




Mellénk állanak még a századok is 
Ha igy egyek leszünk;.  . .
A dicsőség, hir nem adhat elég 
Sok koszorút nekünk!

Igyunk hát áldomást a nap ünnepére! 
Legyen áldott Deák Ferencz emlékezete! 
Legyen termékeny a föld. mely öt hordozta! 
Legyen boldog minden sz ív . mely feldobog 

|az ő nemes erényein!

Emelem poharamat Zala-vármegye tör
vényhalósági bizottságára s Deák Ferencz 
vármegyéjénk dicső felvirágzására! . . .

Iv Ü L ő N F É L É K.
Ö Felsége a király (>7-ik születés

napjai városunk közönsége is a szokott 
módon megünnepelte. Az ünnepélyes hála
adó isteni-lisztelet e helybeli róni. kath. 
plébánia templomban tartatolt meg, a melyen 
a jelenleg itt időző tüzérezred tisztikara, az 
állami, vármegyei és községi kivatalok kép
viselői snagyszámu előkelő közönség jelent meg. 
Délben a tisztikar a Zrinyi-szálloda nagy
termében bankettet rendezett. Az első toaszt 
után 21 ágyú lövés dördült el. — Az izr. 
imaházban d. u. f> órakor volt isten-tisztelet 
sitt S c h w a r z  Jakab rabbi méltatta szép 
magyar beszédben a nap jelentőségét. A 
város középületei e napon fel voltak lobo
gózva.

Szent István, első apostoli királyunk, 
névünnepének évfordulóját a szokásos kegye
lettel ünnepelték meg mull pénteken Csák
tornyán. A köz- és hivatalos épületek lobogó- 
diszt öltöttek, a kath. templomban meg hála
adó istentiszteletet tartottak a nagy király 
magasztos emlékezetére. Itt Mi nősek Mel- 
ehiadesz a helybeli adminisztrátor emelke
dett szellemben tartott alkalmi beszédet is 
mondott, melyben a hit, hazaszeretet és az 
uralkodó iránt való hűségről elmélkedett.

Eljegyzés. Szál  111 a y József a Csák
tornyái járás szolgabirája eljegyezte Slefaics 
Miksa Csáktornyái uradalmi főerdtsz kedves 
leányát P a u l a  k. a. Az Ég áldása legyen a 
kötendő frigyen!

Tanügy. Zala-vármegye áll. tanító
testületének központi választmánya gyűlést 
tartott múlt hétfőn P á l y a  Mihály alelnök 
elnöklete mellett. K gyűlésen a rendes köz
gyűlésnek tárgysorozatát állapították meg. 
mely a következő pontokból áll: A gyűlés 
megnyitása: a jegyzőkönyv hitelesítése; az 
elnöki jelentés: a könyvtáros és a pénztáros 
jelentése: az országos bizottság fölhívása a 
tani tó-egyletbe való belépés tárgyában: a 
millenniumi pályadijazott munka és bírálatá
nak fölolvasása: a központnak áttétele s 
egyéb indítványok. A közgyűlés előértekez- 
lete hétfőn délután lesz Nagy-Kanizsán, a 
közgyűlés maga kedden délelőtt fog meg
tartatni.

—  Hymen. Tót h Béla letenyei kántor- 
lanitó e hó 10 én esküdött örök hűséget 
S e h n e i d e r  Anna urhölgynek. Schneider 
József urad. gazdatiszt nővérének Tót.-Szt.- 
Márlonban.

t  Kollay Rókus volt kolori jegyző, alsó- 
muravidéki és perlaki járás szolgabirája. 
megyei bizottsági tag életének 7fi-ik évében 
1897. évi augusztus hó lű-én rövid szenve

dés és a halotti szentségek felvétele után 
Kotorban elhunyt. Temetése 17-én d. u. ö óra
kor volt a közönség nagy részvéte mellett. Az 
elhunytat fiai: Alfréd és Lajos, unokája: 
Bally Gábrielül, valamint nagy számú rokon
ság és jóbarát siratja. Áldás és béke lengjen 
hamvai felett!

Egy állás, a melyre nincs pályázó.
A letenyei körorvosi állás folytonos változás 
alatt áll. Most is üresedésben van. de 
elnyeréséért nem igen versenyeznek az azt 
betölteni hivatottak, legalább erre mutat az 
a körülmény, hogy a pályázatra egy kér
vény sem érkezett be. Nem is csoda, hisz 
körorvosaink, kik közigazgatásunknak egyik 
nagyon fontos tényezői, oly rosszul vannak 
fizetve, hogy kisebb helyeken, a hol magán
gyakorlatuk alig akad, megélhetésük nincs 
biztosítva.

—  Ezüst lakodalom. Bozzay Pál hévízi 
fürdőbérlő és neje szül. Keresni  ár Juliana 
asszony múlt héten ünnepelték meg házassá
guk negyedszázados évfordulalát. Az említett 
sok évig szállodás volt Csáktornyán, a kinek 
kiterjedt családja van. Grupp Károly 
kővágó-eőrsi ág. ev. lelkész szép beszédben 
üdvözölte az örömszülőket, mert azon 
napon jegyet váltott kedves leánya Bozzay  
Ilonka k. a. S r o c z i n s z k y  László niskü 
(galicziai) mérnökkel.

A letenyei önk. tűzoltó-egylet azon 
tűzoltókat, kik 10., illetve ő évig működtek 
az egylet kebelében szolgálati éremmel tün
tette ki. Az ünnep 9 órakor vette kezdetét 
ünnepies nagymise és Tedeummal, ezt kö
vette a Kossuth-téren szabadban tartott lete
nyei önk. tűzoltó-egylet disz-Közgyülése. mely 
alkalommal T a má s  Ádám egyl. elnök tűzte 
a kitüntetettek mellére a szolgálati érmeket, 
felolvastatok ez alkalommal a szolgálati 
érmek viselésére vonatkozó orsz. tűzoltó- 
szövetkezet által kiállított engedélyokiratok 
is. Majd F r e y t a g  Géza vál. tag intézett a 
kitüntetettekhez lelkes szavakat, buzdítván 
őket továbbra is kitartásra Dénes  Jenő 
főparancsnok az összes tűzoltókhoz inté
zett lelkes szavakat, majd az előirt foga
dalmat tétette velük le: ezt követte a 
kitüntetettek. valamint a tűzoltó-egylet 
tisztikara előtti diszfelvonulás, az alsó- 
domborui tűzoltó-zenekar közreműködésével. 
Délután 8 órakor kivonulás volt a Pap- 
sűrűbe, hol kezdetét vette a tűzoltó-egylet 
pénztára javára rendezett nyári tánczmulat- 
ság és a versenytekézés, este kivilágítás és 
tűzijáték volt. A tánczmulatság kivilágos 
kivirradtig folyt a legjobb jókedvben és nagy 
közönség részvétele mellett. A perlaki tűz
oltó-egylet is képviseltette magát 10 tag állal. 
Felülfizetők névsora a következő: Dr. Csem
pész Kálmán f> kor., Laskovics Ferencz. 
Tamás Adám, Tamás Gyula i — i  koronái, 
Békresy Rezső, özv. Folly Bernátné. Leitner 
József, Spiegl Albert, Stern Bernát 2 2 kor..
Bóka József. Borsódy János. Fischer Benő. 
Freytag Géza. Glász Géza, HoíTer Mihály. 
Jakabfy Kornél, Kázár Ferencz. Kázár 
Ferenczné. Keszler Géza, Leitner Lipót, Majer 
István, Öszterreicher József. Wesel Manó 
1 — l kor.. Klobosza Mátyás, Leiner József, 
Trojkó István 80—80 íilL Bukovecz Józsel, 
N. N., Losnyák János. Muskó Pál, Rózsi 
István 20—20 Fillért, Povics Viktor 10 
fillért.

—  Eljegyzés. F ü r s t  Jakab, érkvénái 
kereskedő eljegyezte Mi sner  Klemin kis
asszonyt, Misner Sándor légrádi kereskedő 
kedves leányát. Lengjen áldás a kötendő 
frigyen.

Gyászhir. V1 a s i t s György turcsis- 
csei. grófi ispánt és családját súlyos csapás 
érte. Fiát, Györgyöt, ki e hó lfi-án hunyt 
el, életének virágában, ragadta el a halál. 
A hozzánk beküldött gyászjelentés igy hang
zik: Alulírottak mélyen szomorodott szívvel 
jelentik felejthetetlen fiuk. illetve testvérüknek 
ilj. V lasi ts György, fögymn. Vili. oszt. tanuló
nak életének 19-ik évében, folyó hó lfi-án 
d. e. 11 órakor hosszas szenvedés és a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után tör
tént gyászos elhunytál. A boldogult hült 
tetemei folyó hó 18-án d. u. f> órakor fog
nak a róni. kath. vallás szertartása szerint 
a lüske-szt.-györgyi sirkertben örök nyuga
lomra helyeztetni. Lclkiüdveér! az engesz
telő szent-mise áldozat a tüske-szt.-györgyi 
róm. kath. templomban folyó hó 19-én d. e.
8 órakor fog az egek urának hemutlatni. 
Áldás és béke hamvaira!

A közigazgatási bizottság tudomásul 
vette a pénzügyminisztérium rendeletét, a 
mely szerint Perlakon a kir. adóhivatal f. 
évi október 1-én működését megkezdi.

A kenyér drágasága. A gabona-árak 
emelkedésével a kenyér is rohamosan drá
gul. A kenyér ára, ha a gabona-árak emel
kedése tovább ily szilárdan halad, nem 
sokára kétszer oly magas lesz, mint pár 
héttel ezelőtt volt. A kenyérnek folytonos 
drágulása következtében sok nélkülözésnek 
néz elébe a szegény nép.

—  Az utolsó cséplés. A letenyei járás
hoz tartozó Tót-Szl.-Márton községben Hozján 
György szabómester gépésze, f. hó 11-én 
egész napon át a cséplőgép körül volt elfog
lalva. Este midőn mar napi munkáját hevé
gezvén. nyugalomra indult, egyszerre csak 
összeesett s hirtelen meghalt. Hogy a gép 
körül teljesített munka és a gépész halála 
között van-e valami összefüggés, azt az 
orvosrendöri vizsgálat fogja kideríteni.

Légrád kétségtelenül halad a korral 
ugv szellemi, mint anyagi téren. F. hó 1 i—én 
érvényesült a légrádiaknak egy régi óhaj
tása. a mely - bár nagyon is szükséges
nek. sőt feltétlenül elkerülhetetlennek bizo- f 
nyúlt — oly sokáig nem jutott a befejezés 
fázisába. Légrád északi oldalán, a légen már 
»néhai« nevet viselő hidat töltés pótolta s 
viz nem talált lefolyást. A töméntelen mennyi
ségben összegyűlt tömeg már-már büzhödtlé 
kezdett válni s iuticiálla a levegőt, úgy 
tehát ezt a nagy bajt orvosolni kellett. Áz 
osztálymérök kiküldték K o r p i c s  perlaki 
ulbizlost. a ki a leglelkiismeretcsebb pon
tossággal oldotta meg nehéz feladatát. Mikor 
a csatorna megkezdte hivatását, illetőleg a 
mikor a zavaros ár megindult, harsány éljen
zés hirdette az uj műnek életbeléptetését.

Vihar. F. la') 20-án városunkban és 
környékén d. u 8 órától este 8 óráig vihar 
dühöngött, mely alkalommal a villám a »Fe
hér Galamb nevű vendéglő-helyiségbe beü
tött s annak kéményéből egyes darabokat 
lehorzsolt, nagyobb károkat azonban nem 
okozott. A viharral együtt erős záporcsö is 
járt. melynek következtében a már tűrhetet
lenné vált hőség némileg csökkent.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H A R G IT A I  J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K A R O L Y .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÚP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 1897. 22-ga augustuša. Broj Ü4.

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

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaj u.

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

I z la z i  s v a k i  t i je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l ju .

Pojedini broji koštajč 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Skupoča melje.
Denes je vu vsakoj familiji na dnev- 

nom redu tužba na veliku skupoču melje. 
Domačice naše čudom se čudiju, kakvo 
melju dobivaju vezda za iste peneze, za koje 
su prijemjesec dana dobivale ljepo bélo melju. 
Oteč familije klima s glavom, videči da 
je od mjesec dana ovdi na stolu kruh črn 
kak profund. Vu familijah, gde se je has- 
nuval navadni béli kruh od melje po 12 
krajcarov kilogram i za kavu, mora se vezda 
za istu felu kruha uzimati melju po 18 
krajcarov kilogram.

Kako je kruh najglavneša čovječja hrana, 
osječa se povišenje céne melje vu svakom 
kučanstvu, naročito pako vu familijami sred
njega stališa. Géné melji poskočile su na- 
prečas i taku znatno — za (i krajcarov po 
kilogramu — da je to zevsema nenavaden 
pojav, koji pobudjuje pažnju javnosti i nuka 
ju. da izpita zroke toj skupoči melje, ovoga 
najvažnijega konsumnoga predmeta.

Kakti glavni zrok povišici cénah ima 
se smatrati loš (hudi) uspjeh žetve. Prema 
službenom izješču ministarstva trgovine do- 
biveno je ovogodišnjom žetvom vu Magjars- 
koj 27 milijuna metričkih centi pšenice t. 
j. za 9 4  milijuna metričkih centi menje, 
nego prošloga ljeta: hrži dobi veno je Ijetos 
9 <>8 milijuna metrički centi, t. j. za 8 1 mi
lijuna metričkih centi menje nego lanjskoga 
ljeta: zobi 8<> milijuna metričkih centi, za

2 3  milijuna metričkih centi menje. Ovogo- 
dišnji uspjeh žetve vu Magjarskoj menjši je 
za 20—30%  od navadnoga srednjega us- 
pjeha. Krive su tomu ponajviše veliki deždji 
i povodnje.

Kakti pri vsake tržištne robe, tak se i 
pri žitaricah ravna céna po nepromjenivom 
zakonu o ponudi i tražnji. Kaj više robe 
na piacú, to njoj menjša céna; kaj se me
nje robe na ponudja prodaj u, to joj je vekša 
céna. Tak je i kod žitaricah. Zaliha lanjskoga 
ljeta žetve malo da nije potrošena, nove 
još ne ima na tržištu, ter onaj, koji nije 
još zevsema izpraznil svoje hambare. išče 
vekše céne. Ima dakak i špekulantov na 
veliko, koji su računali na to, da če zalihu 
svoju bolje unovčiti, kad bude menje robe 
na tržišču. Oni su ju dapače navlaš pridr- 
žavali i zalihe nakupčali za slučaj, kad 
nastupi oskudica vu žitaricama. Sad je za 
njih hora nastala; sad oni dobro pazaré 
(handlaju).

Poskupljenje žitaricah, osobilo pšenice 
i hrži, osječaju vu prvom redu melini. koji 
moraju povisiti cénu melje, jer pšenicu dra- 
žeše plačaju. Za tim povisuju céne trgovci 
i pekari, a naše domačice, koje kupuj u 
melju pri trgovcu i same pečeju kruh. mo
raju davali na stol črnoga kruha ili — gde 
se more — posegnuti vu žep. pak za be- 
lešu melju više trošiti nego do vezda. Dok 
poskupica dopre do občinoga trošioca. koji 
ju najviše čuti, dotičas prejde vnogo po

srednika, kojim ostaje po neki del od po- 
višene céne.

Vu ostalom. denešnja situacija žitnoga 
tržišča nije nastala na prečac, i ako su céne 
na malo na prečac povišene. Današnje stanje 
naravna je posljedica procesa, koji se več 
zdavnja provadja. Posljedek žetve vu mi- 
nuloj godini 1898., i ako nije bil tak loš, 
kak Ijetos, ipak je daleko zaostal za obič- 
nim uspjehom. Bil je upravo dovoljan, da 
pokrije potrebu konsuma do buduče žetve. 
Strukovnjaki nas uvjeravaju, da ih denešnje 
stanje nije iznenadilo. Znali bo su, da če 
céla zaliha od godine 1899. izcrpiti prije, 
nego se obavi žetva godine 1897., znali su 
na dalje, da če céne pšenici visoko posko
čiti, čim se pokaže, da i uspjeh ovogodišnje 
žetve ne more zadovoljiti tražnji trošilaca.

Vu domovini horvatskoj i Slavoniji 
imala je žetva. prilično dober uspjeh. Vlas- 
tela i seljaki, koji imadu pšenice, več zdav
nja nisu polučivali tako dobre céne kak 
Ijetos. Ali produkcija pšenice vu horvatskoj 
domovini ipak je premalena, a da l i se 
mogla smatrati čimbenikom na svétskom 
tržišču, a nedoseže ni za to, da pokrije po
trebu vlastite zemlje. Oni su stoga upučeni 
na Magjarsku. Magjarska požela je, kak se 
je reklo 9 4  milijuna metrički centi menje 
nego prošle godine, a 15 milijuna metričkih 
centi menje nego kaj iznosi obični prosjek. — 
Austrija imala izgled na dobru žetvu. nu 
dok je zrelil žitek na polju čekal je srpove

Z A B A V A

Xapoleon III.
Francezki cesar Napoleon lil. je trebal 

za svojega maloga sina princa Lulu, nazna- 
vona, jednoga učitelja i odhranitelja. koj bi 
ga naj me u svemu podučaval, kaj bu mu 
poslie za život potrebno, kak to i danas 
imaju velika gospoda i oni. kojim to more 
biti, za svoju diecu u kuči, te se onda 
takovi učitelji zovu po horvatski odgojitelji 
a po nemški Hofmajstori. To je anda bilo 
u šestdesetih godinah (okolo 18H5).

Čim se je to saznalo, da je u cesars- 
kom dvoru potrebno za princa Louisa od- 
gojitelj, došlo je cieli kup molbenicah i od 
raznih mogučnikah preporukah za ovoga ili 
onoga, kakti tobože najprikladnijega. Ali 
cesar se dugo nije mogel za nijednoga od 
ovih odlučiti i tak je sve napeto i znatiželjno 
čekalo, koga bude ta sreča za pala, jer takova 
služba, odgojivati princa, nije baš najgorja. 
a moči je iz nje i dobro živeti, komično 
pak je lakov odgojitelj poslie dovršene svoje 
službe i doživotuo obskrbljen, jer svaki dobije 
toliko mirovine (penzije) da može živili.

Na jedan krat dojde iz cesarske kan- 
cellarije na niekog mladog. do onda još

posve nepoznatog gymnazialnog professora. 
pismo, u kojem se isti za stanovih dan i 
uru u cesarsku palaču Tuilerie poziva.

Mladi professor u rečeno vrieme dojde 
tam, i bude odrnali po jednom dvorjaniku 
odpeljan u jednu salu cesarska palače, gde 
ga je isti naputil. da ovde malo pričeka.

Poslie nekoliko minutah stupi u salu 
kroz pobočna vrata cesar Napoleon i odkrije 
prestrašenomu professoru, da je njega za 
edgojitelja svoga sina izabral.

Osupnjeni professor. koj se za tu službu 
niti nije prijavil, pričel se je izpričavati, da 
on ovoj visokoj zadači niti nije dorasel, a 
najmre pako mora ovu visoku čast več i 
radi toga odkloniti, jer ima staru mater, koju 
podupira, koja šnjim u istom stanu stanuje 
i koju ostaviti on nije moguči.

Cesar odgovori mladomu professoru, 
da je on na tu izpriku več pripravni! bil, 
jer je njemu to sve poznato. da on svoju 
mater zdržava i pravom dietinskom ljubavju 
njegoje. a da je baš to razlog, zakaj je 
njega za odgojitelja svoga sina izabral. Nje
gova stara mamica neka ide šnjim u Tuilerie 
i lamo neka šnjim zajedno stanuje, jer je 
več za to poskrbljeno, da dobije malo veči 
stan. iz više sobah sastoječi. koj hude za 
dvie osobe dosta veliki.

Sada več mladi professor nije imal iz
govora, te je tu visoku i častnu službu 
prijel i se skup sa svojom materom u sebi 
opriedeljeni stan u cesarskem gradu pre
selil. —

Cesar Napoleon je znal poslie reči, da 
je on to uvidel, da ako hoče svoga sina 
za dobroga sina odhraniti, tak mu mora 
dati i za odhranitelja takovog učitelja, koj 
je takodjer dobar sin, jer samo dobri sin 
može iz malog princa dobrog sina naučiti.

Jožef H-i.
Austrijanski cesar i magjarski kralj 

Jožef 11-i je po svojoj kraljevini putoval i 
kad je došel u Modanich u Sedmogradskoj, 
zamoli nieka stara žena za audienciju, koja 
joj je bila i dozvoljena. Stariča se u svoju 
s ve tešn ju opravu obleče i dojde k-cesaru 
te ga ovak nagovori:

»Dobar dan gospodin cesar! — Želim 
njim zd ra vije i sreču. A kak sc kaj nahadja 
njihova gospa mamica? Jeli je kaj zdrava ? 
Daj joj Bog zdravlje i dugi život!«

Čedna starica je došla cesara prosit, 
da joj sina. koj je bil sóidat, pusti na ur- 
laub, jer ga več dugo nije vidla.

Cesar je njezino svako pitanje odgovoril,



i marljive ruke, da ga poženju, nabujale 
su réke i potoki, ter poplavili polja i sfon- 
dali ufanja marljivih gospodarah. I Rumunj- 
ska, Srbija i Rusija imali budu hujšu žetvu,; 
nego prošle godine; Francezka se tuži, da joj 
je loša (huda) žetva odhitila na milijune 
metričkih centih menje nego navadno. Eng- 
lezka na protiv očekuje dober uspjeh žetve, 
kak i Amerika. Ali višek Amerika ne če 
dostati, da pokrije manjak Europe.

Prema ovom stanju stvari poskupljenje 
žita, odnosno melje naravna je posljedica 
loše žetve. IJsljed silnih povodnjah poskočile 
su cčne naglo, a ne postepeno, kak navadno. 
Na burzi žitaricah cvete bujno špekulacija 
á la hause — a pri domu srednjeg stališa 
troši familija črni kruli.

Osvrneno li se još jedenkrat na vse 
obstojnosti, kaj smo ih gore vu kratko raz
ložili, moramo dašto gliboko požaliti, da je 
živež još uvčk predmetom burzovnih špe
kulacijah. Ovogodišnji kongres austrijskih 
ekonoma izjavil se je odlučno proti tomu. 
Ali do vezda n i j e vu tom pogledu nikaj vči- 
njeno, ter se ove godine vidi, koliko je 
opravdana bila izjava austrijskih ekonomah

Na žalost ne ima ufanja, da če se do 
skora popraviti ovo stanje; naprotiv imamo 
očekivati još vekše cčni melji. G,

KAJ JE  XOVOGA*?

Svečanosti.

Rodjendan Njegovoga Veličanstva kralja 
su vu Čakovcu 18-ga o. m. vu farnoj cirkvi 
s velikom mešom obslužavali, na kojoj na- 
zočni su bili oficiri kanonerah i činovniki 
kraljevskih i varmegjinskih oblastih. Pred 
su kanoneri stali pod vodstom kapitana. 
Na čast Njegova Veličanstva su na Zrinyi- 
téru iz štukah streljali.

— Na imendan kralja Štefana l-ga 
magjarskoga se je svečana meša obslužavala, 
na kojoj je Veličastni gosp. namestni ple- 
banuš Mintsek Ičpo domorodno prodekuval. 
Na rodjendan Njegova Veličanstva kak na 
Štefanje su na hižah zastave vijale.

Lépa svečanost.

Varmegjija naša je veliku i lčpu sve
čanost obdržala 8-ga o. m. Ov den je vu 
Söjtöru spomenek postavila na onu hižu, 
gde se naš veliki domorodec Deák Kerencz 
narodil. Nazočnih je bilo pri toj svečanosti 
vnogo jezer ljudi.

t  Kollay Rókus.

Negdašnji varmegjinski sudec dolnjeg 
Medjimurja i bivši kotorski notariuš Kollay 
Rok vu céloj okolici i varmegjiji dobro 
poznati dober domorodec je vu Kotoru 15-ga 
o. m. vumrl. Pokopali su ga 17-ga o. m. 
Dva sine je ostavil: Alfreda i Lajoša nola- 
riuša. Pokojni živel je 7(i let. Naj počiva 
vu miru!

Poplava.

Vu Budimpešti dela voda vsaki dan 
nove kvare. Vu području tak zvanog starog 
Budima poplavila je voda cčlo mjesto Vörös
vár, ter preko 100 samih novih hižah stoji 
vu vodi. Voda je črez obloke tak naglo 
dohadjala vu stanove, da su Stanovniki samo 
život svoj osloboditi mogli, a drugo je vse 
propalo. Do 2000 mekot zemlje pokrito je 
vodom i sčtve su vse sfondane, ter budu 
vnogi gospodari materijalno prepali. Vu no- 
voj Pešti predrla je voda nasip i za čas 
bila je pokrita vodom vsa površina, koja 
je nižeša od višine dunavske. Vulica Waitz- 
nerstrasse vsa je vu vodi, ter više primez- 
nih stanovali moralo se je napustiti. Stanje 
je vu glavnom gradu Magjarske vsikak 
kritično.

Iz Požuna javljaju, da je tak zvani 
Mali Dunav počel rasti, ter je odmah poslano 
100 pionira na mjesto, gde se bojiju, da bi 
voda mogla nasip predrčti.

Vu Ostrogonu nisu mogli občuvati na
sipa od provale dunavske. Voda je predrla 
vu grad (varoš). Vnoge su vulice tak po
plavljene, da se ondi na čunih voziju. Stanov
niki su pobegli iz hižah. Soldačtvo dčla 
neumorno, da oslobodi. kaj se osloboditi 
more. — Za vezda je najžalostneše vu 
Ostrogonu (Eslergomu). Tu se nahadja preko

800 hižah vu vodi. Vu sedem vulicah voda 
je tak visoka, da zevsema komotno na ladji
cah (čunih) voziti more. Da moreju ljudi 
občiti sa vanjskim svčtom, zabili su od 
starih deskah i stupov vrlo primitivne splavi 
(Hojse). Blizu varaša nahadja se 5000 kat as
tralnih mekotah polja pod vogod. Voda je 
vu 2 dana odplavila 20.000 snopov žilka. 
Vsa kuruza i ves krumpir célé okolice leži 
vu vodi. Marha doduše oslobodjena, ali nema 
niti za vračtvo hrane za nju. Vsi mali gos
podari su prepali. Kvar je strahovitem

Vu Mohaču je narasel je Dunaj vu 
24 vure za 90 cm. Pogibelj je silna. Pu- 
čanstvo (ljudstvo), soldačtvo i žandarija dé- 
laju zajedničkim silama, jakostjum i uz velike 
napore na nasipima, da očuvaju grad (varoš) 
od poplave. Od straha pred poplavom bežiju 
ljudi iz hižah, koje ležiju zevsema nizko, 
jer ne bi više našli vremena za bég, kad 
bi več voda provalila (predrla).

Vu Berlinu je »centralni odbor za po- 
plavnike vu Njemačkoj« dobil 100.000 ma- 
raka, da ih odmah razdeli za lehkoču naj- 
vekše nevolje gradskorn zastupstvu je pred
loženo, da za poplavljenike povisi podporhu 
svotu na 1 milijun maraka.

Celo mjesto vu pogibelji.

Iz štajerskog Gradca javljaju, da mjesto 
Tauplitz na Mrtvom Brodu grozi se pogibelj, 
da bude zrušeno. Od neprestanoga deždja 
počel se je rušiti silni komad zemlje vu 
daljini od 2 kilometra, a 10 metrov glub- 
Ijine i 80 metrov širine. Stanovniki tamoš- 
njih hižah več su se razselili.

Vino za starih Rimljana.

Stari Rimljani bili su, kak je poznalo, 
štovatelji dobre kapljice. To dokazuje i nji
hova poslovica, koja navadja tri razloga 
za pitvinu naj mre: dolazek prijatelja, dobrota 
vina i — vsaka druga prilika! Vu stari 
Rim dobavljali su vino bud iz inozemstva, 
Grčke, Španjolske, Marsilje, bud iz same 
Italije. Broj raznih (vsake fele) vrstili vina 
bil je znatan; Plinij nabraja 40 vrsti tali- 
janskih vina. Kad bi stalo zoriti grozdje, 
čuvani su vinogradi (gorice) od ljudi i ži-

zatim je saslušalnjezinu prošnju a konačno ju 
je stanovitom svotom novca odpustil i joj 
obečal. da bude njezinu prošnju izpunil. 
Zalim se je obrnul proti svojoj pratnji i 
ganutljivo rekel:

»Ova dobra žena je jedina osoba, koja 
je tečajem mog cielog putovanja o mojoj 
materi govorila te me za njezino zdravlje 
zapitala. Ona neka svoga sina, kojega več 
dugo nije vidla, opet vidi, i to — posve 
oslobodjenoga od soldačtva. Ovo je žena, 
kojoj je srdce na pravom miestu!«

I odmah je bil soldačkoj oblasti nalog 
izdan, da se sin rečene starice odmah do
mov k-svojoj materi pusti i iz soldačtva 
za uviek izbriše.

1 to je bilo bezodvlačno izvršeno.

Ludvig I-i.
Bavarski kralj Ludvig I-i, koj je po 

svojem kraljestvu puno putoval i u Mona- 
kovu puno po ulicah i šetalištih sam okolo 
hodil lak, da ga je mnogo ljudih u varošu i 
izvan varoša poznalo, je mislil, da ga svi 
poznaju, i kak je posvud javno hodil i se 
kazal, s mnogimi se kak svaki gradjan spo
minjal, to je ipak bilo u Bavarskoj ljudih,

koji ga nisu poznali, akoprem je takovih 
malo bilo, ali bilo ih je ipak.

Jednoč je u jednostavnoj civilnoj opravi 
išel mimo jedne kasarne u Monakovu, Tiir- 
kenkaserne nazvane, i kad straža pred ka- 
sarnom nije niti salutirala niti na puške 
vikala (Gewehraus) otresne se onak zlovoljno 
kralj na strazečega soldata: »Zakaj nevičeš 
Gewehraus?«

»Zakaj? — Bred kim?« — otresne se 
sóidat natrag, te se na okolo zgledava, gde 
tobož kakov visoki oflicir ide.

»Meni se vidi« — veli kralj — »ti 
niti nepoznaš onoga, koj te hrani, koj ti 
kruha daje?«

»Tak?« — veli sóidat — »anda vi 
ste pek tu iz Tiirkengrabena, koj nam kise- 
loga i nevaljanoga kruha pošilja? Rak pred 
vami bi ja nek kričal na puške? Baš 
bi mi se hlielo, em bi me stražmešter od-1 
mah dal zatvoriti!«

Kralj se na to grohotom nasmije i 
otide dalje.

Friderik veliki.
Pruski kralj Friderik veliki, o kojem 

sam mojim vriednim čtevcem več više pri- 
poviestih napisal i obečal još pisati, je jed

noč u družlvu pripoviedal onak svojim hu- 
murom, kakovoga je uviek imal, da se je 
svakomu dopalo te su se svi smejali slie- 
deče:

»Ja sam jed noga plebanuša na ovom i 
na drugom svietu sretnim napravil«, —  
rekel je smiejuči se — »Bilo je u Šlezkoj, 
kam sam više krat na mom putovanju 
znal dojti, i onde sam uvirk u jenom selu 
pustil se konjem odmarati na ondešnjem 
farofu. Slučaj je hotel, da plebanuša tako- 
vom prilikom nikada nije bilo doma, i ja 
ga nit jedan krat nišam videl, akoprem 
sam do deset krat bil kod njega, i svaki 
krat od njegove gospe i diece (to je bil 
luteranski plebanuš) vrlo liepo i uljudno 
primljen. Jednoč sam ga navlaš čekal, dok 
je iz svog posla se kuči povratil, samo da 

iga vidim i da znam kakove je forme«.
»Kak je kaj, gospon plebanuš?« — 

j zapitam ga.
»Vrlo zlo!« — odgovori on.
»No, no, — neka samo budu trpljivi; 

I—• na drugim svietu bude več bolje!« —  
velim ja.

»To ja dvojim« — odgovori on, —  
»dapače se bojim, da bu tam još gorje 
neg je ovde.

Kak bi to bilo?« — zapitam ja,



votinjah, a od oviti najviše su pazili na 
lisice. Najraznolikijimi udesbami nastojali su 
da bude kaj više vina i da kaj bolje dozori.: 
Kad bi trajali deždji, odstranili bi listje, da 
do jagoda (zrnja) inogu podupirati sunčani 
traki. — Kad bi vladala velika žega (vru
čina), onda ne samo da bi ostavljali 
listje, nego bi lozu (trsa) pokrivali rubci i 
krpami. Kad bi se bojali mraza, vužigali 
bi, kak se i sad čini o pojedinih krajevih, 
slamu, svržje, mehovinu i drugo. Dimom bi 
preganjali škodljive zareznike (kukce i t. d ). 
Bratva je započimala početkom oktobra i 
trajala do polovice novembra. Oni su puščali 
kaj duže grozdje na loži. Za bratve vladalo 
je kaj vekše veselje. Gradjani isii bi vu 
gorice, gde bi ostajali po više dana, zabav
ljaj uč se. 1 sami cesari išli su na bratvu, 
a robovom bi se dozvoljavalo, da se vrčme 
bratve sbijaju šale od svojih gospodarah. 
Pri ovakvih sgodah popévale bi se popévke. 
kod kojih se nisu baš puno birale rčči. 
Zaradi vseobčeg praznikovanja bile su za
prte škole i sudovi. Vino se je spremalo 
ovak: Gnjilo zrnje (jagode) otrébilo bi se za 
grozdova. onda bi se grozdje odneslo hižam 
vu košarah, pak stavilo vu kače (kade), gde 
bi ga gnječili — tiskali s nogami; kad bi 
se sok (mošt) izcedil, onda bi ga prelajali 
vu lagve, ter stavil vu pelnice da prekipi.

Kad počimlje 20. vék.

To je pitanje rčšila parižka akademija 
i zaključila, da počimlje 1. januara 1901. 
Akademija, drži, da godina sa nislicom ne 
postoji, jer ni naše računaje vremena nije 
započelo sa O, nego sa godinom l.

Vručine vu Londonu.

Vu Londonu vlada vezda silna vručina. 
Bilo je i slučajeva smrli od sunčanice. Tak 
se je jeden kondukter zrušil od vručine 
sa svog omnibusa. Mnoge radnje. koje se 
obavljaju no otvordnim mjestima, moraju 
se obustavati. Najjakša je vručina sunčena 
vu City-u, vu onom labyrintu vuzkih asfal
tiranih vulicah. gdeno trgovci vu cilindrima

i dugačkim črnim kaputima leliju cčli dan 
iz jednog komptoira vu drugi. Samomu 
siamonskomu kralju, koji vezda vu Londonu 
se nahadja, kak da je dodijala vručina. ter 
je zapital, nisu li se vužgali morti englezki 
vugljenici.

Beteg srbskog kralja Milana.

Srbski kralj Milan leži več više tjed- 
nov dosta težko betežen vu Beču. Na koži 
ima otekline, koje ga jako bole. Ljudi, koji 
su blizu kralja i vu hotelu Sacher, tajiju 
beteg kraljev, ter javljaju, kak se vozi po 
raznim šetnjama. Medju ti m se bečke novine 
od rodjaka kraljevog zeznale za stanje be- 
tega, ter veliju, da kralj boluje več duže 
vremena od sveobče furunculose, koja se 
je posljednje dane tako razširila, da se je 
moral vu Beču podvrči sistematskom stru- 
kovnom postupku.

Dobre žepne i stene v ure za fal 
céne moči dobiti pri Polliik Bernu tu v ti
ru ru vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
njem se uzimljeju vitre tu kuj za popravek 
za fal eenu.

Nekaj za kratek čas.

L  j  epi »pomenek.

Prijatelj: »Zakaj se plačele. kad zgled- 
nete ta j kaput V«

-  Ona: »Ah Bože, lo je bil zadnji 
kaput, kaj ga je moj pokojni lovaruš vkral

Butrivost.
A: »Premisli, snočka me je krčmar P. 

nazval magarcem«
B. »Je. — ja znam. da je on prostak, 

koji odkreše vsakomu istinu vu lice.«

Muli inžinir.
He, imam dvie kčere. tri sina, slabu 

faru i dosta — dugov«. — odgovori on. 
— »Ako ja anda umrem bez da dugove 
izpiatim i sve moje vierovnike podmi- 
rim, — lak onda sada shvača Vaše Ve
ličanstvo. da ču bez milosrdja za uviek 
proklet biti!«

Ovak je kralj u družtvu pripoviedal, 
kad več taj plebanuš nije niti krajcara duga 
imal. a na jednoj od najbolj ih tarah Šlezke. 
plebanuš bil.

Dakako, da je jedno i drugo bilo kra
ljevo dielo.

Na ovu se prikapčuje jedna druga pri- 
poviest:

»Jeli budete vi kada blaženi?« — za
pita poslie tog šlezkog dogodjaja kralj Fri
derik, niekog drugog plebanuša, jedne selske 
fare, ne daleko od Berlina.

»Nikada; Vaše Veličanstvo! — Jer stoji 
pisano: Vi kraljestvo božje nemrete vlezti, 
ako sve vaše dugove, do zadnjeg fiiéra ne- 
izplatite. — a ja dugujem' četiri stotine ta- 
lirah«.

Kralj je taj dug plebanušev platil, ali 
plebanuša je za lice lagano včeknul te mu 
u uho prišeptnul: »Vi ste valjda o onom 
šlezkom plebanušu čuli. kojega sam predlani 
od vekivečnog prokletstva izbavil.«

Kiti. ho/lsiy.

Teca: »Poveč mi. Ivek, kakvu je opravil 
imala tvoja mama na snočkanjem plesu?«

Ivek: »Dugu. bčlu. kratku opravu
Teca: »Ali. dčte moje. la oprava nemre 

bili vu isti čas duga i kratka.
Ivek: »Istina je. tečica. ar dolji bila je 

duga. a gori kratka.«

Du gn primiri.

A. Vi govorite neprestance o jednom 
magarcu. nemislite morti zbantuvati mene?«

B. Bog začuvaj! Im ima vu svčtu još 
Više magarcov.«

N  c sp oru z umije nji *.
Doktor (mužu. kojega muči kostobolja): 

»Nu. gde je ta vaša stara nevolja?«
Muž (pokazuje na svoju ženu): »Evo 

je. gde sedi poleg peči.«

Nu iv no.
Sudec: »Koliko vam je godina, frajlica?«
Frajlica: »Molim, 24 godine.«
Sudec: To je težko vjerovali
Frajlica: »Znate ja sam veonia se 

mlada rodila«
K liid  F c m i c / .

Domu ói s vetek.
Profesor: »No Miška, zakaj nisi došel 

denes vu školu?«
Miška: »Imeli smo domači svetek.«
Profesor: »Pak kakši svetek ste imeli?«
Miška: »Smo svinje klali.«.

Prepoved.
Oteč: »Jožek! denes se nesmeš ili ko

pat, veliš da te črevo boli.«
Jožek: »Ah japa! lo nikaj ne ško.di 

znam na hrbtu plavati «
St ur človek.

Doklor: »To vam predstavljam gospon 
profesor najstarešega človeka z-našega varasa 
On jim je več stari 80 let. pak jim je na- 
vek jaki i zdrav, kak riba vu vodi.

Profesor: »Ah! to vam ni čuda, ako nje
govo meso duže stoji.

Pri šo št n rti.
Gospon: »Poglednite gospon majster. 

kakvu ništariju mi ste napravili; podplati 
su kak novi. ogla vi su več sve okolo zdra- 
pane. >

Sešlar: Aha! več vidim; drugoč jim 
denem slabeše podplate.

Prevelike čizme.
Gospon: Ja neznani kaj je to, včera 

su mi bile čižme premale, denes su mi pak 
prevelike?!«

Dekla: Ah. kaj nezuaju, da sem jim 
snočka noge oprala.«

/z  škole.
Stric: »No dečko ali si svojini navun- 

teljem zadovoljen?«
Ivek; Ali. kaj bi bil zadovoljen, nikaj 

nezuaju navučilelj Navek oni mene spila- 
vaju. deiles su me išče pitali: šlo je Ame
riko našel?«

Priposlul: S t  i  m e r  j: (I vnesi,

Šulu.
Gost. koji se je duže vremena nnlaziI 

svojom familijom vu Budapeštu. hoče. da 
odide. Dade veliku banjku goslioničaru. da 
namili svoj dug. Gostioničar mu donese 
natrag same km ne.

Do vraga, kaj bum s tolikimi koro
nami. nebnim nji!) kun deti.

Gostioničar mu odgovori: Za kratko 
vreme hočete njih izmil i. doli pred šten- 
gama. Vas čeka sva moja služinča, koja 
vas je služila za vašeg boravka ovdi.

Strese glavu i reče: za Boga. a la j idu 
novci.

('ignn vu krudji.
Bilo je zlo vreme, silni je vihar bil 

da si mislil, da če ti oči iztepsti, a osobito lo 
strašno bliskanje. Pak vu ovim vremenu do- 
šlivlja se cigan vu nekoj vrt. da krade repu. 
On počne kidati, a nemisli da za njim gos
podar vrta sloji.

Kad se opel jako zabliskalo, poviče ci
gan: »Bazsvčlli rili Bože! razsvetli i ulivali 
se za jednu repu. da se ne sruši«. i u isti 
čas vudri ga gospodar po prsti da sc od 
straha zruši na zemlju.

Kaj delaš tu cigane? zapita ga gos
podar.

Dragi gospodar, oprostite, donesel nu* 
je vibe evo vu vašo repu. le sam se za 
za ovu repu pridržal, izpriča se cigan.

P r e j / e r  J ó z s e f . .
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Árverési hirdetmény illetve póthirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint llkvi ható
ság által közhírré tétetik. miszerint Embreus 
István végrehajtatónak Goluhics Lukács és] 
neje Kapsa Mária végrehajtást szenvedők 
elleni 300 frt toke s jár. iránti végrehajtási 
ügyében í70 97. Ik. sz. a. a szt-máriai 1730. 
sz. Ijkvben foglalt I. 1 ő79. 1797. 3000. 4751. 
5312. 2221 a, 222! c. 1939/a és 2051/I). 
hrsz ingatlanokra 200 frt kikiáltási árban 
Szt.-Mária község házához 1897. évi július 
17-ik napjának d. e. 10 órája kitűzőit ár
verés dr. Farnek László ügyvéd végrehaj
tató érdekében is 70 frt 10 kr. töke, ennek 
1894. május 1 -töl járó 6%  kamatai. 20 frt 
05 kr. per, 10 frt 45 kr. végrehajtás foganatosi- 
tási s ezúttal 8 Irt 80 krban megállapított 
árverés kérelmi költségek melyre azonban 
már 44 frt 30 kr. már fizettetett s igy ez a 
végrehajtási állományból ez levonandó lesz. 
behajtása végett meg fog tartatni, közhírré 
tétetik továbbá, hogy a most nevezett végre
hajtatnak Goluhics Lukács elleni végrghaj- 
tási ügyében a már részletezett követelése 
behajtása végett a nagy-kanizsai kir. törvény
szék (perlaki kir. jbiróság) területén lévő a 
szt.-máriai 928. sz. Ijkvben foglalt 1470. hrsz. 
ingatlan a végrh. törv. 150. §-a alapján egész
ben 2 frt. az 1474. hrsz. ingatlan (i frt, az 
1717. hrsz. ingatlan 95 frt. a 2039. hrsz. 
ingatlan 100 frt. a 3199. hrsz. ingatlan 03 frt. 
a 4300. hrsz. ingatlan 8 Irt. a 1545. hrsz. 
ingatlan 07 frt, a szt.-máriai 1900. sz. Ijkv
ben foglalt 1583. hrsz. ingatlan a végreh. 
törvény 150. £-a alapján egészben 38 frt. 
a szt.-márai 1900. sz. Ijkvben foglalt 1500 
hrsz. ingátlan a végrh. törvény 150. §-a 
alapján egészben 15 frt. az u. o. Ijkvben 
foglalt 2022. hrsz. ingatlan az id. £. alapján 
egészben 100 frt, a 3401 hrsz. ingatlan az 
id. $. alapján 73 frt. az u. o. Ijkvben foglalt 
1380. hrsz. ingatlan az id. $. alapján \9 frt. 
az u. o. Ijkvben foglalt 4580 hrsz. az id. 
£ alapján egészben 95 frt, végül az alsó- 
mihályoveczi 1137. sz. Ijkvben foglalt 2414 c. 
hrsz. ingatlan az id. £. alapján egészben 
15 frt kikiáltási árban Szent-Mária község 
házánál

1897. évi szeptember hó 4. napjan dulelött 10 órakor

illetve A.-Mihályovecz község házánál

1897. évi szeptember hó 4. napjan délután 3 órakor

felperesi ügyvéd vagy helyettese küzbenjötte- 
vel megtartandó nyilvános árverésen el lóg
nak adatni

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

l"° 0-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 lo nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden egyes 
részlet után az árverés napjától számítandó 
0° o kamatokkal együtt az árverési teltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint lefizetni. ^8/

A kir. jbiróság mini llkvi hatóság.
Perlak.  1897. évi julius hó 18-án

Meglepő újdonság! Rendkívüli találmány!
F é n y k é p e k  kttllin téle  n ln k b n n  v a ló  n n f/y o b b itó sn  eihliff 
iné ff so b n  e l  i/ciií é r t  tlikéletessé 'ffffe! é s  o lc s ó  ó rb n n .

M on och rom e
A képeket uj módszer 
vészek által készittet- 

el és teljes hasonla-

a r c z k é p e k .
szerint gyakorlott mű
jük, nem halványodnak 
tosság biztosittatik.

Csoportképekről egyes személyek képei is nagyobbittatnak, úgyszintén 
több (kél-öt) különálló kép is csoportosítható.

Meg nem felelő képek visszavétetnek és újonnan 
készíttetnek.

Mintaképek megtekinthetők és bővebb felvilágosítás
nyerhető

az e lső  M. Frankfurti monochrome-, olaj- 
aquarell- és opál-képek műterme

Csáktornyái képviselőségénél:
Fisokéi Fülöl> (Strausz Sándor) könyvkereskedésében.

szavato lt 15 20  ’0 c itrátban  o ldható  fo sz fo rsav ta rta lom m al és 85 100 ’„
porfinom ságga l.

FelUlniulhatlan. minden talajra alkalmas trápyaszer. különösen sovány talajok javítására, kitűnő hatása az 
összes gabnanemüek. kapás és olajnövények, lóhere és luczerna. szőlő, komló és kerti véleményekre, kiváltké
pen a rétekre

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

A citrátban oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk.
Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyébb felvilágosítással a lepkészségesebben szolgál.

czimii növényszer gyomor-likőr készilményem székrekedés, étvágytalanság 
és az ebből eredő bajok ellen. Egy üveg ára 40 és 80 krajczár használati 
könyvvel együtt, mely számos köszönő levelei tartalmaz

Kapható Cs ákt o r ny án:  Gráner Testvérek, Heinrich Miksa, Tódor Róza, 
Fink Testvérek, Deutsch Salamon füszerüzleteiben, valamint nálam 

Hódmező-Vásárhely, Arpád-utcza 12. szám. ZENKE ZOLTÁN.

V áro si es községi kereskedők nagyobb  engedm ény mellett e lá ru sita s
vegett kerestetnek.

A nagymcllóságii m kir és oszlr. csász. és kir. kereskedelmi miniszter ura’; allal 
786 kihirdetve és törvényesen védve. 9 — .0



Egy jó erkölcsű fin tanulónak 
8.32 • felvétetik 1—3

Kram arits Viktor
füszerkereskedésében P e r  l a k o n .

A jn  m ivk tá  v y y // k  #1/#//1 i v# /«  sz tv k b n  n. — U

; Pollik Bernit
|  ó r á s  és  é k s z e r é s z  C s á k t o r n y á n .  £
■5 Főtér, az uj takarékpénztári épületben. J
t  * • *  f
S A jánlja dúsan lelszcreK

5  á,
t  svájc/i zsebóra, arany-. ezüst.- és cliinai- ezűst-j'mi ^
«5 rnktáiíit. 1
s, í

 ̂ A jándé ktá rgyak  nagy  vá la sztékban s

I  »v olcsó árakért.
M im  l e n  e  szakmábar ágójavításokat j ó t á l l á s  m e l l e t t  

l e g o l c s ó b b a n , l e l k i i s m e r e t e s e n  é s  g y o r s a n  e s z k ö z l ö m .

I I
i i . ■ ■       ■ i ... , ... —  — .- ■  ■ ■ -.... ... .1

S  FISCHEL FÜLŰP [STRAUSZ SÁNDOR) f
|  könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal i s  díszes uj belükkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
;v

u. m. w é i  / e v / y e A , / e i  é / / e / e / r . m v t / h  e ő s i - ,  e . s A e / é . s / -  

(‘N / / i v í x z / e / e i i / ő s v k e t ,  —  s z á m l á k .  A Z i r / e i  e / e A ,  

és a i a / f á a  n i  outOtt i t t  n y a k ú t ,  m i i v v k v l  s ik  si 1 >.

bármely nyelven és kivitelben

J  a legjutányosabb árak mellett.
—  --- ------------------------------

1.......... J  A .•■■■■ ■ ■■ • " .  ávi
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Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

X vi Ittér.*
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tártaim 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szvrk.

A selyem el van égve! ezt szokták a hölgyek 
mondani, ha az illető ruha darabok igen sokszor már 
a 2-ik és 3-ik viselet után a hajtásokban elhasadnak 
vag\ mint a vatta s/.élmálanak: ezen jelenség nem a 

véletlen által okozott elégés! hanem a selyem, hogy 
az vastagabbnak s még is olcsónak tűnjék fel. tudato
san leszen czinn- és phosphor-savval páezolva, melyek 
a nyersselyem érszálait mintegy szétvágják: az ilyne
mű festési eljárást „megterhelésnek" nevezik! mentül 
jobban óhajtják a selymet megnehezíteni, annál több 
czinnfürdon megyen az keresztül, hogy az ezen mér
get tökéletesen magába szívja. Az igv festeti selyem 

a legnemesebb szövés! :» halál esirájál tehát még 
mielőtt az .1 szövőszékre kerülne, már is magában rejti.
Az ilyen szálakból készült úgy nevezett selyem szöve
teknek rövid használat után természetszerűen szaka- 

' dozniuk kell mint a gyújtó kanóeznak aszerint, amint 
azok többé avagy kevésbbé terheltettek meg. A drága 
öltözék 1 készítési díjjal együtt) tökéletesen értéktelen.
Az én valódi selymeimből szívesen küldök postafordul
tával porto- és vámmentesen mintákat. Henneberg G. 
ies. és k. udvari szállító selyemgyárai. Zürichben (»



1358/tIkv. sz. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság részéről ezennel közhírré tétetik, misze
rint Iiergár Istvánnak mint a szent-máriai 
templom mise alapítvány kezelőjének Ama- 
dori Rafael végrehajtást szenvedő elleni végre
hajtási ügyében 245 írt tőke, ennek 1895. 
évi május hó 15-től járó 8% kamatai, 39 
frt 45 kr. per, 8 frt 80 kr. végrehajtás 
kérelmi, 12 Irt 20 kr. végrehajtás foganatosi- 
tási s ezúttal 10 frt 30 krban meghatáro
zott árverés kérelmi költségek behajtása 
végett a nagy-kanizsai kir. törvényszék (per
laki kir. jbiróság) területén lévő az alsó- 
mihályoveczi 78. sz. tjkvben foglalt 1. 90. 
423. 805. 810, 1419, 1444, 1459, 1785, 
2180, 2089. hrsz. ingatlanok s hozzátartozó 
legelő- és erdőilletmény 429 írt becsérték
ben, az u. o. 143. sz. tjkvben loglalt 11. 1001. 
2018, 2022. hrsz. ingatlanok együttesen 92 frt 
s az u. o. tjkvben foglalt f 919. hrsz. ingat
lan 94 frt becsértékben Alsó-Mihályovecz 
község házánál
IH 07 . é v i  a u g u s z t u s  h ó  H l .  u h  p lá n  

d é le lő tt  ÍO  ó m k o r

Orész Alajos ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árverésen el 
fog adatni.

Kikiáltási ár a leni kilelt 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
madikat ugyanattól 90 nap alatt minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 6%  kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 834

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perl a k, 1897. évi április hó 9-én.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.
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