgbb j poškropili su one, koji su pri aldu-
sprevadjaju povsud kraja. ri* j  ><  ̂ a 1 družtvenoj pojavi, to ga moramo izkati vu vanju bili. Srce su vun zeli i prorokuvali 
vrlo rano. Oh o- vun je  vet na vi u. amo razji^nosti života pripadnika obed veh spola. gu y/ grra ^tvar, koju su alduvali na pol 
mu doneseju zajtreka. Dvanajst žena k leč & n a  najmre živi gotovo navék mrtucljivo su • pojeli to je  b» alpomaš. Ako je  tko 
pred njim sa srebrenimi zdelam i ter mu j prema regulám naravi, dočim mužkarci kaj knpi, iH p|.odal, navek su takvoga al-
pružaju kuhane n e,, \ o u , ^ * —  osobito vu mladjih —  kvare svoje domaša drhali. Magjai* i još ve aldomaša pije
Posije zajtreka dohadja 199 svečenika! s<ijadravje Vu tom leži i svoj - priliki zrok, ako R • d m k j
soldali. Svečenici vu Hamu nénmju plače kaj že()ske vanredno duže živiju od muž- 8vakim naveza su si krv spust,I,
nego se uždržava,u d o bro tn i*o m  stanoN- kafcov jz n|kah vu 2de|u i|j kupicu. iz koje je

01 U Posije žajtreka ide vu cirkvu, -  gde B,bllja °  V,nU- svaki pil a nazadnje par kapljice su »a
sam kralj zvišava služim svečenika: pali: Vu Nju Jorku. gde je. kak vu svoj zemlju vlejah. 1 vezda, ako magjar pije. par
temnjan i lotosovo listje, Cleje i moli iz sjevernoj Ameriki i Englezkoj zakonom pre- kapljicah vun zleje ih vu kupici ostavi. I o 
svetih knigali kaj (raje punu jedno vuru. povedano opijali se. ter za očito pijanstvo je  hil krvni savez. Prvi krščemki takaj vino 
Zalim se povrne kralj vu svoje hiže. gde kašliguje čovek. kak za vsaki drugi prekr- Kristuševu krv znamenu,u pri sveti mesi. 
se vu«i i dopisije do polne. Uh dveh vtirali šaj. Poliral je  ovili danali stražar pred sodca Naši preddedi cirkve nisu iniali, nego 
se kuplje, pri čem mu njegove žene peru pijanca. Ibije nego hude sudec izrekel osudu. su vu šuinuli ili pri vodah alduvali Hadin u 
glavu i polevaju miomirisi (dihaljem). Iza zapital je  obtuženoga: jeli ima kaj reči na ■ pri aldiivanjii su molili i popevali. Veruvali 
toga se posvečuje svojoj tamiliji zabavlja se svoju obranu? — Izvadil je ov obtužemkpu. da je  duša nevmertelna. koliko je  vojmk 
s djecom a zalim dolazi vu dvoranu za iz žepa biblija ter je  počel čitali knjigttJVu koji nepriateljov zalukel. toliko njih je 
audiencije. gde obavlja državne poslove s priča Šalamunovih glave XXXI : i ovak: l njemu služilo na drugim svetu. Mrtve su 
ministri. Dva puta vu tjednu sedi pred  ̂Nije za cesare da piju vino, uiti za vu šumah ih k raj vode zakapali. Ako je
vratima svoga dvora, ter ondi prima molbe knezove da pijeju silovitu pit vinu. - vitežki človek dušu spustil, njemu su s\e
i pritužbe svojih podanika. Dva put na »])a nebi pijuči zaboravili uredbe i njegove st vare mi grob z.ikop.ih negda su
tjeden predsjeda iztraznom sudu. koji sudi izmeniti pravicu kojemu nevoljniku.« \ konje njegve zaklali i vu grob deli. *S\aki
krivcima veleizdaje. Uz neke barbarske uredbe. Podajte silovito pilvinu onomu. koji Je Ponesel kamenje k grobu; i mi Mmi’ 'la'
ima vu noveše doba vnogo vu istimi mo- hw .̂ da pre,mdnft j vino onim. koji su ze,nlJe vu * r?*> pria e ja'1
denili uredba, koje je  vpeljal vezdašnji |U2)10j, it srca.* hitih, kak je  zakopaju. Na grobu su im

kralj. Vpeljana je  pošla i telegraf, a ulprla ,xek a  se napije i zaboravi svoje siro- zadnl°  karm,,,u obdržavah. 
željeznica iz Bangkoka do morja ved godme ■ I se vige nezmišljava svoje Svedenike su linah, koji su bili biiuti.
1893. Kralj je  dal sagraditi špitale i uredil učitelji i I. d. Ovi su samo pri glavnini
je redovnu vojsku. Na njega vrši uajvekši .<udPf. ,,;t j,, odpustil prež kaši ige. alduvanju bili. Prorokuvali su zato veliko 
upliv njegova prva žena kraljica, koja je  poštenje i čast imeli. Ove svečenike zvali
vrlo spametna. Ime jo j je  Savaiig Vadhana. su za »talloša«, koji se zuhmi uarodiju i
a ima njoj sada 35 godina. koje željezo neprime. Jako su se hojah od

_ _ __________  ilb l^ J il i• ivd \ garahoncov. Garalionci su pomagali laltušom
.„.^i.iiwii n . m-ti Umi pn alduvanju. prorokuvati su i zruke čitali 

deset godinah star. a mladenka samo osam- Gda su naši preddedi su o\aj ltpi , k... a,. ,k.• Takove cooiiie i ve
naist Polay sve ove r*i/like ie sve bilo orsag došli. pogani su bili i samo pomalem ' * . n,‘ ’ , . , ' .najsi, roiag s\e ove razlike ji  s\e mio u ( . , , • veruju ljudi i čudajml se daju vkamti.
veselo, stol se je  pod jestvinom i pilom su se dali krstiti. Nekoji su i n.idalj po a. i Kré(.;uiskj po|)i sll „ajprije nazlal. vzeli
podvijal i naš indijanac za stol posadjem. oslali i našli su se več med krščenih 111,1- | y (.0|lt,ni|.,k(> j v„0gopul su je  oh-
užival je  sve najboljem apetitom u punoj g.l«rov. koji o n u  mogli^|)walHt. svoju veni. ^  ^  Kalmall kra|j Je prvi rekel.
mien 'oju su i .) ” . . .  | .• da coperuic nega. i da lakove nije treba

'No. pak kak li se ovde dopada« — Naši poganski preddedi su jednoga /i- jska(j f prig.lnj ali Vnogi i vnogi se da ci-
zapila indijanca zaručnik. poklamkam bi se voga Boga veruvali, koj je  sve »tvoril, koj k>am vkanjti ; vnogj se je več plakal 
bil najel i napil kak ti se moja mla- drži i ravna sveta, dobre blagoslovi, a hude t Takš(. prip0vedke i ve imamo
denka do|.ada i kaj veliš na naše gostu- i grešne ljudi kaštiga. Taj Bog zv,d se je  0(| p0Pernj(. a ljudi još i vezda veruju vu 
va" je ? ‘ * Hadúr«. - med ko| oblaki slam.je da !nol ll kilk p„ga„..

»Brate dragi« — odgovori indijanac— razsrdi (grmi), strele pusia na zemlju. Ženitba je  takaj na veri stala. Jedmi
»tvoja mladenka je  liepa kak izhadjajuče Hadúr »magjarski Bog. pomaže svoje gen(j m  gj drtali )(;užj> sinu je  oteč zebrái
sunce i kak dojdem u svoju domovinu. hoču ljudi vu veliki sili. vu svaki bitki i najholše ž(Jm| zaruke gu pred taltošorn držali, male 
velikomu duhu moju najliepšu pipu aldu- svoje sluge, kak je  bil. Attila i Árpád, svo- 9rebra S|J sj namenili tak ve prstane,
vati i u morje hitih, za da jo j, loj dobroj jum sablum je  podelil. Ta pripovedka je  i . ^  ^  naVek na vratu nosili. Mladoženja
duši, od njega blagoslov izprosim, za da danas med magjarskim pukoin.: JZ|VI J ° š . j e zaručnicu od njezinoga olea kupil. Žena
hude s toboin uviek veselo i zadovoljno magjarski Bog.« -  »Naš pozabil tak hitro nayek bi|a ;ednaka 9 niužom vu sva*
živiti mogla. Ona takodjer pravo čini, da Boga magjarskoga« veh nepriatelju. kbn pog|a
tebe za muža uzirnlje. jer ti si vrlo dobar Samo to su si ne mogli premisliti naši švakoga su podvorili; koj je  k »ijim 
bieli čoviek, i ti si mene liepo prijel k-svo- preddedi, kak hi mogel »Dober Bog* i zla doSe| y erid j jZVretni vojniki su bili: na
jemu stolu le si me nahranil; ali — ona puščati na svoje ljudi, zalo su i jednoga pošlenj e su Vnogo držali,
bi ipak bila bolje učinila da si je  miesto »hudoga Bo««-a veruvali, koj se je  zval ^ak S|I živeli naši preddedi. 
tebe vzela dva muža, svakoga sa trideset »Ármány. Ördög«, — ib po horvatskim f ,
godinami — vendar i to iznaša šestdeset«. | »Vrag«, od kojega sve zlo zbuja na ljudi. _ "

Etu. K o l  I h y. Taj vrag je  sluga Hadúrov, ali zato i on Odgovorni urednik
ima oblast nad celim svetom i skojum ob- M A R G I T  A I J Ó Z S E F ,
lastjum navek šeluje, da pokvari ljudstvo.. -----

*



Ny il ttér.*
ti rovat alatt küldöttekért sem alaki, gom tartalmi 

tekintetben ncin vállal felelőssé«?«*! a Sxerk.

Selyem-damasztok 65 krtól IV fit (*>;> kiig 
méterenként valamint fekete, foltét* sziu«*s 
Hcnneberg-selyetn  45 krtól 14 fit bő krig 
méterenként sima, csikós, koczkázott. mintá
zott. damaszt sál. (mintegy 1U) különböző 

I minőség, 20 m* szili és mintázatban sut.) a meg
rendelt árukat postaliér és vámmentesen, ház
hoz szállítva, valamint mintákat postafordul - 
Iával küldik H en n ebtrg  0 . (os. és kit*, udvari 
szállítói sely em gyá m i Zürichben. Svájezba 
<ziinz«*tt levelekre Iti kros, levelező-lapokra 
.*> kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelvim 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 5

Hirdetések.
u r a  iik. iK«t7.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
iiz államkincstár végrehajlatőnak Uvrsár 
Balázs végrehajtást szenvedett elleni 36 Irt 
4;d kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a nagy-kanizsai kit. törvény
szék a Csáktornyái kir. járásbíróság területén 
levő beliczai 24-7. tikv. 19"). hrsz. a. ingat
lan egészben 136 Irt becsárban, ugyanitt 800. 
brsz a. ingatlanból Ovcsár Balázst illető 1 \ 
része 56 frl becsárban; a beliczai 259. tlkv. 
79 L hrsz. a. ingatlanból Ovcsár Balázst illető 
1 rész 66 frl becsárban és beliczai 260. 
tlkv 835. lírsz. a. ingatlanból Ovcsár Balázsi 
illet** rész 50 Irt az árverést ezennel
iricgállupilotl kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelelt ingatlan az 

1H97. é v i  Ju/iuN h ó  20 . n a p já n  
d é le  ló t  t i  iO ó r a k o r  

a beliczai községi biróházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 % -át készpénzben, vagy az 
1881 LX. t.-cz. 4*2. §-úban jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november bő 
1 -én 8898. sz. a. kell igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképrs ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 792

Kir. járásbíróság mint tkvi iiatóság.
Csáktornya. 1897 évi április 29-én.

528 1897. tlkvi sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság részéröl közhírré tétetik, miszerint a 
kir kincstár végrehajlatőnak Grivecz Györgyné 
született Baranasics Ilona örökösei elleni 
végrehajtási ügyében 6 frl 25 kr. tőke, ennek 
l89;t ápril 30-tól járó 5 %  kamatai, 7 Irt 
Ö6 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frl 65 krban 
Megállapított árverés kérelmi s l Irt 50 krban 
megállapított ujahh kérvényi költségek behaj
lása végett a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir. jbiróság) területén lévő. a perlaki 
11*. *z. tjkvben foglalt 161, 805 és 4*180. 
(••s/ ingatlanok együttesen 316 frt becs- 
ériekben a perlaki kir. jbiróság mint llkvi 
halóság hivatali helyiségében 

1 * 0  7. é v i  J ú liu s  h ó  14. n a p  jó n  
délután 8  ó r a k o r

dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy erői * emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
helyettese közbejöttével megtartandó nyílva- a másodikat ugyanattól 60 nap alall. a liar- 
uos árverésen el fognak adani. mndikat ugyanattól 90 nap alatt minden egyes

Kikiáltási ár a fennt kitelt becsár. részlet után az árverés napjától számítandó 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 6° 0 kamatokkal együtt az árverési feltéle- 

10" 0-át készpénzben vagy óvadékképes érték- lekben megbatározott helyen és módozatok 
papírban kiküldött kezéhez letenni. szerint lefizetni. 791

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész- A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság,
leiben, még pedig az elsői az árverés jog- lJ e r l a k .  1897. évi február hó 13-án.

Pályázati hirdetmény.

A dráva-csánvi nyári menedék ház ó v ó n ő i  állására ezen
nel pályázat hirdettetik.

Javadalmazás havonkénti 10 (tiz) forint és szabad lakás. 
— Az állás azonnal betöltendő.

Ajánlatok alolirott községi bíróhoz inlézendök.

789 Pokrivács János.



' 902/1897. Ukv. sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság állal közhírré tetetik, miszerint Csesznák 
Józsetné szül. Szádár Mária perlaki lakos 
végrehajtatónak Krizsai Mihály és neje Zebecz 
Mária elleni végrehajtási ügyében l(>0 írt 
tőke, ennek 1893. november 1. járó 8 %  
kamatai, 8° 0 késedelmi kamat. 18 Irt per
költség. 9 írt 75 kr. végrehajtás kérelmi 
költség. 8 Irt 10 kr. ingó végrehajtás foga- 
natositási költség s ezúttal 12 írt 30 krban 
megállapított árverés kérelmi költségek behaj
tása végett a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir. jbiróság) területén lévő a m - 
királyi 1075. sz. tjkvben foglalt f  2309 3. 
hrsz. ingatlanoknak Krizsai Mihály nevén 
álló fele része 239 Irt. az u. o. Ijkvben fog
lalt 2309 1 a. hrsz. ingatlannak ugyanannak 
nevén álló fele része 180 frt. a draškoveczi 
1279. sz. tjkvben foglalt f  805 b-e. hrsz. 
ingatlannak ugyanannak nevén álló fele 
része 310 frt s végül a dráskoveczi 1275. 
sz. tjkvben foglalt 805 6/b. lösz. ingatlannak 
ugyanannak nevén álló fele része 198 Irt 
becsértékben Mura-Király község házánál 

1897. évi julius hó 20. napján délelőtt 10 órakor 
illetve Dráskoveez község házánál

1897. évi julius hó 20. napján délután 3 órakor 
Csesznák József felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közbenjöttével 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 tő nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 15 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 0" 0 kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 956

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. , 
P e r la k , 1897. évi márczius hó 0-án. i

1^- H irdetm ény. |
K o to r községre nézve az 1892. XXIX. l.-cz. értelmében a tényleges 19 

birtokosok tulajdonjogának a telekjegyzőkönyvekbe való bejegyzése és a telek- 0
jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítése iránti eljárás bejegyeztetvén ez azzal a lel- 0 

E' szólitással tétetik közzé: ( 9
L  hogy mindazok kik az 1880. XXIX. l.-cz. lő  és 17. $$-ai alapján 0  

ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIII. l.-cz. ö és 0. ^-aiban és az 1891 XVI 0
l.-cz. lő. £ a) pontjában foglalt kiegészítéseit is —  valamint ;iz 1889. XXXVIII 0
t.-cz. 7. sj-;i és az 1891. XVI. l.-cz. lő. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések 0  

jj  ̂ vagy az 1880. XXIX. t -ez 22. §-a alapján történt törlések érvénytelenséget 0  
kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 0

|i ÍH i)7 . é v i  f / e e z v i i i b v r  .7  O- tUh  ^
j  bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be: mert az ezen meg nem hoszabbil- 0 
jp haléi záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik sze- 0 
j  mélynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat. 0  

2 . hogy mindazok, a kik az 1880. XXIX t.-cz. l(i és 18. fa in a k  őse- 0
V  leiben — ideértve az utóbbi g-uak az 1889. XXXVIII. l.-cz. ő és ti. fa ib an  0

foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 0  
ellentmondással élni kívánnak. írásbeli ellentmondásukat bal hónap alatt, vagyis 0

i / S í i 7. é v i l i o v z v i n h v r  h ú  I
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, meri ezen meg nem hoszahbithaló 0 
záros határidő letelte után ellentmondásuk többé ügyelőmbe vétetni nem fog 0

* 3.. hogy mindazok a kik az 1 és 2 pontban körülírt eseteken kivid 0
az eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilván- 0  
könyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik —  ide értve azokat is a kik a 0  
tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t.-cz. 10. $-a alapján történt bejogv- 0  
zését sérelmesnek találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényökel 0  
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 0

i iS f/7 . é l i  i l w z v m h i 'v  h ú  n/tp/fí /// Í
| bezárólag nyújtsák be. mert ezen meg nem hoszabhilható záros határidő elmúlta J   ̂

után az említett bejegyzéseket csak a törvény rendes utján és csak az időköz- J   ̂
ben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül Jj ^

* támadhatják meg. C f
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a kiküldöttnek eredeti \   ̂

okiratokat adtak ál. hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másola- v * 
tokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telek- f  * 
könyvi hatóságnál átvehetik. * j 1

I A perlaki kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság | \ \

I l ' e r l a k o n .  1897. évi június hó 5-én. I ! 1

i Dr. F ischer, gi
_____ __________________________   _ J

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáklornyán.

1558/1897. tlkv. sz. ingatlan 24 frt. végül az u. o. 2592. sz. tjkv-
ben foglalt f  3227. Iirsz. Marton Balázs és 

Árverési hirdetmény. Marton Ilona nevén álló ingatlan a végreh.
törvény 15(1. $-a értelmében egészben 198 frt 

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható- becsértékben Mura-Csány község házánál 
Uág részéről közhírré tétetik miszerint Spiegl é y /  /„//„*
Aliiért végrehajtatónak Marton Italazs elleni . . .  . ,  *

| végrehajtási ügyében 125 frt tőke, ennek 189t>. ** o r n
! május i-lől járó (>% kamatai, ti Irt 23 kr. (|,. Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy 
| óvási. Vs°/o váltódij. 13 frt 30 kr. perköltség, helyellese közbenjöltével megtartandó nyil- 
10 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt 00 kr. vános árverésen el fognak adatni, 
végrehajtás foganatosilási. 7 frt 70 kr. árverés Kikiáltási ár a fenol kitett becsár

I foganalosilási s ezúttal 9 Irt 93 krban meg- Árverezni kívánok tartoznak a becsár
határozott árverés kérelmi költségek behaj- 10o o.át készpénzben vagy óvadékképes érlék- 
lása végeit a nagy-kanizsai kir. törvényszék papirban kiküldött kezéhez letenni.
(perlaki kir. jbiróság) területén lévő a na.- Vevö köteles a vételári 3 egyenlő rész- 
csányi -<>03. sz. tjkvben foglalt jló i hisz. |e(bell még pedig az elsőt az árverés jo»- 
ingatlan. mely Korpár tetéz. Korpár Marta erű,.e elne,kedésétől számítva 30 nap alaO 
özv. Sanll Józsefné, Marton Balázs es ltuzs.es a másodikat ugyanaltól 00 nap alatt, a har- 
Mána nevén áll a végrh törvény 15b. H  „.adikat ugyanattól 90 nap alatt minden egves 
értelmében egészben 18b> frt, az ... o. 2o9.i. rész|ct u|4„ árverés napjától számítandó 
sz likyben foglalt f  2 t4 (.,a  t. írs^ingu. hm h a t o k k a l  együtt az árverési feliét,.

_°, Jkvl,e"  ,0* “"  , 2 l J *  ' 2 lekben meghatározóit helyen és módozatok 
hrsz ingatlan o l Irt a* ii. o. tjkvben foglalt sz„rjllt ,elizellli. ' 79«
T 3218 a. hrsz. ingatlan b Irt: a m.-csanyi
533. sz. tjkvben foglalt 2178 b. hrsz. ingatlan Á kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
75 Irt, az. u. o. tjkvben foglalt 2196 a. hrsz. P e r l a k, 1897. évi február hó 19-én.
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