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A szederfa termesztés és selyemhernyó 
tenyésztés.

Kgy kétszázados. nem csekély küzdel
mekkel lelt múlttal biró termelési ágról 
vagyok bátor m. t. közgyűlés elöli felolva
sást tartani, mely iparág kultiválása hazaíiui 
kötelességünk különösen most, midőn nem
zeti létünk fen tartása mind súlyosabb anyagi 
áldozatokat követel.

K század első felében gróf S z é c h é n y i  
István volt az, ki nemzetünket melyet 
az idők és viszonyok rnostohasága a hala
dás munkájában feltartóztatott, úgy szólván 
hátra veteti, —  felrázta álmából, s az önálló 
cselekvés terére léptette.

A legnagyobb magyar és K o s s a l  h 
bajos voltak azok, kik reform törekvéseik ben 
az ország anyagi felvirágzására különös súlyt 
fektetvén, a selyem tenyésztést, mint ennek 
egyik jelentékeny eszközét, nagyban fel
karolták

Az ö nioguk > aluli u selyemipar az 
egész országban nagy lendületet nyert. A 
sz* p Muraközben is majdnem minden köz
ségnek volt szedres kertje; az utak melleit 
pedig szederfák diszleltek. Perlakon, a vár
megye áltál felállított lilanda« épületben 
volt a beváltó-hivatal s a fonógyár. 24 
szövőszékkel.

Jött azonban az 1848— 49. évi szabad- 
dágbarcz, mely mozgalom megakasztotta ez 
iparágat további fejlődésében, az elnyoma-

T Á R C Z A .

Kellemes csalódás.
Irta : Solti Vilma.

Édes gyermekem szükségtelennek találom, 
hogy még egy szót is szóljak, remélem, hogy 
megértettél és szüleid kívánságait respektálva, 
aszerint fogsz cselekedni.

be mama, nem vagyok már kis leány, a ki 
csak félalmás ozsonnákat kap, ha nem jól viseli 
magát! Kérlek érts meg te is, ha mondom, hogy 
szerelem Ferit, szeretem szivem egész vonzalmá
val Nem akarok más felesége lenni, nem tudok 
mást szeretni, csak ő általa lehetek boldog 

bh, mit, szerelem, boldogság! 
bz mind csak olyan frázis. Elavult dajka

mesék A nő azt a férfit szereti, a ki neki pozitiót, 
jólétet nyújt. Anyagi jólét nélkül, nem létezik bol
dogság. Mit csinálnál te mint Balogh Feri neje és 
hadnagyné ő nagysága?!

boldog volnék anyám, kimondhatatlanul bol
dog. még ha szegény volna is, ha nem volna 
semmije.

Te szerencsétlen, hát nem tudod azt. a mit 
egész világ tud? Hogy a hadnagy egy tönkre- 

jutoit szegény em ber! Pedig a társadalomban csak 
bűnt nem bocsátanak meg a szegénységet, 

á mióta tudják, hogy Balogh eladta lovait, kocsi

tás sötét korszakában pedig teljesen meg
szűntnek volt tekinthető.

Magában Muraközben is Í8 f9 . év után 
a selyem tenyésztés szűnni kezdett, a siral
mas Bach-korszak alalt pedig tökéletesen 
hanyatlásnak indult.

Kz az állapot tartott egészen 1880-ik 
évig, a mikor is Báró K e m é n y  Gábor volt 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi in. 
kit*, miniszter, ismerve a selyemtenyésztés 
nagy basznál, újjászervezte az 1880-ik évben 
a szegszárdi selyemtenyésztési felügyelőségei, 
hogy ezt az iparágai Magyarországban újból 
meghonosítsa.

Kzzel az intézkedéssel, de külöuösen 
B e z e r é d i  Pál, ez ügyijén kiküldött minisz
teri meghatalmazottnak lelkes munkálkodása 
folytán selyemiparunk oiy rohamosan fej
lődésnek indult, hogy hazánkban, mini 
őstermelő országban, a hol úgy az egyesek
nek. mini az államnak fő jövedelemforrását 
a nyerstermelés képezi, ezt a foglalkozást 
ma már fontos keresetág na k tekinthetjük.

Voltak, a kik elisiwrőleg szóltak erről 
a nemzetgazdasági tekintetben oly igen fon
tos intézkedésről, de nem hiányoztak azok 
sem, a kik. kicsinyéivé a selyemtenyésztés 
után járó hasznot, rosszalásukat fejezték ki 
e fölött, úgy, hogy a laikus valóban alig 
tudhatja, hányadán van ezzel a kérdéssel.

A selyemkulturának első kelléke a 
Iselyemhernyók tápanyaga: az eper. vagy 
szeder fa.

A szederfát is, éppen úgy, mint a gyü

ját, egészen elvesztette ienomée-ját a társaság
ban. De Istenem, hogy állhatott be ez a borzasztó, 
váratlan fordulat? Mi okozta ezt az iszonyú csa
pást? Hisz mindenki jómódú, sőt gazdagnak tar
totta őt, és én sohasem gondoltam volna, hogy 
majd ilyen oka lesz, hogy én ne lehessek az övé.

Oly biztosra vettem már, ha még nem is 
kérte meg a kezemet, nem vallott még —  én

1 egészen jól láttáin és tudom, hogy ő is szeret.......
I Tegnap az államlitkárné estélyén is láttáin, hogy
küzd magával, hogy valamit mondani a k a r ..........«
Nos, ez csak bizonyítékul szolgálhat arra, a mit az 
imént mondottam. Ne is igen csodálkozz, hogy 
ilyen véget ért, gyakori eset ez. Kgy olyan fiatal 

; hadnagy nem érzi jól magát, ha nem tart fényes 
gareonlakást a legelegánsabb negyedben, ha nincs 
Hig-je és legalább két versenylova. Aztán mennyibe 
kerül a színház, az úri vacsorák, az obiigát pezsgő, 
osztriga stb. Mig aztán az egész kártyavár össze
esik és a grand segneur a világ szemeláltára 
semmivé válik. Még jó, ha időben benyújtja a 
lemondási kérvényt és quitlál jószántából inig 
nem késő és nem várja he, a inig elesapják. 
Baloghnak legalább volt annyi esze és már meg
tette a kellő lépéseket.«

He bonnan tudnak mindent úgy az emberek?
Honnan? Hát Istenem, nem az ezredese maga 

vette meg a lovat?! Legközelebb majd az elegáns
bútorzat kerül árverezés a l á ............. Azért fogadd
meg tanácsomat és ne utasítsd vissza Bende Ügy
véd ajánlatát. Ha nem is olyan csinos fiatal ember 

mint a hadnagy, mégis megbízható, érett férti.

mölcsfákat, bárom féle módon szaporíthat
juk:  magvetés, bujtás és dugványozás által.

Legtanácsosabb azonban magról tenyész
teni Ilyen módon már kis területen sok 
csemetét nevelhetünk, melyek az állandó 
helyre való kiültetés után nemcsak bizto
sabban megerednek, hanem jobban meg
szokván a talajt, szebben is diszlenek, mint 
a bujtás vagy dugványozás által szaporí
tottak.

Magvetés czéljából junius hó végén és 
julius hó elején a szederfának éretten lehullott 
gyümölcsét Összeszedjük, hideg vízben kezeink 
között dörzsölve, a magot a húsos résztől 
elválasztjuk, rostán felfogva, árnyékos helyen 
inegszáritjuk és durva vászonból, e czélra 
inkább bosszúra mint tágra, készített zacs
kóba töltvén, száraz, szellőn helyen tartjuk 
az elvetésig. Ennek okvetlen tavaszkor kell 
történni, ha csak nem akarjuk tenyésztésün
ket koczkára tenni.

A bevetendő hely fekvése mindenkor 
déli vagy délkeleti legyen, soha északi, vagy 
északnyugati: a talaja í*ed»g jól megművelt, 
termékeny, de semmi esetre sem frissen 
trágyázott.

Ha a vetés tavaszszal történik, úgy a 
föld már a megelőző őszkor 7 5 — 80 cm. 
mélyen fölásandó, hogy az a télen át. a 
levegő és viz behatásának kitéve meg- 
termékeny ittessék.

Tavaszkor, midőn már erősebb fagyok
tól nincs miért tartanunk, a földet még egy
szer 50 cm. mélyen fölássuk, azután meg

lőnek mégis állása, jövője van és — a mi fő  —  
kinek hozomány nem kell. Légy tehát szófogadó 
lányom, öltözködj, csinosítsd magad, légy jókedvű, 

i vidám és remélem, hogy a mai est meghozza a 
| várt elhatározást.

Szegény Mariskának bizony nem volt egy 
1 csepp kedve se elmenni a bálba ilyen előzmények 
után. Csak az a biztos tudat — hogy szive válasz- 

j tottja is ott lesz - -  töltötte el öröm és remény- 
: nyel. Most már ő is .azon volt, hogy ma mon- 
I düssék ki a döntő szó — de a hogy ő gondolta.

Tarthatatlan volt az állapot. Jól tudta, hogy 
szülei nem gazdagok és csak nagy áldozatokkal 

I tarthatják fenn a nimbust. Ha csakugyan igaz 
I lenne Feri esete és ő, őt nőül véve, rendezhetni 
vélte anyagi viszonyait??

Szörnyű csalódás. — — —
Végre elkészültek és Mariska, kinézése után, 

senki sem hitte volna, mily komoly és szomorú 
gondolatok foglalkoztatják. Balogh hadnagy már 
ott volt a bálteremben és a többi fiatal emberrel 
egyetemben teljesítette rendezői kötelességét a 
fiatal, csinos és kevésbbé fiatal és csinufifrjMlgyeket 
fogadva.

Már türelmetlenkedni kezdett, mig aztán 
j végre megjelent az állainügyészné a leányával, 
i Daczára annak, hogy Mariska tudta, hogy evvel 
nem követi anyja intenczióit, elfogadta Balogh kar

iját és az átnyújtott ibolyacsokrot.
(Vége köv.)



gereblyézve vagy rnegborónáivá egy méler 
széles ágyakra őszijük föl. Az elvetendő 
magot pedig 10 m* területre Ifi grmmot 
számítván, beáztatjuk, hogy ezzel lassú csírá
zását elősegítsük. Az áztatás langyos, de 
nem meleg folyó-, eső- vagy sósvizben, vagy 
pedig trágyalében történik és három napig 
tart, mely idő alatt a magot többször föl
keverjük. Aztatás után azt a zacskóba vissza
öntjük és napos helyen úgy teszszük a földbe, 
hogy olt nyitott végével fölfelé rézsulosan 
feküdjék. Azután porhanyó földdel, sekély 
rétegben, betakarjuk, időnként megöntözzük, 
hogy nedvességét folyton megtartsa. Hogy a 
mag meg ne füledjen, a zacskói naponként 
kétszer-háromszor kivesszük a földből és tar
talmát jól összerázzuk. Ha a mag már föl
duzzadt, színét változtatta és fehér pattaná
sokat mutat; akkor alkalmas az elvetésre.

Vetésnél a kerti zsinórt két-két dm. 
távolságban kifesziljük, annak mentén a kis 
kapával vagy a gereblye nyelével barázdá
kat huzunk, melyekbe — az egyenletes 
elszólás czéljából homokkal vagy hamuval 
összekevert —  magot hintjük és azt földdel 
vékonyan betakarjuk, hogy melegségét és 
nedvességét megtartsa. A barázda mélysége 
a kivetendő szedermag nagyságához mért 
legyen, olyan, hogy a mag se nagyon mélyen 
se nagyon felületesen ne essék a talajba. 
Hogy bevetett földünk nagyon ki ne szá
radjon. a mi hátráltatná a mag csírázását: 
és gátolná a csemeték kibúvását, naponként 
esti alkonyaikor az öntöző-kanna rózsáján 
át megöntözzük

Az igy elvetett és gondozott mag Ifi —20 
nap alatt teljesen kicsirázik. 0 -7  hétre pedig 
már annyira megnő, hogy a sűrűén kikelt 
csemetéket, a földnek előzetes átáztatása után. 
ritkíthatjuk. A ritkítás által nyerteket kellően 
megmunkált földbe óvatosan átültetjük. 
Ennek az eljárásnak általános alkalmazását 
nem lehet eléggé ajánlani, mert az igy kezelt 
csemeték igen szépen tenyésznek és gyöke
reik idejekorán szétágaznak, mi a tökéle
tes gyökérképződésnek és igy a fiatal fa 
egészséges és erőteljes fejlődésének legelső 
alapja.

A csemete-iskolának további gondozása 
abban áll. hogy onnan a gyomokat minden
kor kiirtjuk és száraz időjárás alkalmával 
alföldet kora reggel vagy naplemente után 
esővízzel meg locsoljuk; őszkor pedig a cse
metéket földdel takarjuk be. hogy azokat a 
tél hidege ellen megóvjuk. Szalmával is szok
ták a csemetéket betakarni, de ez nem ajánl
ható, mert ezzel a mezei egereknek fészket 
készítünk, melyek túlságosan elszaporod
nak és csemete-iskolánkban óriási károkat 
okoznak

(Folyt, köv.)

Iv Ü L Ö N F É L É  Ív.

—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XIV. 
évfolyam 3-dik negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési dijakkal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

fi k iu rfó fiiv iitiil.
—  Gróf Festetics Jenő ur m. hó 30-án 

több heti távoliét után Dragerhof felől a d.
e. 11 órai vonattal Csáktornyára érkezeti. ' 
Ó Méltósága azonnal a zala-ujvári kastélyba 
hajtatott.

—  Dr. Jankovich László gróf, főispán e 
hó 1-én d. u. a 4 órai vonallal székhelyé
ről Csáktornyára érkezeti s az áll. tanító
képző-intézetbe szállott. Ö Méltósága más
nap saját négyes fogatán a muraközi hegy
vidékbe utazott s a stridói és rácz-kanizsai, 
harmadnap a királylaki és határőrsi áll. 
iskolák évzáró-vizsgálatain volt jelen, a hol 
nagy ünnepséggel fogadták. Kíséretében vol
tak dr. R u z s i c s k a  Kálmán kir. tanfel
ügyelő, O r o s z  Pál a közigazgatás tagja, 
K o l b e n s c  h I a g Béla főszolgabíró és 
M a rg i ta i József képezdei igazgató.

—  StridÓrÓI Írják, hogy P o s z i l o v i o s  
| György zágrábi érsek f. hó 23-án délután 
fél 7 órakor érkezel! K o l b e n s c h l a g  Béla 
főbíró s vagy 10— 12 lelkész kíséretében 
Slridóra, hol I v k ó  János plébános röviden 
horvátul üdvözölte. A plébános saját költsé
gén a község munkaerejével magyar feliratú 

I diadalkaput készíttetett és a bevonulási 
útvonalat zöld ágakkal diszitlette fel. A 
templomon, úgy több épületen magyar nem
zeti lobogók lenglek. A fogadásnál a nagy 
munka időt véve csak néhány száz hivő és 
az iskolás gyermekek voltak jelen tanítóik 
felügyelete alatt. A menet után rövid bála
adó isteni tisztelet volt. mit egy. a túlságo
san papipirvirágokkal leldiszilett oltár kigvula- 
dása zavart meg. a mi roppant pánikot idé
zeti elő és a templomban levők hanyat- 
homlok rohanlak kifelé. Ámde a liizct csak
hamar sikerüli eloltani és a rend helyre 
állt. Semmi sérülés sem történt. Ezután 
következett a hívők áldása, utána az érsek 
visszavonult lakására A város úgy a hiva
talok részéről a tisztelgés egészen elmaradt. 
24-én 1700 léleknek osztotta ki az érsek a 
bérmálás szentségét, mit a hivatalos ebéd 
követett. Estefelé megtekintette a templomo
kat és sétát lelt a hegyekbe. 2ö-én reggel 
fél 10 órakor az állami iskolába ment, hol 
az igazgató rövid magyar beszéddel fogadta 
és bemutatta a tantestületet. Oszlályröl-osz- 
lályra járt kíséretével s a hittanból kérdez
getett. Teljes l és V4 órát időzött itt. bement 
az irodába, hol kíséretével együtt beírták 
nevüket a vendégkönyvbe. Ezután megtekin
tette a gyermekek rajzait egyéb munkáit, mi 
feleli meglepetésének adoll kifejezést. Az osz
tályokban külün-külön volt s itt is még egy
szer megköszönte a kalauzolást. Majd kocsira 
üllek és áthajtattak a rácz-kanizsai templom 
es iskolák megtekintésére. Az iskolákban olt 
is mint Stridón egy-egy gyermek magyarul 
üdvözölte külön úgy jövel, mint menet. A 
hittanta oltás felelt — mit a tanítók vezet
nek — teljes megelégedését fejezte ki. Majd 
röviden kérdezősködött az iskola és egyéb 
viszonyokról s visszahajtatott Slridóra ebéd re. 
Ebéd alkalmával újból jól nyilatkozott a 
tantestületről és az iskolákról, a többek 
közölt ezeket mondva: A meggyőződés vezeti 
az embert az igaz fogalmakra. Ezen iskolák 
és tanítók egész másként voltak lefestve 
mint a minők. Hisz mind derék ember! Az 
iskolákat is nem a vallásta lanság, hanem az 
igaz meggyőződött vallásos szellem lengi át!« 
A tanulók részére 49 drb. imakönyvei hagyott 
bálra a plébánosnál Dél úté n f> órakor a 
főszolgabíró kíséretében, egész csendben 
Mura-Szt.-Marlonba távozott.

—  Előléptetések. A m kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Szabolics Melániát, 
a helybeli polgári leányiskolánál alkalma
zott segédtanilónöt, úgy szintén Benedek 
Aladárt, a polgári fiu-iskolánál alkalmazott 
segédtanítót a XI. fizetési oszlály 2-ik fokoza
tába léptette elő.

—  Törvényhatósági diszgyülés. Zala 
vármegye törvényhatósági bizottsága hétfőn 
délelőtt 10 órakor Z.-Egerszegen a megye
ház nagytermében F e s i  e I i c s György gróf 
arczképének leleplezése alkalmából diszköz- 
gyülésl tartott. A diszgyülés megkezdése előli 
a templomba vonullak az összes testületek, 
hol B a l a t o n  apátplébános »Te Deum«-ot 
tartott. Dr. H a u d e k  Ágoston zala-apáti 
apátplébános tartotta a megyeház termében 
a diszszónoklatot.

Évzáró ünnepélyek. A helybeli kis- 
dedovó zárünnepélye, illetőleg évzáj*ó vizs
gálata, mint azt már múlt számunkban jelez
lek ni. hó 27-én ment végbe. A szép számban 
egybegyült közönség élénk figyelemmel kísérte 
a kicsikék kedves szavalatát és játékát és 

i örömmel hallgatta a kis gyermekek élénk 
magyar csevegését és dalolásál. Ez utóbbi 
körülményt emelte ki az óvóegyesület elnöke, 

i Zjegler Kálmán kir. közjegyző is hazafias szel
lemű beszédében, melyben elismerését fejezte 
ki az óvónőnek nemes buzgalmáért, valamin! 
a helybeli közönségnek is áldozatkészségéérl. 
továbbra is kikérvén ezt, hogy az egyesület 
biztosan haladhasson kitűzőit czélja: a magya
rosodás felé. — Hasonló ünnepélynek vol
tunk tanúi m. hó 28-án a helybeli polgári 
fiúiskola udvarában, hol a Csáktornyái áll 
polg. fia- és leány-iskola évzáró ünnepélye 
tartatot! meg Xehány jól sikerült szavalat és 
énekdarab illán D ú l v a  Mihály igazgató 
mondta el figyelemmel végighallgaloll hesznl- 
jel. melyben a nőnevelésről közölte nézeteit. 
Majd a jutalmak kiosztása következel!, 
melylyel aztán az ünnepély véget is éri

Halálozás. K o v á c s i c s  Ferencz 
zrinyi-külvárosi lakosi súlyos csapás érle, 
amennyiben neje szül. D e r g á r  Mária in 
hó 27-én, 20 eves korában rövid szenvedés 
illán elhunyt. A megboldogult egy 8 napos 
fiút hagyott maga után. Temetése jun. 28-án  
ment végbe. Béke poraira!

Majolika-gyár. Csáktornyán S z i r I e y 
György orvos szl.-ilouai birtokán majolika 
gyártásra alkalmas tőidet találtak a szak
értők. minek következtében egy hazai hír
neves majolika-gyár tulajdonosa érintkezésbe 
lépett a tulajdonossal a hirtok földjének lei
használása czéljából Ha az illető majolika 
gyár-lulajdonos az anyagszállításra meg tud 

jegyezni a Déli Vasúttal, akkor waggou 
j számra szállítják el az anyagot, ha nem tud 
megegyezni, akkor a birtokon fog felállítani 
egy nagyobb szabású majolika-gyárat és kör- 
kernenezét téglaégetésre. Az ügy jelenleg az 
alku stádiumában van.

— Nagy zivatar dühöngött m. hó 2fi-án
éjjel 8 11 óráig Csáktornyán s vidékén

; A széni-Györgyi begyeken egy házal ham
vasztott el a villám. Csáktornyán is több 
helyen leütött, igy nevezetesen a helybeli 
villamtelepen 3-szor. A Széna-téren Ko pj á l  
Bálint szabó kéményébe ütött s itt kél 
részre oszolwi, a cserépzsindelyen és a 
konyhán keresztül hatolt a földbe. A ház 
lakói közül 1-en voltak a konyhában elfog
lalva s a villámszikrák tőlük alig egy lel 

I arasznyira czikkázlak a falon végig. Az ijedl- 
jségen kívül senkinek baja nem történi. A 
villám a letol is meggyujtolta, de a házbeliek 

! csakhamar eloltották a tüzet.
Értesítők. A helybeli községi elemi isko- 

' lába beiratkozott 219 fiu-tanuló és pedig az 1. <»*z- 
| Iákba 71, a ll-ba 08, a Ill-ba f»ö, a IV-be •>!, 
j ezek közül elköltözött 7. kimaradt 9, b e t e g  volt 1.
! meghalt 2, az év végén megmaradt 240. Anya
nyelvié nézve volt f>2 magyar, 170 liorvát és 27 

i német anyanyelvű tanuló. Vallás tekintetében r.
! Katii, volt 203. ev. ref. 2. ág. ev. 1, izraelita 42.
J Születési helyre nézve volt 213 helybeli s 30 vidéki,
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižaia Hsohel  1*ilipo\<i na|10rva 8̂|(0m j magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučijivi list za puk
kam se predplate i obznane

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

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fp|. 

Na pol lela . . . .  2 Irt 

Na četveri leta . . . i |>{

Pojedini I»roji koštaje lo kr.

Obznane se poteg pogodbe 
1 fal račuiiaju.

l.ke Šparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«. »Sparkasse Okolice Č a k o v c a i .  t. d.

rieči: 'Hvaljen budi Jezus Kristus«. Ovde 
je  videti, da učenost nepreči čovieka u 
vieri.

Prije nego dalje pojdem, hvču jedmi 
pripoviedku o prije rečenom meni osobno 
poznatom professoru Nussbaumu pripovie- 
dati. Kak je to več navada, neznaliee se 
rado izsmeliavaju iz pobožnih ljudih, pak 
je  i jedan krat nieki židov u Monakovu u 
noči poslal po professora Nussbauma le se 
hotel šnjirn malo našaliti, ali mu šala nije 
imala onak šalni konac, kak si je  on !o 
mislil.

Professor se na poziv odmali stane, 
vbleče i požuri k bolestuoinu židovu. Kad 
dojde tam te ga zapita, kaj mu fali, odgo
vori ov: »nikaj lak pogibibeljnoga, samo 
noge sam si pral, pak ovi moji domari mi 
nernzmu nokte na nožnih prstih odrezali, 
a ja si radi debiji ne trbuha nemiem doseči 
pak zato bum njih prosil, za koga znam 
da sigurno razmu. da mi j e  po rezu«. Pusve 
mirno professor oba vi. kaj je  židov zalilie- 
val. ali drugi dan i račun pošalje jezero 
markah (jedmi bavarska marka vriedi našiti 
šestdeset krajcarov). — Dakako, da je  sad 
la šala poslala skupa le je i Židov se pro- 
tivil račun platili i tak je ciela stvar dosla 
pred sud. Židov se je  tim branil, da je  za 
rezanje noktov preveliki račun od jezero 
markah ali, professor dokazal, da njega za 
operatiu ide pet sto markah, a po noči

Z A B A V A

Moja kői i moj intetek.
Več je  dugo, kada su naše babice pri- 

povedale. da je  devojački miraz pokadšto 
sastajal vu samoj kru lici ili čislu

Bobri Bože! zdavnja su minula ova 
vremena Današnji dan se najpredi pita. 
jeli ima kaj vrednosti. »Koliko stotina iii 
jezere«, a nepita se, jeli zna voditi pošteno 
hižne posle i gospodarstvo.

Ja l>i rekel, da ju je  najpredi pitati, 
jeli se ona uzda, kaj se tiče jedne gospo
darice posle svršiti. Pak onda za tim misliti 
na herbiju. Kajti pomažeju jezere, ako nežna 
voditi gospodarstvo! Ja  vam hočem, dragi! 
čitatelji pripovedati lakov dogodjaj, koj sej 
je  dogodilo vu jednoj vrednoj obitelji.

V jednom varašu je bil jeden dobro 
stoječi trgovec imenom N. Pales. Imel je  
jedilni kčer. kojoj je  bilo ime Božica. Ta 
Hužica vam je  bila prava lepota svih m -1 
žicah. Vu ovu lepoticu se je zaljubil veoma * 
muder i još tripid bogateši graditelj. Bakle 
on ju načini vzeti za svoju tovarušicu. 
Njegov oteč mu je  branil, kajti nije mogla 
donesti k-hiži toliko miraza, koliko je  on na| 
svoje bogatstvo zahteval. Ona je  imela samo j

dvaput stu jezer, a on je  potreboval Iri 
slo jezer. Ovaj vam se je  velikan zval, ako 
sle željni znati: Weller Von Vei.

Sada vam je velika tuga nastala vu 
obedveh hižah. Ov par mladih su se jako 
zaljubili, ati sreča njim nije služila 1 njeni 
oteč je  imel vnogo iinanja. da bi mogel lu 
svotu namiriti i još bi mu ostalo. Ali s e j e  
bojal, jeli nebi mogel gda god vu nesreču 
opasti, i gde su onda jezere.

Gospona Palesa supruga prosi svojega 
mužu. da naj namili to svotu. a njim hoče 
dragi Bog opel sreču dati, i da se mora 
tak jako zaljubljeni par venčati. Ali na ove 
reči on neče niti odgovoriti, lak se napravi, 
da uiti nečuje.

Sigurno je  misliti, da je  on svoju je- 
dinu kčerku rado imel, i samo se je  bojal. 
jeli ga nebi nesreča snašla vu njegovim 
želu, i da bi toliko penez prepalo.

Gospodin Pales spada vu onaj red ma
terah, koje nemogu izustili reč »Moja kčer«. 
Opel počne gospoduje: Ako ncprisianeš na 
lo venčanje, onda znam, da vu tebi nega 
nikakove ljuba vi do mene. dragi muž.

Sada Pales odgovori na te reči: Vckše1 
svole nedam, neče nikud dojti, kaj je  u 
nas, sve hoče njoj dobro dojti.

Dragi muž, želiš li sve znati, što mis
lim o tebi: »Ti si onakov slvor. da li tieimaš

ni srca, ni duše. da jest, to ti gotova stvar. 
Ti niti otac, li si krvnik krasnosloveči.

Znaš li muž moj. ti očeš včmiti svojom 
p irugljivom ravnodušiiusljum. da hoče mene 
ostavili moja prirodjena čud.

Da kad.i bi kaj lakovog bilo moguče. 
odgovori gospem Pales.

To je  več od više, reče gospa Pales.
Dosla, dosla. draga moja mamica! od 

govori Božica, ja  nečem, da hudem uzro- 
kom, kaj i oteč govori. Pak kada neče, da na
pravi ono, kaj g;t prosimo, reče plačne, 
kada mi neda ono. kaj tako željimo: kuj 
bi utemeljili sreču meni i Welleru, onda

- onda zaplače.
Sad zakrikne gospa Pales; o dete moje 

moje, sladko moje dele!!! I lo tebe nedira. 
ti moreš, da gledaš hladno krvno sve. Tebe 
nemore genuti moj nedužni glas, koj bi tebi
mogel utemeljili sreču.................... Kaj hočeš
draga moja. kad vidim ženil, gde plače, onda 
se vu meni nepoverenje . . .  kak, da lo 
nije bila moja krivnja. Od mene je  Jakša 
uspomena, reče oteč. Vu početka našega 
braka plakala si guslo, kada si htela kaj 
shodili ili dobili, da me ženske suze ispo- 
ii i i naj u na silne izdatke.

(halje sljedi).
Sastavi/. V v r y v u  J ó z s e f *



dvostruko i židov je  bil obsudjen, a pro-, 
(tssor je  iste novce odmah prikazal mona- 
kovskoj sirotinskoj kassi.

(demo dalje: Mnogomu to nebude poz
nalo, da je  austrijanski maršal grof Hadetzki 
osobito pobožan bil te su vrbu toga mnogi 
bedaki glavami kimali. To je  istina, da se 
čoviek med soldati nenada puno pobožnosti 
najti, pak akoonda najednog takovog nadojdej 
navadno se čudi. — Hadetzki, koj je  više! 
Krat prije poldan okolo bodeči, u koju eirkvu 
uzput u varašu znal stupili i onde ostal 
nioleč, nije mogel pri sebi molitvenu knjigu 
nositi, radi svoje generalske uniforme, jer 
$oldačka oprava, kak je  poznalo, pristaja 
k lielu kak druga koža, pak bi žep tam na 
stran buktel u kojem bi imal svoju molit
venu knjigu, nego si je  proti tomu maršal 
Jtadetzki znal pomoči: on si je kupil čislo 
koje je  mogel u svakom žepu, dapače i u 
lajbečnom nositi, bez da bi se vidlo, da je  
žep čim prenapunjen.

Vrrlo ganutljivo bilo je  gledati staroga 
generala pod svetom mešotn čislom u ruki 
u klupi klečati, i kak zrno za zrnom spušča 
po žnorici, večina očih bile su na laj mili 
prizor uprte.

Bivši jednoč na majlandskoj promenadi, 
sedel je  na jednoj klupi, i jer je  bilo baš 
vrieme. kad je  malo još svieta na promenadi, 
zadubel se je  stari maršal, onak u svom 
zakulku u miru, u razna razmatranja. Jeli 
je vierske exercitiae obavljal ili kHj. neznani, 
samo kad je  pričelo sve više i više svieta 
promenadu dohad jati i njega o vak u njego- 
vom mirnom razmatranju buniti. stal se je  
iz svoje klupi i otišel. Komaj da je  kakovih 
dvie slo korakali od klupi se udaljil opazi, 
da je svoj? čislo na klupi zaboravil i on 
se odmah vrne nalreg. a kad je  došel do 
klupi. baš su dva mlada ofiicira mimo pro- 
lazili, koji videč čislo na klupi ležeče, jedan 
drugoga drukne i onak posmehce na čislo 
namegne. LT lom hipu stari maršal dojde 
do 11 j i i i i još njihovo namigavunje vidi. pak 
im zlovoljno reče:

KHj si tu nad tem čislom nainigavate?
Kaj vas je  za nje briga? To je  moja 

čislo Ja sam ovile malo prije sedel i Hoga 
molil, pak sem onda kad sem odhadjal čisla 
ovde na klupi zaboravil, pak to nije nikaj 
takvoga, da bi se vi sad iz toga morali iz- 
stnehivali i na moje čislo ovde posmehce 
namigavati*.

Officiri, koji su sad lu pred generalom 
kak svieče jednako stali i salutirali, nisu 
znali rije je  to čislo bilo i sad na taj 
Kadelzkiev govor saino su se od srama 
žarili i komaj dočekali, dok se je  stari 
gospodin čislo iz klupe vzel i mrmljajuč 
otišel

To mi pak ipak se nebude nilko podu
ki Ivrditi, da maršal Hadetzki nebi b.l učen 
čoviek i da svog života nije puno knjigah 
čtel, j>ošto je  on, kak je  poznalo visoke 
niililarske škole zvršil a i svojom znai.ost- 
juni i učenostjum do najvišešega miesta u 
yojski doteral.

Takovih primierah bi ja  ovde stranom 
'z vlastitog izkustva mogel puno napisati, 
Jer baš osobno poznam mnogo učenih Iju- 
dih. koji puno drži do viere, — a stranom 
bi inogel puno pripoviedati iz tradicije, jer 
ba|n o mnogih čul takova pripoviedati a i 
čtel sem po raznovrstnih knjigah.

A uda ako tko nedrži svoju vieru, nije 
to razlog, jer je  tobože učen, pak sloga o 
protivnom osviedočen, nego je  jedino razlog 
,:,J Sto nezna katekizmusa, kak ga svako 
školsko diete zna i znati mora, jer da bi

ga znal, nebi moguči bil bez viere, čovieku 
pako su sve znanosti hadava, ako je  bez 
vierč. I to je  več stotine i stotine krat u 
čoviečanskom živolu dokazano bilo, dokazuje 
se danas i dokazuvat če se na sve vieke.

E  ut, h o lh ty .

Poli tički pregled.
Magjarska zastunipčka hiža.

Na dnevnom redu sjednice bilo je  treče 
čilanje prihvačenib vojničkib zakonskih os
novali, ali jiokelidob nije bilo nazočno sto 
članova, morala se je  sjednica odgodili. dok 
su se zastupniki vu veksem broju nakupili. 

iStopram kesneše odprta je  sjednica (sesija) 
i obavljeno tretje čitanje. Žalim je  hiža prešla 
na nastavek glavne razprave zakonske os
nove o vpelanju kaznenog postupnika. De
bata je  bila vrlo mlitava, rnukar su se 
zastupniki Madarasz, Huzatli, llollo i Hoda 
na sve moguče načine trudili, da prikažu 
vnogo napadani §. 16. vu šlo crnjem svjetlu. 
Napokon je  debata odgodjena,

Magjarska.

Hadnički štrajk vu južnoj Magjarskoj 
zadaje vlade vnogo brige i posla. Minister 
poljodelstva pobrinul se je  doduše, da ne- 
dojde do izgreda kod žetve i da se s dru
gih krajevah doprerni dovoljan broj radnika 
(težakov), no poleg vsega loga situacija je  
vrlo nevugodna. Iz Szegedina javljavu, da 
je  onamo iz Gornje Magjarske sliglo 400 
žaudarov za pojačanje redarstva (policije). 
Na sva mjesta, gde vlada jiogiblj, poslani 
su pojačani odjeli. Vu okolici Uaje jeden je  
dél raduikah odkazal radne ugovore. Pri- 
čnvili težaki (radniki) ovak se budu razde
lili: Vu Mezőhegyesu (vu čanadskoj varmegjiji) 
namestili se budu 10ŐO rusinskih i slovač- 
kili delavcov, vu Panyu (vu čongradskoj 
varmegjiji) 600 rumunjskih delavcev, vu 
Csorvašu (vu békeskoj varmegjiji) 600 de
lavcov vsake fele narodnosti. Vsi li delavči 
došli su več 26. juniuža na svoja mješta. 
Želva hude hujša od lanjske.

Rusija i Vatikan.

Iz Kima došli su zanimivi glasi. Napo
kon pošlo je  za rukom papinskoj diploma
ciji, da se s Husijom sporazuinije glede 
imenovanja novih kaloličkih biškupah vu 
Rusiji. Pregovori, ko)t* je  lani vodil vezdaš- 
nji internuncij vu Haagu, Msgr. Tarnassi, 
sada su dovršeni, ter hude za kratko vrčme 
tali imenovano sedem novih biškupah, i to: 
Žuranovič Štefan, za Vilmi; Lubovicki Ciril, 
vezda posvečene biskup i administrator za 
sjedinjene biskupije vu Lucku, Žitoiniru i 
Kainenieku; Baranovski Antun posvečeni 
biskup samogitski i rektor duh. akademije 
petrogradske za Plork, Nedjalkovski Karlo, 
kanonik vu Lucku za posv. biskupa vu Mo- 
bilovu; Cyrtov Gašpar. kanonik vu Hovnu, 
posv. biskupom vu Hovnu i Klopotovski 
posvečenim biskupom vu Žitomiru. Car Ni
kola več je  odobril ova imenovanja.

Grčka i Turska.

O situaciji vu Grčkoj i Turskoj ter o 
pregovorih o miru javljaju denes više pro- 
tuslovnih glasov. Iz Atene su telegrafirali: 
Hokehdob je  nada, da bi se doskora mogel 
sklopiti definitivni mir, vrlo slaba, nastoji 

| grčka vlada svim silami, da se bar sklopi 
privremeni mir. koji bi omoguči demobili
zacija vojske. Manjak vu grčkom proračunu 
iznosi več za prvih pet mjeseci 50 milijuna!

franaka. llsljed toga minister vanjskih pos
lov Skuludiš remonstriral je  kod zastupni- 
kah viasli.

Druga atenska vjest javlja, da vu Ca
rigradu očekivaju podpis prelirninarnog mira 
vu najkrajšem vremenu, dapače več vu 
subotu. Poklisari Francezke i Rusije dobili 
su naputek, da posjiješe pregovore. Hatna 
odšteta odmjerena je  sa 70 milijuna franaka, 
plativih vu četiri godišnja obroka.

Včsti iz Tesalije glase žalostno. Turki 
ne samo da su zaplenili vse žito vu Trikali 
i razpisali težki porez, več su zaplenili ime- 
tek onih osobah. koje su pobegle ter se nisu 
povrnil le. Turski šeregi idu vu Kardicu i 
i Kalambuku. koje nisu do sada posjednute 
Grki vide u lom povredu ustanovah za 
prirnirje, — no Tursku to nimalo ne smeta, 
ona more čokati.

Ideja o imenovanju bivšeg prezeša švi
carske republike Nume Droza guvernerom 
na Kreti našla je  vu Ateni simpatična od- 
viza, prem sc čini, da neče prejti granice 
akademičke razprave. Atenska »Akropolis* 
javlja, da če krščanski zastupniki Krete 
upraviti agmiralom izjavu sljedečeg sadržaja: 
»Krščanski Krečani osječali su, da su jeden 
narod s grčkim, a jedina svrba njihovih 
osem ustanaka bila želja za sjedinjenjem s 
Grčko n. No pokehdob Európa na žalost za 
sada ovo sjedinjenje proglašuje neizvedivim. 
a obriče podpunu aulononiijii i odstranjenje 
turskih šeregov s otoka, a Krečani sa svoje 
strane rado bi videli, da se povrne mir iz- 
medju Grčke i Turske, oni če odgoditi svoju 
želju za sjedinjenjem Krete s Grčkom na 
bolja vremena ter nule za sto skoriju 
provedbu novog ustava. Oni obečavaju. da 
budu postuvali jednakost pred zakonom svih 
Stanovnika otoka, bili oni koje mu drago 
vjere i narodnosti.

Carigradski pregovori o m iru.

Ho včslitna, koje stižu iz Carigrada, 
čini se, da poklisari nastavljaju pregovore
0 miru prež obzira na prigovore turske 
vlade, koja vsaki dan stavlja nove zapreke, 
zavlačeč time definitivni kontrakt mira. Vu 
Tesaliji Turska se je  uredila kakli vu sva- 
jo j pokrajini, a želva je  izgubljena za 
Grčku. Hoče li poklisari moči konačno sa 
svojini elaboratom kod porté uspjeti, to je  
pitanje, na koje ni oni sami denes neznaju 
odgovora. Golovo smčšna je  pozicija, koju 
z.mzimlju diplomati na prema Kreti. Pri 
zelenim stolu debatira se marljivo, izradjuju 
osnove i ustanove za buduču upravu oloka, 
a kad lamo. nigdo neče da čuje za te os
nove. a iiiijmenje ustaši, koji se uebrinu ni 
za europske posade, ograničane na nekoliko 
mjesta. Oni su faktični gospodari situacije, 
—  i tako se produljuje stara neizvjestnost
1 pogibelj ad infinitum.

KAJ J E  N0V0ÖA ?

—  Prosimo naše poštuvane predplatnike, 
naj nam vu novim pol Ijetu predplatne 
zaostatke čim predi pošljeju i predplate 
ponoviju!

Osobne vésti.

M i n i s t e r  dr.  W l a s s i c s  G y u l a  i 
obitelj njegova vu Halaton-Fiired zvanom 
kupelišču stanuje, odkud se svaku srčdu vu 
Budapešl odpelja. gde vu ministeriumu svoje 
najvažnije posle žvršava i drugi den audien- 
cijusvoju obdržava. —  P o s i l o v i č  G y ö r g y  
d r. zagrebački nadbiškup je  šakrament ber-



matija vu fari Čakovec, Dráva-Vásárhely, 
Miksavár, Felső-Mi hál y falva, Szent-György, 
Štrigova, Mura-Szent-Márton, do 20-ga júni
usa podelil, a on den se nad Čakovec vu 
Horvalsku vu Körös odpeljal, gde se je  ponov
ljena cirkva posvetila. Gospodin nadbiškup 
je  29-ga nazaj došel vu Medjimurje i proéli 
tjeden vu Selenci, Mura-Siklošu, Bottornyi. 
Belici i üekanovcu hermái. Gospodina nad- 
biškupa redovniki i ljudstvo svigdi s cirkve- 
nom svečanostjum dočekuju. — J a n k o v i  c h 
L á s z ló  grof i dr. naš veliki župan se je  
1-ga o. m. vu Čakovec dopeljal. Drugi den 
je  s više gospodami štrigovsku i rackanižku 
kr. školu pogledal, gde je  egžamen bil. 3-ga 
o. m. je  gospodiu veliki župan vu Királyfalva 
i Határőr odišel, gde je  lakaj egžamen bil. 
Gospodina velikoga župana su svigdi s pa- 
radom dočekali.

Vu Preloku.

Vu Preloku su se 22-ga i 23-ga juni- 
uša obdržali školski izpiti. Hodilo je  tam vu 
školu 532 dijakov, koje je  11 navuciteljov 
podvučavalo. Družtvo za podpoinaganje si- 
romaških decah daruvalo je  75 par čižem 
za siromašku školsku decu. Knjige su do
bili 197 dijaki. Škola ima i lépi školski vrl. 
vu kojem se nahadja 4H0U cépov i do 9 
jezer drugih drév.

Nadbiškup vu Štrigovi.

Dr. Posilovič György nadbiškup je  23-ga 
juniuša vu Štriguvu došel, gde ga je  Ivko 
János plebanuš pozdravil po horvatski. Gos
podin plebanuš i občina je  gospodinu nad- 
biškupu s magjarskim napisom i s kitjami 
okin6* m slavo-lesu dal napraviti, pred kojoj 
su vnožina ljudstva i školska deca stala.1 
Za tim je blagoslov bil vu cirkvi.

Drugi den je  gospodin nadbiškup 1700 
ljudem delil sv. šakrament fermanja. 25-ga 
je  pogledal kr. škole. Ondi ga je  ravnatelj 
pozdravil vu magjarskim jeziku. Deca su 
bila izpitana iz katikizmuša. Zatem se je  
gospodin nadbiškup odpeljal vu Hacz-Kanižu. 
Ondi i vu Štrigovi ga je  jeden dijak po 
magjarski lépő pozdravil. Navučitelje je  gos
podin nadbiškup pohvaljil zaradi vučenja 
katekizmusa, ar su deca jako lépő odgovar
jala. Med školskom decom strigovskorn i 
rackanižkom je 49 molitvene knjigi1 rezdelil 
gospodin nadbiškup. Pri obedu je  gospodin 
nadbiškup z nova pohvaljil navučitelje i 
ors. škole. Hekel je, da su mu drugač opi
sali navučitelje i škole. Osvedočil se je 

reče dalje gosp. nadbiškup, da su svi 
navučitelji ors. škole dobri i poštenja vredni 
ljudi, a škole su dobre, gde nema bezver- 
nosti, ar se sv. vera naša dobro vuči. Od ve
čer se je  gospodin nadbiškup vu Sv-Martin 
odpeljal

Ogenj vu cirkvi.

Vužgale su se na oltani papirnate niže 
i počele gc reti vu Štrigovi, kada je  nadbiš
kup tam bil. Ljudstvo se je  pieslrašilo i 
počelo van bežati. Na sreču, ognja su hitro 
pogasili i redje nazaj postal. Nikakva nesreča 
se nije pripetila.

Dvorske vésti.

Njezine c. i kr. Visosta kraljevna-vdo
vica nadvojvodkinje Štefanija i Klisabela 
došle su počelkum julijuša na karevsko 
jezero vu Tiroljskoj i próba viti ondi neko
liko tjednov.

Njeg. c. i kr. Visost nadvojvoda Frid- 
rik odputoval je iz Beta vu Požun.

Nj. c. i kr. Visost nadvojvoda Jožef glavni

komandant kr magjarskoga i horvatskoga 
honvédstva, odputoval je  vu srednju Ma- 
gjarsku. da pregleda nekoje honvédske 
posade.

Kraljica Viktorija.

Kraljica Viktorija je  30. vladarica vu 
Knglezkoj od Vilima osvojilelja, 0 ženah 
na englezkom trónuéu, 0 vladaricah iz h.i- 
noveranske liiže te je  vladala punih t>0 
godinah. Koliko se more ustanovili vladalo 
je  samo šest vladara dugše od kraljice Vik
torije: Fareo Harnses II. (03 godinah). Jakov 
aragonski (00 godine), Allonso portugalski 
(73 godine), Kund-li kinézki car (01 godinu). 
Chapur II. iz dinastije Sasanida (71 godinu) 
i Ljudevit XIV. (72 godine).

Črni kraljevič.

Zvun kralja šiamskoga i njegovih prin
čeva bora vil je  ovili danah vu Beču još 
jeden interesantan gost iz dalekih zemalja. 
To je  14-godišnji crnac iz Kameruna. Andrija 
Toko, sin kralja bakokijskog, koji sluša bo
goslovne nauke vu Erhenbreitsteinu kod 
Coblenza, ter se posvetili želi svečeničkomu 
stališu. Njegova voditeljica, sestra Moriska, 
predstavila je  prekjučer črnog kraljeviča 
papinskom nunciju Talianu vu Beču.

Vu Stockholmu. 25. juniuša.

Denes je  svetčano otvoren medjuna- 
rodni novinarski kongres. Olvorenju bil je  
nažočen kralj i kraljevič. Na kongres došlo 
je  400 novinara iz svili krajevah svčta. 
Prezeš kongresa Vilim Singer (urednik heč- 
kog »N. W. Tagblatla«), slavil je vu svojem 
otvoruom govoru kralja švedskega kakti 
zaštilnika znanosti i umjelnosti. Kralj Os
kar zahvalil se je  kratkim govorom Z ačasl- 
nim predsjeduikom kongresa izabrau je  
barun Nordensjöld, predsjedniciina Bonfalini 
(Italija), Clarelie (Francezka). I liidebranl 
(Švedska). Lauser (Berlin); tajnicima Taunay 
(Francezka). i Brantig (Švedska). Nakon 
konstituiranja z h počel je  kongres meritornii 
razpravu. Podpredsjednikom II sekcije ize- 
bran je Kugen Bákosi (Magjarska).

Orijaški globus

Neki Hudiman Johnston kani doskora 
vu Londonu izložbi orijaški globus vu mje- 
rilu od 1.500.000. Promjer loga globusa iz
nosih če kakovih 2 5 5  metra Prema lomu 
vsaki če kilometar zemeljske površine na 
globusu iznašati 2 milimetra. Globus moči 
če se razgledali sa spilarne galerije, a okle
tati če se okolo svoje osi popul zemlje. 
Tako če moči gledaoci pregledali pojedine 
partije s jednog mjesla. Sva ko mjeslo od 
5000 Stanovnika bili če označeno na glo
busu, a menjša mjesla bili če markirana. 
Zvun toga biti če i površina reliefno pri
kazana i farbami prema naravnoj vegetaciji 

| i životu iztaknula. Svrha globusu je, da i 
šile krugove za in te rešuj e za geograliju.

Škole za kuhanje vu Londonu.

Škotska londonska oblast otvorila je  
do vezda 140 kuinja vu kojima se ženska 
školska mladež podučava vu vsaki* fele ku
hanju, pokehdob se prečesto ovoinu ne 
mogu navčiti doinaj od materah, buduči ove 
same ili neznaju ili se slabo vu islo raz- 
meju. Islo je  tako školska oblast uredila 
zavode za pranje, gde se vučiju, kak se 
rublje i ostale tkanine pereju. Isto se tako 
pobrinuli praktični Englezi da buduče do- 
mačice budu čim savršeneše poznavale vse 
vrsti ručnog djela, kaj je  osobito vu Eug-

lezkoj do danas nekaj novo i neuvodeno 
bilo. Okolo 30.000 djevojčicah, večinom i/ 
siromašnih slojeva. izobrazuju se upravo 
sada na račun ogromnog velegrada vu svim 
oviin ženskim poslovilna.

Pjesmotvor svetog otca pape.

Sveti oteč papa Leo XIII dovršil jo 
latinski pjesmotvor, vu kojem vu slogu 
lloraeovih epistula slavi uuijerenost (mer- 
lučljivosl). Pjesmotvor papin odlikuje se 
klasičnimi latinštiuorn i poletom duha, koji 
ne da slutili na visoku starost sv. otca 
Medju ostalim piše sv. oteč: »Tvoj stol neka 
hude uvjek prestrl béliül stolnjakom, a stvari 
na nje neka sjaju od čistoče. Vino li m k a 
ne hude mješauo, samo onda če h razve
seliti vure i okrépiti duh. Nu pazi, da ga 
ne piješ oilviše. Vlej i vode vu kupicu. 
Tvoj kruh daj si pri domu izpeči od naj
boljše melje. Meso na tvojem stolu neka 
hude nježno i od mlad >ga živinčeta, koji* 
se mljekom hrani. J  sivine li vu obče neka 
budu lahke i prež primjeae kakvih dihaljah. 
Jedi frižka ja ja . Ivi do kuhana ili na polo
vici! sirova.« Nadalje preporučuje papa ze- 
Ijenje i voče i završuje sa hvalospjevom 
na kavu.

Plebanuš Kneipp.

Pred par dnevi pred poldan pokopan 
je na grohju vu VVorishofenu plebanuš 

! Sebastijan Kneipp uz ogromno sudjelovanje 
naroda i goslijuh. Sprevod je vodil augs- 
buržki biskup. Hazudha mrtvog téla imata 

j je  ovaj rezultat: *T»žina moždjana 1325 
grama razvilek moždjana vrlo Ijep, dosta 
krvav. Na plučima našle su se slare zace
lile rane. anda tiagovi belega, koje« imamo 
da zahvalimo Kneippovo vlačenje vodom. 
Srdce pokojnikovo bilo je osobito veliko. 
Vu trbuhu našel se je med ju crévima i 
mjehurom velik otok. pun gnoja, koji su 
doktori prepoznali kakti zametek raka Ta 
je bilo i povod smrti pokojnikovoj«. Mrtvo 
telo pokojnikovo bilo je  odjeveno vu sve- 
čeničke b iljine ter slavljeno naodar, kojisu 
okitili bezbrujnih vénei, sligli s raznili slrana

Požar na brodovima.

Naauslro-magjarssom parobrodii Norlh- 
crin«. koji jc  na Fiunii nakladnul dužice 
i plovil je vu Bordeaux, bukóul je  požar 
na debetom morju f> milja od Santa Maria 
ili Lonca. Brod je  izgorel i polomil: olieiri 
i momčad oslobodili su se.

Parobrod »Onni . koji jo plovil iz llel- 
singforsa vu A ho na severnoj obali linskoga 
zaljeva, izgoni ua piitu Na parobrodii bilo 
je  110 potnika, od kojih su pet njih izgo
relo. Ostali su se oslobodili. Vuogi su ra
njeni. Požar naslal je  zhog pada petrolejske 
svjeliljke.

Ubijanje déce vu Italiji.

Novine iz Napulja potvrdjuju potresni 
ulisak. kaj su ga polučila odkriča vu utu- 
čišlu -Anuncijale Da je  na stotina déce 
loga zavoda vumrlo iienaravnom smrljum. 
Iu je  denes več neoboriva činjenica.

Taj zavod se nahadja vu ogromoj 
sgradi, ter je  bil na glasu sa svoje čistoče 
kak i ii zor nog odgoja déce. Vu zavod su 
bili primljeni nahodi, kojiiu se niti za ime 
nije znalo, ler su vu zavodu dolivali prava 
pjesnicka imena. Da su déea loga zavoda 
vsake fele nazivljaji prije reda opala vu 
grob, to se je  stopram vezda doznalo, a ova 
zločinstva nisu niti najmeuje na čdst onoj 
Italiji, kuja je  več zadosla poznala sa ne
morala i propadanja čudoredja.



Ny il ttér.*
K rovat alatt közlőitekért som alaki, sorú tartalmi 

tekintetűm nem vállal felelősséget a S t e r k .

Foulárd-selymet 60 krtól .'l Irt 35 kiig méterenként 
- japáni, chinai sat. a legnjabb mintázattal és szi- : 

nekben, u. ni. fekete, fehér ég színes H m i i v h e r u  
s e l y e m é t  15 krtól 14 Irt Hő kr. méterenként sirna, 
cgikos, koczkúzott, mintázott damaszolt sat. (mintegy 
240 különböző minőségben, 2000 szín és mintázattal 
sat.) a megrendelt árukat postahér és vámmentesen, 
házhoz szállítva, valamint mintákat postafordultával 
küldenek Henneberg G. ics. és k. udvari szállító selyem
gyárai Zürichben. Svájezba ezimzett levelekre 10 kros, 
levelező lapokra ö kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 2

Hirdetések.

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelű 
szabadalmazott gozcseplokeszleleit. melyek a magyar 
gazdasági viszonyoknak legczélszerübben megfelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részére

LANZ HENRIK mannheimi czégtöl,
mely elismert legnagyobb és legjelentékenyebb gyár 
gözmozdonyok és cséplőgépekben: utóbbiak háromszori 
legtisztitásra berendezve.

Ezen készletek minden eddigi verseny csépiéinél 
az összes versengő belföldi és angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. Ezek tehát a vi
lág legjobb cséplokészletei.

K é p e s  á rje gyz é k ke l
bérmentve' lelvilágositással készséggel szolgálunk.

D r ö s s l t ' r
cs. es k. szab. gazd. gépgyár, vas es erczontočj 

B u d a p e s t , VI., V á c z i-k ö ru t  5 9 . sz.

■< in tövé t««rl boyry a trobák a mácclia alatt I haacnáltetiaa 
miaui a bv-in nivtlan K/agg é« a la»»ii, ratfn<l.’>< arára ' a, 

•"«|y aa olajt atékiK-k éa a* olajtakknak aajáijn, t l k m i l l . tip
e ina-lleit a baatnálata nlyau cgyacerlt, botzy kiki maiga v '<«zln<n 
■> "iiwoláat. A palié imricna tártfygyal fellő -Ülhető. a> úlklil, h.nay 
»Ivoaataqé fényét Mák kell különböztetni;

színezett azobapalló - fénym&zt,
nargnabai nait éa niahaKOiilbarn.it, mely akar raak az ólai
''■•lók födi be a pallói a egyúttal fényt ia ad Krért A^yaiánt 
»• Ilma/ható régi vaipy uj pallóra T H Jearii uelftil ml ml f ii  

fo lto t , k irabol m am lA at atb; vau azutiu
M ast«  fé n y m á s  (szinezetien)

<•’ p a d ó k ra  és p ark etn e, mely cnipan fényt ad. Kulnnöamt 
parnetie h olajfoatékkel mai bomázolt «KÓ<<zen uj pallókra való. 

Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a faimiatiAt 
l'oatareom ait, körUlbaiUl Zi né^v«/<>< inti. (két köxépna- 

gyaAicu ar.obára való) 6 frt. tK* kr., vayr.v !•'/, ma ka.
a k n z v e tle n  m eg rem lelcvv -k  in liiilrn  « a r u i h a n ,  ahol 

r a k t a l a k  v á m su k . Id e k flM en d o k  M'itiam /. lA«<>k éaproap 
•*ktua<ik iugryen éa bértnontve killdelimk. A lm áaai láanál tus ék 
j<d vigyáint a réy;r‘> a a nyári Jeirvio, mlvol o/t a több mint 
I*k 0 e v e  l e te t ő  g y á r t m á n y t  »oki-1. t i t a n o r i n k  bamlallják, 
• lókkal resaaabb, a g aki au a célnak mr>' nem toleto minoaČK 
ben hoczik forgalomba

Chrltriopli Ferenc*,
i falói! szoDapalló léoyidKt feltalálója és egyedüli gyártóid,

Frága, K. Berlin.
Z ü rich .

Csáktornyán:
GRANER TESTVÉREKNÉL.

570/1897. tlkv . sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kit* jbíróság mint tikvi ható

ság állal közhírré lélelik, miszerint Fmbrous 
István végreliajlatónak Coluhics Lukács és 
neje Kopsa Mária szl.-máriai lakosok elleni 
végrehajtási ügyében 800 frt löké, ennek 
1894. január 5. járó 8% kam alai, li Irt 40 
kr. ingó árverés megkisérlési s ezúttal 10 
frt 80 krhan megállapitolt költségek, melyek
ből azonban leszámítandó a már lizelell 
185 Irt 75 kr. behajlása végett a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbiró- 

: ság) területén lévő a szl.-máriai 1780 sz. 
Ijkvben foglal! I. 1579, 1797, 8000, 1751. 
5812, 2221 a. 2221 e, 1989/a, és 2051 b. 
együttesen 200 frt, az u. o. 1297. sz. Ijkvben 

'foglalt 08 b. hrsz. ingatlan 228 frt becsér- 
; lékben Szt.-Mária község házánál

ISO  7. é v i  jú l iu s  hó  /7. n a p  jó n  
tivív lő tt IO ó m k o r

(irész Alajos felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbenjöttével megtartandó nyilvános árveré
sim el fognak adatni.

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

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

Vevő köteles a vételárt 8 egyenlő i ész
téiben. 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
mítandó 0° 0 kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 80 i

A kir. jbiröság mint tlkvi hatóság.
P e r la k , 1897. évi február hó 20-án.

907 1897. tlkv. sz.

Á rverési h i r<letmény.
A perlaki kir. jbiröság mint tlkvi ható

ság részéről közhírré tétetik, miszerint Fischl 
Sándor kereskedő végrehajtatnak Vadlya 
József végrehajtást szenvedő elleni ügyében 
7 frt löké. ennek 1894. május 1 -löl járó 
0 %  kamatai, 8 frl 80 kr. per, 2 frt 20 kr. 
végrehajtás kérelmi. 8 frl 05 kr. végrehajtás 
foga na tusi lási s ezúttal 7 frt 80 krhan meg
határozol! árverés kérelmi költségek behaj
tása végeit a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir. jbiröság) területén lévő a m.- 
királyi 290. sz. Ijkvben foglalt 808. hrsz. 
ingatlan 88 frl. az u. o. 208. sz. Ijkvben 
foglalt 742. lírsz. ingatlan 157 frl. végül az 
ii. o. 1081. sz Ijkvben foglalt 2800. hrsz. 
ingatlan 144 frl becsérlékben Mura-Király 
község házánál

IS O 7. é v i  jú l iu s  hó  2 1 . n a p já n  
dvU  lü tt I O  ó r a k o r

dr. Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöttével megtartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni.

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

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

Vevő köteles a vételári il 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 
részied ul; > az árverés napjálói számítandó 
0° „ kamatokkal együtt az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. 799

A kir. jbiröság mint tlkvi hatóság.
P er lak . 1897. évi márczius hő 18-án.

‘53T T h o m a s f o s z f á t l i s z t e t
s z a v a to lt  15 2 0 1,, c if r á ib a n  o ld h a tó  fo s z fo r s a v ta r ta lo m m a l é s  8 5  IOO%

p o rfin o m sá g g a l.
Kelülniulhatlnn. minden talajra alkalmas trágya szer, különösen sovány talajok javítására, kitűnő hatású az 

összes gahuanemüek, kapás és olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti vetőmén vekre, kiváltké
pen a rétekr**.

Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb foszforsavtrágya: tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az 
összes szuperfoszfátokat.

A citrélhan oldható foszforsav-lartalomért szavatosságot vállalunk, nelaláni hiányt megtérítünk. 
Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyébb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál,

a csehországi Thomusmüvek prágai foszfátliszt eladási
irodájának vezérképviselősége a magvar korona orsz.

654 7— 15 '"rulot,in
Kalm ár Vilm os

B u d a p e s t , Krzsébet-kürut 34.



Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.



Melléklet a „Muraköz * 1897. évi julius hó 4-iki (27-ik) számához.

Reč, 26-ga juniuša 1897. 
85 60 10 88 39

G a b o n a  á r a k . C ie n a  Ž itk a .

Az összes gyógy tudományok tudora

Dr. G l a s g a l l  Manfréd

fogorvos
saját műtermében e g y e s  fo g a k a t  és 
f o g s o ro k a t  készit. jótállást vállalva 

azok tartósságára nézve.
3 4

Rendel naponta
Varazsdon a Ferencz-rendiekterén 

a f.-r. templom mellett.

Csak 4 1/* forintért
szállítóin világhírű

„ B O H  E M  I A “
vonóhannonikamat, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
gyöngyház ablakocskákkal 
vau ellátva, úgyszintén 2  
kettős fúvóval 1 1 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztít
hatja!) bronsz-védsai kokkal

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű

Szétküldés vámmentesen, utánvétel mellett 

becserélés elfogad tátik.

( összeköttetés viszontelárusitókkal kerestetik.

1839/tlk. 1897

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
üzv. Hanekovics Rétemé végrehajtatnak 
Ranekovics Ferencz végrehajtást szenvedett 
elleni 10 Irt tőkekövetelés 13 fi t per, 18 l'r! 
•tő kr. előbbi 0 Irt 85 kr. jelenlegi és még 
felmerülendő költségek és járulékai iránti 
végrehajtási ügyéhen a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék a Csáktornyái kir. járásbíróság terii-

! leténlevő vesesiezai 9. Ilkv. 12. hrsz. a. ingat
lannak fele része 124 Irt 50 kr 224/a. hrsz. 
a. egész ingatlan ez utóbbi a végreh. törv. 
156. $-a értelmébnn 196 fit ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelelt ingatlanok az

1HU7. é v i  jt i i in s  hó 2 fi. n a p já n  
d é lu tá n i  2  ó r a k o r

a vesesiezai község biróházánál Zakál Hen
rik ügyvéd v. helyettese közbenjöltével meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
beesárának 10 % -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kell igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 

,az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
| bánatpénznek a bíróságnál előleges elliclye- 
; zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
l átszolgáltatni. 7 9 3

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1897. évi május hó 2-án.

1698. tik. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Fried és Morgenstern Csáktornyái lakosok 
végrehajtatóknak. Mesetár János nedeliczi lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 44 frt 80 kr. 
tőkekövetelés annak 1895 évi augusztus 1-től 
járó 5 %  kamatai 5 frt 40 kr. előbbi 0 írt 
85 kr. jelenlegi és még felmerülendő költsé
gek és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái 
kir. járásbíróság területén levő nedeliczi 553. 
Ilkv. 1712/c. hrsz. a. egész ingatlan 72. frt, 
kikiállási árban a nedeliczi 1049. Ilkv. 879/b. 
hrsz. a. 48 Irt, 1784/a. hrsz a. 48 frt, 2147/b. 
hrsz. a. 60 frt, végre a nedeliczi 734. Ilkv. 
365. hrsz. a egész ingatlan 96 Irt ezennel 
megállapitoll kikiáltási árakban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelelt ingatlanokaz

1H97. é v i  jn l iu s  h ó  20 . n a p já n  
d é ie ió tt i  ÍO  ó r a k o r

a nedeliczi község biróházánál Wollák Rezső 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjölté
vel megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladalni 
fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingat
lan becsárnak 10% -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42 $-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kell igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érték-1 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170.’ §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 803

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya, 1897.

2136. tik. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a Muraközi takarékpénztár végrehajtatnak 
özv. Horváth Pálné szül. Zobics Mária végre
hajtást szenvedő elleni 85 frl tőkekövete
lés és jár iránti végrehajtási ügyében a

nagy-kanizsai kir. törvényszék és a csák- 
lornyai kir jbíróság területén levő bottor- 
nyai 436. tik. 680. hrsz. a. ingatlan 59 frt, 
1913. hrsz. a. ingatlan 18 frt kikiáltási árban 
a végreh. törv. 156. §-a értelmében egész
ben továbbá a boltomyni 547. tik. 534. 
hrsz. a. ingatlan 55 frt, 1625. hrsz. a. 88 frt, 
1727. hrsz. a. 46 frt, 1786. hrsz. a. 158 frt 
és 1954. hrsz. a. 42 írtért az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelelt ingatla
nok az •

1H97. é v i  J n liu s  h ó  29 . n a p já n  
d é le lő tt  Í O  ó r a k o r

: Zakál Henrik ügyvéd vagy helyettese köz
be jöttével megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 794

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya. 1897. évi május hó 20-án.

1836/1897. tikv. sz

Újabb árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság által közhírré tétetik, hogy Pavcsecz Pál 
dráva-egyházi lakos végrehajtatónak Újlaki 
Ralázs perlaki lakos végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében 205 frt tőke- 
követelés. ennek 1895. október 29-től járó 
6 %  kamatai, 19frt 15 kr. perbeli, 8 frt 25 kr. 
biztosítási végrehajtás kérelmi, 8 frt 15 kr. 
már megállapitoll árverés kérelmi és 7 frt 
15 kr. ezúttal megállapított árverés kérelmi 
költségek behajtása végell a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság) terü
letén lévő a perlaki 1711. sz. tjkvben foglalt 
418 hrszániu ingatlannak (ház, udvar és 
kert) Újlaki Ralázs nevén álló felerésze 
1242 frt, a perlaki 506. sz. tjkvben foglalt 
2370 a. hrsz. ingatlan a végrehajtási törvény 
156. §-a alapján egészben 99 frt becsérték
ben ezen kir. járásbíróság mint telekkönyi 
hatóság hivatali helyiségében

ÍS 9 7 . é v i  jú l iu s  h ó  2 0 . n a p já n  
d é lu tá n  2  ó r a k o r

dr. Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöltével megtartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni és pedig 
mindkét ingatlan az özv. Újlaki István javára 
bekebelezett szolgalmi jog fen tartásával.

Kikiáltási ár a fennt kitett becsár.
Árverezni kívánok 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 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 %  kamatokkal együtt az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. 802

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r  la k , 1897. évi márczius hó 31-én.



*

567/vh. szám 1897.

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

évi 1JC. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás- 
bíróság 1890. évi 7958/p. 96. számú végzése 
következtében dr. Kemény Fülöp perlaki 
ügyvéd által képviselt Alsó-Muraközi Takarék- 
pénztár javára, Horváth Rókus a.-hráscsáni 
lakos ellen 195 írt s jár. erejéig 189(>. évi 
október hó 10-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 880 frtra becsült 
3 kukoriezakas kukoriczával, széna, szalma, 
zsúp, 1 pajta, 1 sertvésól és 2 lóból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 4389 p. 1897. számú végzése folytán 
195 frt tőkekövetelés, ennek 1890. évi augusz
tus hó 10. napjától járó 0° 0 kamatai és 
járulékai erejéig a helyszínén, vagyis Alsó- 
Hráscsánban leendő eszközlésére

1S97 . é v i  Ju liu s  h ó  1 4 . n a p já n a k  
d é lu tá n i  J  ó rá ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. $-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fogni k adatni.

Perlakon, 1897. évi junius hó 29-én.
S íe r n  F r ig y e s »

801 1 1 kir. bir. végrehajtó.

2131/1897. tlkvi sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tikv: ható

ság által közhírré tétetik, miszerint Vilturnik 
József rotlenbergi lakosnak Újlaki Lőrincz 
elleni végrehajtási ügyében 128 frt 43 kr. 
tőke, ennek 1892. évi ápril 28-tól járó 0 %  
kamatai, 14 frt 50 kr. per, 5 frt 20 kr. 
eskületéti, 0 frt 20 kr végrehajtás kérelmi 
s ezúttal 10 frt 05 krban megállapított árverés 
kérelmi költségek behajtása végett a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság) 
területén lévő, a perlaki 1305. sz. tjkvben 
foglalt 1. 507, 2187/b, 2810/b, 2890/a, 311 l a ,; 
3405/b, 3408/a és 1130/a. hrsz ingatlanok
nak végrehajtást szenvedő Újlaki Lörincznek, 
nevén álló fele része 534 frt, együttesen I 
534 frt becsértékben ezen kir. jbiróság mint 
tlkvi hatóság hivatali helységében

I S 9 7 . é v i  j n i i u s  h ó  2.V. n a p já n  
d é lu tá n  H ó r a k o r

dr. Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen el fognak adani.

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 30 nap alatt,; 
a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, a har- 
madika' ugyanattól 90 nap alatt minden 
egyes résziét után az árverés napjától szá
mítandó ()% kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint leiizetni. 805

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r la k , 1897. évi április hó 14-én.

572/1897. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

jUX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1897. évi 1700 p. 97. számú végzése követ
keztében dr.Kemény Fülöp perlaki ügyved állal 
képviselt Alsó-Muraközi Takarékpénztár ja 
vára Horváth Tamás pálinoveczi lakos ellen 
127 frt s jár. erejéig 1897. évi április hó 
2-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 370 frtra becsült 3 I«» 
és 2 szekérből álló ingóságok nyilvános árvere
sen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- 
; bíróság 4450, p. 1897. számú végzése folytán

127 frt tőkekövetelés, ennek 1890 évi 
november hó 10. napjától járó 0 %  kamatai 
és járulékai erejéig a helyszínén, vagyis 
Pálinoveczen leendő eszközlésére

tHiil. é v i jn i iu s  h ó  /.V. n a p já n a k  
d. u. o ó r á ja

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi UX 
t.-ez. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek becsáron 
alól is el fognak adatni.

Kelt Perlakon, 1897. junius hé) 29-én.
S le r n  F r ig y e s ,

H<X) kir. bir. végrehajtó.
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