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\ lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

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

Kiadóhivatal :
pisci,el Külöp könyvkereskedése, 
Ide küldendők az előfizetési dijak. 

nyilUerek és hirdetések.

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

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Mécsben,. 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.l 
Daube G. L. és társánál és Hernd: 

Brünben: Štern M.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p . Nyilttér petitsora 10 kr.

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

Hazafias ünnepély Poriakon.
E hó 12-én hazánk végvidékén, a ma

gyar határon fekvő Perlak városában impo
záns módon adott kifejezést a város és a 
vidék közönsége hazaszeretetének és király- 
szereidének. Ekkor ünnepelte meg a haza 
ezeréves fennállásának és a koronázás év
fordulójának emlékét. Az ünnepélyen jelen 
volt megyénk közszeretetben s köztisztelet
ben álló főispánja, dr. Jankovics László gróf. 
dr Kuzsicska Kálmán, megyénk lelkes kir. 
tanfelügyelője és Orosz Pál közigazgatási bi
zottsági tag a megye központjából. Szabó 
Imre földbirtokos. Horváth Ignácz urod. szám
vevő, Kolbenschlag Béla főszolgabíró. Mar- 
gilai József képezdei igazgató, Gayer La
jos földbirtokos Horvátországból s még 
igen sokan a közel vidékről Perlak váro
sából annak lelkes értelmisége, hölgyei, ha
zafias lakossága, bírái, állami, megyei és 
községi tisztviselői kara, tantestülete, egyesü
letei sál.

A mura-királyi vasúti állomáson a fő
ispán! Horváth Csongor kir járásbirö. az 
állami iskolák gondnoksági elnöke fogadta.

Az ünnepély misével és Te Deummal 
kezdődött. Szép volt a sok százra menő 
tanulósereg felvonulása, tanítóik és a járás 
összes jegyzőinek, biráinak s elöljáróinak 
dicséretre méltó) megjelenése Kovács Rezső 
főszolgabíró vezetése mellett; megjelentek a 
tűzoltók egyenruhában, a nagy néptömeg s 
végül a főispán és kísérete. A misét Varga

T  Á R C Z A.

Emi ók beszéd.
Mondotta a mura közi tanítói járáskor alsó- 
doni borúi közgyűlésen 1 HUH. junius J-án Zrínyi 

Károly képrzdri tanár.
Vége.

Alig került azonban mind e nagy és őrökké 
becses alkotás a törvény lapjaira, inár is körös- 
körül pusztító vihart és lángot idézett fői a Bein
kéire a fölszitott gyűlölet és reákezió. A nemzet
nek védelmeznie kellett a Hazát, védelmeznie 
zellett a csak imént megszerzett drága kincseit.

S ebben nz egyenetlen, de annál nngyobb- 
szerti védelmi harezban ismét mennyi ragyogó es 
dicső telt örökítette meg emlékét kitörölhetet
lenül a történelem lapjain s iktatta be emlekel 
elenyészhető!lenül a nemzet minden igaz fiának 
a szivébe !

He egyszersmind mennyi drága ver folR el 
e küzdelemben s szentelte meg mártirverrel is a 
nemzetnek 48-ki alkotásait!

S ha mindezekre visszagondolunk i. t. h.n- 
társaim, az akkori idők elragadó lelkesedése es 
hű honszerelme; az akkori államférfiak éleslátása 
és csodás tettereje; az akkori nemzedék áldozat
készsége és dicső halál megvetése, öröme és bá
nata. ragyogása és árnya egy igéző bűvös képpé 
szövődik össze, mely oda vésődött kiirtliatatlanul 
a nemzet szivének a fenekére, inig él magyar e

János plébános mondotta, a kóruson pedig 
Csizmazia János áll. isk. tanító nagy szak
értelemre valló vezetése mellett a tanuló
sereg összhangzó éneke1, a perlaki hölgyek 
s urak által alakítótt vegyes karok gyönyörül 
kvartettjei és szólói igazi áhítatra hangolták 
a jelenlevőket.

A mise illán a város fellobogózott ut- 
ozáin az áll. népiskolába vömül a közönség. 
Ili Horváth Csongor gondnoksági elnök üd
vözölte a főispánt; főispán ur válasza után 
bemutatta a gondnokság és tantestület tag
jait. A népiskola feldíszített udvarán voltak 
elhelyezve az iskolapadok s voltak felállítva 
a vendégek részére az ülőhelyek. Főispán 
urat egy kis tanulóleány üdvözölte s csinos 
csokrot nyújtott át, mit főispán ur a közön
séghez és a tanulókhoz intézett hazafiui ér-1 

Izelémtöl áthatott beszédben köszönt meg. 
A nemzeti hymnus eléneklése után kir. tan-' 
telügyelő a következő, többször éljenzéssel 
kisért remek beszédet mondotta :

Méltóságon főispán l r  !
Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! 
Kedves növendékek !

A perlaki állami elemi iskolák gondnok-! 
sága és tantestülete ünnepélyt rendezett az ezer
éves dicsőség emlékének, hogy közokatás-1 
ügyi miniszterünk szép buzdításához képest 
az ifjúság, mint a jövő letéteményese gazdagod
jék honfiúi erényekben, hazaszeretetben: gyara
podjék ismeretekben s nemzeti önérzetben.

Az ezeréves emlékek kegyeletét beragyogja 
a királyi korona fénye: hiszen IHíMi. év junius 
s. összeforrnak nemcsak a történelemben, de a 
mi sziveinkben is.

Hazán s mely egy, a távolból felénk sugárzó kép 
csupán, de azért mégis éltet, mégis melegít, 
mégis lelkesít !

E szent áhítattal őrzött képet hordja kebe
lében a nemzet s tesz tanúságot érzelmeiről, a 
midőn az f>0- ik évforduló alkalmából a í-8-as ese
ményekről megemlékezik.

Mert ez a korszak a magyar nemzet egygyé- 
olvadasának a szimbóluma: e korszak a magyar 
nemzet újjászületésének és föl támadásának, a nem
zet önérzetének, büszkeségének, dicsőségének az 
emlékünnepe !

Ezért ünnepelte meg a nemzet ezt az é v -, 
fordulót évről-évre eddig is.

S ha a nemzeti közérzés így irta be e nagy 
időket a történelem lapjaira; s ha igy vette ün
neplésbe a nemzeti kegyelet és megemlékezés e 
dicső korszakot; s ha megünnepeltük ennek az 
évfordulóját fokozódó lelkesedéssel évről-évre eddig j 
is: mennyivel fényesebbnek és méltóságosnbírnak 
kellett az idei megemlékezésnek lennie, a mikor 
egy félszázadnak a határinesgyéjét léptük által; ? 
a mikor ön esztendőnek a tisztult nézetével, ftO 
évnek a tapasztalataival s tanulságaival tekint
hetünk vissza azokra a vívmányokra, melyeket 
ennek a nagy nemzeti epokának köszönhetünk!

S Muraköz tanítósága ezúttal se tagadta 
meg magát ! Szive hangosan földobbant a 48-as 
események emlékezetének felújításakor ebben az 
esztendőben is.

A magyar képviselőház elnöke, a mille
náris esztendőnek ezen a nagy napján a követ
kező, messze időkre emlékezetes kijelentéssel 
fordul az egész nemzet színe előtt felséges 
királyunkhoz:

»A magyar nemzet ezeréves fennállásának 
megünneplésére a koronázás évfordulóját válasz
tottuk; király és nemzet e napon egyesültek 
egy oly törekvésben, melyben mindkettő rendü
letlenül megmaradva, az egységes magyar állam, 
annak alkotmányos függetlensége és szabadsága, 
a magyar nemzet osztatlan egysége és a ma
gyar államnak az uralkodóház közösségén ala
puló kapcsolata Felséged többi királyságaival 
heláthatlan időkre biztosítva van.«

Azt kérdezem, mélyen tisztelt ünneplő kö
zönség, kinek van több joga a heláthatlan idők 
ezen reményeihez, mint éppen nemzetünk uj 
sarjadékának V

Azt kérdezem, kit tértiéi több felelősség, 
hogy e remény valősulásában közreműködjék, 
mint bennünket, kik oktatói, vezetői, Isten és 
szülők után első mentorai vagyunk e drága 
gyermekeknek V

A hitem szerint — méltó választ meg
adja majd az ő érzésük, az ő édes zengésű 
daluk, az ő nemes igyekezetük, hogy már zsenge 
korukban részt kivannak maguknak a magyar 
kultúrából.

S ha elgondolom, hogy a perlaki állami is
kolák a lizenötév előtti negyvenkilenez növen
dék helyett ma már a magyar állnineszine kö
zel hatszáz kis bajnokát fogadják magukba: ha 
elgondolom, hogy a tizenöt év előtti, csak a 
jövőbe vetett bizalomból erőt merítő két tanító 
helyett, ma már tiz lelkes tanerő csepegteti szi
vükbe az istenfélelem, hazaszetetet és ismeretek 
szövetségének szent ösztöneit, úgy teljesedni 
látom Perlak felett Széchenyi jóslatát:

»Virradni kézit egy szebb hajnal, uj lelke
sedés ébred, gyűl a honszeretet égi tüze !«

S ime ma is itt látjuk Muraköz lelkes taní
tóságát azzal a tűzzel és lelkesedéssel, mely ne
mesid a keblet, mely tisztítja a lelket, mely vil
lámsziklát dob az ember agy velejébe s aczél- 
erővel ruházza fel az ember izmait akkor, a mi
kor a legszentebb honpolgári kötelességek telje
sítésének az ideje elérkezik !

Hát azért csak hadd ünnepeljünk i. t. Kar
társaim! Ünnepeljük meg csak ezt az évfordulót 
nemcsak ebben az esztendőben, de ünnepeljük 
meg a jövőben is, év év után, minden alkalommal, 
mert ez a hálának, a kegyeletnek, a lelkesedés
nek az emlékünnepe !

De a midőn ezt teszszük i. t. Kartársaim, 
ne feledjük, hogy csak akkor igaz a hála, csak 
akkor igaz a kegyelet s csak akkor gyújtott tiszta 
lángot a honszeretet az ünnep oltárán, ha egész 
valónkat áthatja az a szellem, az a hazaszeretet 
és szabadságszeretet, az önfeláldozó lelkesedés 
mely ama nagy idők nagy alkotásait megterem
tette s a dicső elődök tetteit vezérelte.

Ne is hagyjuk csorbítani soha és semmiben
se e szent és becses örökséget !

Ragyogjon előttünk is vezérésillag gyanánt, 
hogy maradjon e sokat szenvedett és zaklatott 
Haza egy szabad és boldog népnek szabad és 
boldog tanyája.

S ha igy ünnepiünk, akkkor ünnepelünk iga
zán: a múltak dicső emlékeit csakis igy magasz
talhatjuk igazán.





kék. Végül az ünnepély befejezéséül délután
1 érakor a tantestület felügyelete mellett az 
egész növendéksereg a közeli erdőségbe vo
nult. hol szavalás, éneklés, játszás között 
töltötte el azt a napot, mely évről-évre édes 
ismeretek és emlékek szülőanyjává válik.

— Űrnapja Légrádon. Az oltári szent
ség rendelésének ünnepét Légrádon is mél
tóan megünnepelték. A körmeneten, melyen 
Gadó Mátyás plébáuos pontifikáit, részt vett 
a tanulóifjúságon kívül a tüzoltó-egylel ze
nekarával Kovács Gyula főparancsnok veze
tése mellett is. Közben több Ízben esett, 
de ez a híveket ájtatoskodásukban meg nem 
zavarta.

—  Perlak gazdasági iskolája. Perlak 
község a gazdasági ismétlő iskolát a kiadott 
utasítás értelmében teljesen szervezte. A do
logi kiadásokra 110 Irtot szavazott meg. Az 
ismétlő növendékeket a tantestület által, a 
gyakorlati és elméleti gazdasági tárgyakban 
oktattatta. A községnek államsegély iránti 
kérvényét dr. Kuzsieska Kálmán kir. tan. 
tanfelügyelő m. hó (1-án a közokt. minisz
tériumhoz felterjesztette, hóimét 210 forint 
államsegély lett kiutalványozva s igy a gaz
dasági ismétlődőket vezető tanerők fáradsága 
díjazva lett. A perlaki gazd. ismétlő iskola 
államosítva van.

Felülfizettek a Csáktornyái állami 
tanítóképző-intézet által rendezett mulatsá
gon a következő t. urak s hölgyek: 40 Irtot 
gróf Festetich Jenő, 10 frtot Schadel István,
2 2 frtot Muray Hóhért. Nuzsy Mátyás, Szi
lágyi Gyula: 1.50— 1.50 Irt Filipics Lajos, 
Kornfeind Nándor, Geppert Henrik; 1 1
frtot Baumann Zsigmond. Bernyák Károlyné. 
Bencsák Ferencz. Frász Tamás. Kecskés Fe- 
rencz. Kolin Hermán. Metanovics Péter, Mik 
Szilárd, Hhédey Ferencz. N. N.. Kosénberg 
Hudolf. Hiltmüller Ármin. Schulek János, 
Stolczer József, Strausz Sándor, Tóth István: 
50—50 krt. Bernyák Károly. Deckert József. 
Ougovich Pál. Fejér Jenő, Fodróczy Albert. 
Gerschlauer Béla. Kovács Krnil. Kolbenschlag 
Béla. Molnár Sándor. Oravecz Viktor, Pólyák 
László, Polgár József, Szom mer István. Pálya 
Mihály, Sray Ferencz. ifj. Tódor József. Fu
gái* Adolf. 80 krt Schwarcz Jakab; 20 Irtot 
Gőzmalom s villamvilágitási részvény-lársu- 
lat; fi frtot a tanári testület; a tanitónöven- 
dékek 15 Irt 50 krt. Összesen 105 Irt 80 kr. 
Mindazon igen tisztelt hölgyek és urak, kik 
megtisztelő megjelenésük által hazafias ünne
pélyünket emelni, s kik felülíizetésük állal 
segélypénztái unkát gyarapítani kegyeskedtek, 
fogadják hálás szivünk mélyen érzett kö
szönetnyilvánítását ! — A tanítóképző-intézet 
ifiusága.

— Gondnokság kiegészítése. A perlaki 
áll. isk. gondnoksága a I. In') 28-án 82.00(1 
sz. kinevezés szerint következőleg egészil- 
tetett ki; elnök: Horváth Gs. János jbiró; 
Ingok: Bölcs Sándor szolgabiró, dr. lamás 
bajos és dr. Kemény Fülöp ügyvédek és 
Zala József jegyző.

Hazafias üvnepély. A hodosáni m
kir. áll. elemi népiskola tantestülete (*s ta
miléi iljusága hazafias lelkesedéssel ünne
pelte meg e hó 8-án a koronázás es ha
zánk ezeréves fenállásának emlékét. A ma
gasztos ünnepélyt szent mise előzte meg. 
melynél a tanulók Major Károly tanító ve
zetési* alatt magyarul énekeltek. Szent mise 
ólán pedig az egyik tanteremben folyt le az 
ünnepély hazafias dalok, beszédek es sza
kiatokkal egybekapcsolva. Az ünnepélyt be
fejezte a milleniumi alapítvány kiosztása, 
mely két teljes öltözetből állott, s melyet kel 
szegény sorsú — de a magyar nyelvben a

legnagyobb előmenetelt tanúsító — tanuló 
kapott.

—  Köszönetnyilvánítás A hodosáni áll 
elemi népiskolában a f. hó 8-án tartott is
kolai ünnepély alkalmával a községi elöl
járóságnak 189(1. évi junius hó 8-án tartott 
össz-diszközgyülése alkalmából hozott hatá
rozata értelmében, milleniumi alapítvány rzi- 
mén két szegénysorsu tanuló — ki a ma
gyar nyelv előmenetelében kitűnt - teljes 
ruházattal ajándékoztatolt meg. Az ajándék- 
tárgyakat a fenti iskolai ünnepély napján 
tok. Kisfaludy Gyula körjegyző ur hazafias 
beszéd kíséretében adta át a két tanulónak. 
A midőn ezt a nyilvánosság terére hozom, 
fogadja az iskolánk iránt rokonszenvvel vi
seltető nemesszivii községi elöljáróság becses 
adományáért úgy a megjulalmazottak, mint 
a tantestület legforróbb köszönetéi. Hó
dosán, 1898. jun. hó 9-én B r a u n e r La
jos áll. ig.-tanitó.

—  Az izr. hitközség szervezése Per
lakon. A perlaki járás izraelita polgárainak 
küldöttsége e hó 2-án személyesen nyújtotta 
át a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur
nák a szervezendő hitközség alapszabályait 
egy terjedelmes memorandum kíséretében. 
Tisztelegtek még Zsilinszky Mihály állam
titkár és Gömöry Oszkár miniszteri taná
csos uraknál. A küldöttség mindhárom he
lyen szives fogadtatásban részesült és ügyük 
méltányos elintézésének reményében tért 
haza.

Öngyilkosság. Stridóról Írják hogy 
Makkos Ambrus pénzügyőri vigyázó, ki en
gedély nélkül egész éjjel kimaradt, alkalma
sint büntetéstőli félelmében, szolgálati fegyve
rével (1-án reggel a legénység szobájában 
agyonlőtte magát.

Letartóztatott gyújtogató. Novak 
Ignácznak sok baja volt Dráva-Vásárhelyen 
a község elöljáróságával. Abban a hitben élt 
s meg volt erősen győződve róla. hogy meg
rövidítették. a mikor a közös legelőből neki 
osztályrész nem jutott. E miatt sokat zsör
tölődött s egvre rágalmazta a község elöl
járóságát. a miért (i-án 10 Irinyi pénzbír
ságra el is Ítélték a helybeli kir. járásbíró
ságnál De Novák ezért bőszül forralt. Meg 
akarta lakoltatni az elszenvedett méltány
talanságért az egész községet s tüzesóvát 
dugott a maga pajtájába, hogy maga is el
égjen, de hogy az egész község is a liiz 
prédájává legyen. Örült tervét azonban nem 
liajthatta végre, mert a szomszédok a löl- 
csapott lángokat csakhamar eloltották s igy 
a tűzveszély a község feje fölöl elvonult. 
De Novák hűvösre került, mert a csendőr
ség letartóztatta. A gyújtogató elhatározását 
megmagyarázza annak félkegyelmű volta, 
mely miatt már sok kellemetlenséget oko
zott Dráva-Vásárhely lakóinak.

Hulla. F. hó (i-án a Mura Ligetfal- 
vánál egy közép, éltesnek látszó erős férfi 
hullát vetett ki partjára. Ruházatát csak egy 
pár turista csizma képezte. Kilétét nem tudni.

Színház Csáktornyán. Jnsenszky szín
társulata, melynek föllépéséről múlt szá
munkban hirt adtunk, a múlt héten szor
galmasan mutatta be reportoárját. S minden 
hízelgés nélkül mondhotjuk. hogy többet 
nyújtott, mint a mennyit tőle vártunk. Nem
csak hogy a drámái irodalom legújabb sj 
legkiválóbb darabjai kerültek szilire, de azok
ban a társulatnak minden egyes tagja oly 
mértékben érvényesüli, hogy művészi játé
kukkal minden este magukkal ragadták a 
hálás közönséget. Szilire kerüli l()-én A ma
darász, 11-én a Trilbyk, 12-én A gyimesi 
vadvirág, 18-án ismét Trilbyk, 14-én a Niobe,

15-én Az ördög mátkája, 16-án A kukta 
kisasszony ez. darab. Kiemelendő alakjai a 
társulatnak mint határozott tehetségek: Je- 
szenszkyné Irén és Jeszenszky, a direktor, 
akiknek művészi s jól átérzett játékjuk osz
tatlan tetszéssel találkozott minden este. Igen 
szép szerepe volt Hervay Erzsinek A gyimesi 
vadvirágban (Magdolna), Zöldi Herminnek a 
Az ördög mátkájában (Judith), kik úgy ked
ves játékukkal, mint kellemes hangjukkal 
nem egy Ízben lelkes tapsra bírták a közön
séget. Szabó Ferencz jó színész, ki ép úgy 
a vígjátékban, mint a népszínműben rokon
szenvesen alakit. Ügyesen mozog a színpa
don Szigethy Antal is, kinek A gyimesi vad
virág Marczija igen élénk alakítás volt. Kis- 
pálfinak jó szerepe volt a Trilbykben, ked
ves alak volt Sípos Gizella Az ördög mát- 

| kájában. A rendezés tökélyetes, az összjáték 
élvezetes s minden tekintetben kielégítő. 
Vígjátékot eddig csak egyet adtak, s bemu
tatkoztak a drámának mindenféle fajában, 
de a népszínművek a legsikerültebbek. A 

| népviseletek kosztümjei szépek, a tájbeszé- 
i dek nem erőltettek, úgy hogy játékukban 
magunk előtt látjuk elvonulni a magyar 
népet igaz voltában, jó és rossz tulajdon
ságaiban. a maga természetességében. Férfi- 

j  énekese a társulatnak Csolnakossy, kinek 
kellemes baritonhangja van. Az operetteket 
is jól adják, a díszletek szépek s csak az a 
kár. hogy a zenek iséret nem kielégítő, mert 
az a rozoga hangszer, melyen a különben 
ügyes karmester az éneket kiséri, tűzre való, 
de nem színházba. A közönség az előadá
sokat meglehetős számban látogatja.

Állatkivitelünk korlátozása. A hor
vátországi kormány 1898. évi május hó
27- én 81915. sz. a. kelt értesítése szerint a 
hasított körmü állatoknak Horvátország-Szla- 
vónia területére való bevitele 1898. évi ju
nius fi-án kezdődő érvényességgel, sertésvész 
miatt, Zalavármegye területéről betiltatott.

—  Uj állami szőlőtelepek A földmive- 
lési m. kir. miniszter Zalavármegye területén 
az amerikai szőlővessző és szőlőojtványok 
termelése czéljából a már létező tapolezai 
szőlötelepen kívül még Balaton-Füreden, Zala- 
Egerszegen és Csáktornyán is állami szőlő
telepeket fog fölállítani.

—  Meteorologia. A Csáktornyái meteo
rológiai állomás 1898. év május havi hő
mérsékletének havi közepe 16*6 C°. A hő
mérséklet maximuma 29*0 C°. 8-án. Mini
muma 8 0 C°. 8-án. Csapadék havi összege 
160 8 mm. 24 órai maximuma 60*2 mm.
28- án. Csapadékos napok száma 14.

A fővárosba utazó t. ólvasóink figyelmé
be ajánljuk K ö v e s i  előkelő nagy-étlermét VII. 
Krzsébet-körut 27., hol kiváló élelek, italok és a 
legelőzékenyebb kiszolgálás biztosítják a vendégek 
teljes megelégedését. Ezenkívül esténkint szabad 
bemenet mellett S t r a u s s  híres bécsi zenekara 
játszik, ami Kövesi nagy áldzzatkészségét tanú
sítja. —

Szerkesztői üzenet:
Stridó Br. K V. A rendkívül érdekes 

levél kimaradt ebből a számból lapunk kis ter
jedelme miatt. A jövő számunkban azonban czikk 
alakjában fogjuk hozni. Köszönet érette.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A I  J Ó Z S E F  ZR ÍNYI  K A R O L Y .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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XV. tečiij. Vu Čakovcu. IK9H. 19-ira júniusa TS rój 25.

Sve pošiljke se tičuč zadržajn 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fisel i el  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaj u.

M E D J I M U R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito: vu svako nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fri 
Na pol lela . . . . 2 fn. 
Na eelvert leta . . . | fit

Pojedini kroji koštaju 10 kr

Ohznane se poleg pogodite 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovečke

Velika svečanost vu Preloku.
Vidiku i lépu svečanost su obdržali vu 

Preloku prošlu nedelju na spornenek kruni- 
sanja i na spornenek jezero letnog obstanka 
naše domovine.

Pri svečanosti nazočni su bili: presvetli 
gospodiu dr. Jankovich László grof főispán, 
velemožni gospodin dr. Buzsicska Kálmán 
kr. školski inšpektor. Orosz Pál član var- 
megjinskog upravnog odbora iz Zala-Kger- 
szegn. Szabó Imre. Horváth Ignácz. Kolben- 
scldag Béla čakovečki veliki sudec. Margitai 
Jožef ravnatelj i urednik iz okolice, nadalje 
iz Preloka oélo občinstvo, stanovničtvo.gospe, 
sudci, kraljevski i varmegjinski činovniki. 
ognjogasci. druživa i I. d. više stotina ljudstva.

Presvetloga velikoga župana su gospodin 
Horváth Csongor, kakli predsednik školskog 
odbora i druga gospoda čekala i pozdravila 
pri murakiráljskoj željezničkoj štaciji

Svečanost se je svetom mešom i Te 
Deumom počela, koju je Veličastni gospodin 
Varga János plebanilš služil, na korušu su 
pod vodstvom gosp. Csižmešija Jánosa ors. 
školsk navučitelja školska deca. gospe, gos
podične i gospoda jako lépő popevala. Lepo 
je bilo gledati, gda su k mesi i k svečanosti 
skupljali se vnogo stotin školskili deeali. 
pod vodstvom gosp. velikoga srnica Kovács 
Bezsőa svi notariuši. biro vi i zastopniki 
dolnjog Medjiinurja. ognjogasci s zastavami,

ŠparKasse«, »Medjimurske Sparkasse«, > Spa

do jezero pučanstva i nazadnje veliki župan 
s drugimi gospodami.

l*o sv. meši su iz cirkve vu školu išli 
po zastavami okinčenoj vuliei, gde su školski 
odbor i navučilelji, Školska deca i jako vnogo 
ljudstva čekali velikoga župana i druge gosle. 
Horváth Csongor predsednik pozdravil je 
gospona főispana. na koje reči je odgovoril i 
rekel veliki župan, da se za srečnoga drži, 
da more med priločance dojli i s njimi 
skupa svetkuvali; trsi! se hude. da vu sva
kom poslu i vu svakom napredku slavnomu 
varašu Preloku na pomoč hude.

Za tem je nasleduvala na okinčenom 
lépőm školskom dvoru svečanost. Jedna 
mala devojka pozdravila j(* velikoga župana, 
na kaj j(‘ on domoljubljivo odgovoril, lépi 
i dugi govor držal je gosp. kr. školski in
špektor. deca su verše povedala, pesrne po- 
pévala, svoj lépi napredek vu magjarskim 
jeziku vu svili predmetih pri egžamenu do
kazala. Po egžamenu je med decom i med 
navučiteljom više slo forintov nagradu rez- 
delil školski inšpektor. Na zadnje je gospo
dih Sípos Károly s oduševljenimi reči lépi 
govor držal i zah v;« Ij il se svim. koji su se 
k svečanosti potrudili. Nazočni pogledali su 
i dadilišča. kojemu ne samo vu Medjimurju. 
nego vu celoj varmegjiji nema para.

Poldne l»il je veliki obed vu velik oj 
oslariji, na kojem nazočnih je bilo do slo 
peršon.fXapitnicesu rekli: Dr. Jankovics László

kasse Okolice Čakovca*. i. L d.

grof na kralja. Szabó Imre na ministra i 
ors. ablegata dr. Wlassics Cyulu. koga su 
nazočni i po telegrafu pozdravili, svoju 
ljubav i čast prama njemu izrazili vu ime 
cčlog zbiruog kotara, Varga János je napil
il icu rekel na velikoga župana, Horváth 
Csongor na kr. inšpektora. Margitai Jožef na 
Szabó Irnrija. Sipos Károly na Orosz Pavla, 
Kovács Hezsö na preločke navučitelje, dr. 
Huzsicska Kálmán na školske odborniki*. 
Szebényi na gosle. Napitnica su rekli na
dalje: na Varga Janoša. na Margitai Jožeta, 
na Kovács Kezső i Kolbenschlag Béla varni 
velike sudee. na občinske notariuše i pog- 
lavare, na činovnike na priločance po drugi 
i po tretji put (Glavina Andraš i Bartal 
György) na velikoga župana i I. d.

Od večer su školska deca. roditelji i 
druga vnožina vu Ollók išli. gde je lépi ma- 
j a lis bil obdržali, koj je do noči trajal.

Lepa svečanost hude ne samo za školsku 
deni. nego i za stareše nepozabljiva. Zalo 
hvalje vredni su svi. koji su svojom marlji- 
vostjum i oduševljenjem k cilju öve lépc 
parade i zabave kaj doprinesli. Bog poživi 
naše domoljiiblive priločance !

Kninitbeni jubileum.
'Na spornenek 1892. H-gn juniuša.)

Kak malo čini se trideset lét sravna- 
vajuč jih sa nepreračuvostjum vremenali.

Z A B A V A

lijul),ivna bolest.
Ako je Borčec jedan krat rekel »ne«, 

lak je i bilo »rte*. To su u njegovoj kliči 
svi živuči znali, a šnajder Detel je dapače 
Ivrdil. da to i isti »šarko ; — kučni pes 
zna i toga se drži. ako ga Borčec neče so- 
bom na poljé űzeti.

Bilo je puno žalostnih obrazov i šep- 
tanja, kad je jednoč pisar Peter takovog 
ne« dobi L koj se je podufal Borčeca za 

ruku njegove liepe crnomanjaste Polonke 
zaprositi

Jedinu kčerku bogatoga muža prositi, 
pak on, »pisarčič« i nikaj više. to je bila 
drzovitost bez para. Da bu od onud van 
bačen, to su mu mnogi prorokuvali prije, 
nego je to vratolomno dielo za počel, ali on 
je imal gjegjernosl i sviel. da ga hude Po- 
lonka. k oj a ga je lakaj rado imala. u lom 
podupirala pak je uslied toga onda lini više 
z dvoji?! j poslal, kad je stari Borčec i liepi 
Polonki na ujezili plač svoj jednostavni ne* 
odrezal, pak punctum !

Polonka je bila nesrečna do omiljavice 
a Peter razdražen bez granicab. Najviše pak 
ga je srdito, da ga je stari Borčec onak iz

visokoga prek pleč gledal, a u oštariji onak 
bez ikakvog sustezanja znal o »tintolizcu 
Petru > na ves glas pripovedati, kak je mésto 
u Cancellariu, zabludil Horčecevu u kuču, ali 
tam da nedobi nikaj za prepisavali. niti ne- 
bude nikada nikaj iz te kuče u svoj stan 
niti nosil niti vodil.

»Da bi mu ja samo kaj mogel včiniti«; 
škripal je zubmi Peter, a šnajder Detel 

je polag njega sedel i očmi požmrkaval. I 
on je imal pik na Borčeca. jer si je ov dal 
opravil u Čakovcu delali, a to je bila za 
njegovu šnajdarsku umietnost sramota i nije 
mogel pregutali, da Borčec nije njegova 
mušterija iKundšaft).

Daj mira Peter*, veli šnajder De
tel — »Ja več Borčeeu A Milu zmerim, koja 
bu ga lak rezala, da li svoju Polonku i ler 
kak zdrage volje da.

»Šnajder. ako lo moreš ! < zavikne
pisar.

»llihibihi. jeli morem, i ler kak morem« 
odgovori šnajder smejuči s<* i izpije iz

pred Petra pumi kupim slaroga. Samo se 
jeduo malo slrpi. ja odmah sad idem k 
Borčeeu le sc* bum s Polonkom spominal. 
jer ona mora pripomoči ! Kad nalrag doj- 
dem. bočil Borčeeu tam pri drugem stulu

nekaj pripoviedali. li samo do toga ovde 
mirno čeka j«.

I tim šnajder Detel skoči iz svog stolea. 
metne si na glavu svoj mali špičasti škrljačec 
i odskače kroz vrata van kak podrezanib 
krilab sraka.

Več je prek pol ure prešlo, da je šnaj
der otišel i u tom vriemenu je Peter sve 
dublje premišlaval. na koj bi to način moglo 
ili. da bi mu šnajder pomogel. I nul, (do li 
več šnajdera. ali ov se sad neče k-Petro- 
vomu stolu sesli. nego se sedne k-onomii 
stolu, okolo kojega su sedeli Borčec. Ilajdek 
i drugi bogati muzi.

»Hej. na. krčmar!« zavikne prevzetno 
— holbu vina: moram si toga straha iz 
požiraka splavili. No — kakve sve stvari 
le ženske glave neimajn«. pričme sada 
kimajuči glavom. kad vidi, da ga svi okolo 
sedeči glede i poslušaju »cm bi čoviek 
mogel iz kože skočili. Ali imamo i više 
takovih primerah. Več u rimskoj poviestije 
moči najli. Ljubav je moč črez koju več 
nikaj neide. Ako samo prornislim kak seje 
mnoga dievojka skončala iz ovoga sviela 
samo zato. jer nije mogla svojega izabranoga 
dobili, lak onda sve verujem.

No. lo bu pak nekaj« zamrmra 
lllaslec i pogleda Borčeca. * Detel ima muhe



jeden trenutek, koji u časku iz čez n e neo
paženo, čemu se nevidi nit traga. mčhurčič 
koji bijaše !

I *a k ipa k u ljudskoin životu u po vési i 
narodah trideset let negda neizrecivo mnogu 
znamenuje.

U tridesetih Ičlili postajo millioni bla
ženi ili nesrečni ... iz millionih očili more 
izteči suzah radostnih ili lugu nosečih 
morje !

ti trideset IM prestolja se mogu podi- 
zati na čvrstih temeljili kao pečina nesrušivo 
u visinu — narodi se mogu roditi na novo,
p. se mogu neizbrisljivo ojačuvali. ili krilne 
mogu spasti u ništavosl praha, te si na 
grobe čila vili narodah more krila razpros- 
tresti trnasta oblačilni!..

Trideset godinah ublažilo je jeden mnogo 
pretrpeli mučenički narod, suze radostniee 
izniamilo j(* iz millionih očih, na novo je 
rodilo, uveličalo je magjarski narod, nazad 
je predalo moč i sjajnost magjarskomu 
prestolju i kruni — učvrstilo je ponovno 
drmati se začevšu magjarsku državu '

Pak posle molitve imajuče božanske 
Providnosti. čije je to delo. za čije ovčko- 
č(Mije neima na ovom svčlu dovoljnu uveli- 
čanog spomenika ?

Slavno vladajučeg vladarskog para '
Oni su bili angeli mira. koji síi se po

pul blištajučega sunca uzdizali nad narod 
težko tlačeči! burim oblačilni razagnali su 
ohlačine — razvedrili su nebo s vladarskim 
karakterűin odkupili su narod, osrečili ma
gja rsku domovino! Ovoga slavnoga vladars
kega para uspomenu dvadeset i pet godišnjeg 
okorunjenja svetkuval je magjarski narod 
1892. leta júniusa 8-ga stoli prim.unijivom 
sjajnosljum i uzveličanjem. stoli čud-
novalim izrazom oduševljenja domoljublja i 
odanom ljuba v i prani kralju, kakovo je svet 
malo videl.

Povest jubileuma dvadeset i pet godiš- 
njega krunisanje izličemo delomičnije u 
sledečem i to za to. ar srno letos vu svili 
vekših mestih Modjimurja obslužavali prošt i 
lijeden jubileum krunisauja. Pa vidimo, kak 
je bilo pred petimi leti vu Budapesti !

Veličansl vena svečanost uze početak

1892. (i-ga juniuša uglavnom gradu orsaga 
u Budimpešti sa očekivanjem i primljenjem 
kralja.

Medju zvučenjem zvonova, i likanjem 
jštukah i orijanjern éljena od morskog 
množiva ulezel ji* ovog dana ob uri po
poldne u glavni grad kralj Ferenc Jožef I.

Ida proslavi s nami svečanost krmljenja 
dvadeset i petgodišnjega.

Kakvo iznenadjenje čekalo je okrunjenu 
glavu u ovom puno slavja pre dobitnom 

| putu ! C.itav grad bil u svečanom nakitu 
kakti blaženi k lomu, koji u svatbenimi odelo 
čeka ljubljenog mladoženju ! Tri Slavoloki 

i  su čekali .Njegovo Veličanstvo, Najprveši, 
blizu kolo- dvora, na spajanju Terezinjskog 
pula i Podrnaniczkyjeve ulice, u kiásnom 
izločilom slogu s moruvom kupolom. Na 
čelu su o ve reči se mogle čitati.

»Blagoslavi Bože kralja !« Drugi na po- 
četku Andrassyjevog pula sovini napisom: 
»Srečnog vladara more samo sretan narod 
imati!« — te Včrnost nam je nepoko 

llebiva! Treči slavolok je na početku Albrecb- 
' lovih vrata stal s ovimi nadpisi: Živi Magjar, 
obstoji još Budini !« i: Naše življenje i našu 
krv ! Na postradih slčnali bi ja bu broji 18<>7- 
me i 1892-ge godine. Medlim ulice i biže 

I sa zastavami nakičene le su sumili bor
jáéi lebdili -— sa oblokah su dragoceni či
limi izvešeni bili! Naj veličansl veniji pogled 
podaval je plač Ferenca Jožefa. Sjedne strani* 
bogato okičene okolišne zidine, s druge 
strani* gradska gora sa barjaci okičeni krovi, 
u sredini i»ak lančani most ’ Lančani most 
su s desna, s leva zastavni visi ogradjivali. 
Na Dunavu pak su se videli gubeče ladje 
sa ovlečenimi barjaci kičenu stražil pred
stavljali Bo čilavom putu vu postavljenih 
tribina množiva čekalo je bogatije občinstvo 
usvečanoj oilori gibanje i ulezenje kraljevo, 
niže je puk nepretrgljivu poredim stčnu 
predstavljal.

Juniuša (i. več prama poldana cela duga 
pi1 1na linija, po kojoj je kraljevska povorka 
imaia proči. samo je onako zamorila od 
ljudstva, od oblokah nakitab i od znati- 
željnikab. Ob poldašnjem svojenju povukla 
se sa glasnom muzikom kučna salnija voj-

nikah, uzastopce za njom čitava méstna 
vojna posada, koja se je na stotne razdélila 
te ponameštila po uličnih vuglovih. Redarstvo 
zadruge, poslaničtva, akadeinička omladina 
sva se u redu ponaméstila.

Medjutim je i kolodvor oči potresujuču 
sjajnost podaval. Ovile su se sakupili u ble- 
štajučib odčlih ministri, poslaničtva županijah, 
orsački zastupniki i velikaši, gradski prvaki, 
i odovud se je genula sjajna povorka sve
čanih kočijah u budimski grad.

Koji su onda ovde bili, mogli su dobro 
videti u jedilom razdčlu vladarsku pratnju, 
koju je čudeče se množtvo ulicah samo 
razdeljeno videlo. Kak veličanstvena slika je 
bila ovo. Kak da bi se na život prebudili 
bili s predobitnimi spodobami vitežki naši 
preilji, da pozdrave kralja, pod čijom pra- 
vičnom pravilom je opet velik postal ovaj 
narod !

Dosle poldne ob pol trčtjoj uri zazvu- 
čal postaju označujuči zvon, te se je vre 
moglo videti dvorskog cuga, koji je vrlo 
ukusno bil okičeni s drobnimi narodnimi 
barjaci i sa zelenini vehjem. U prvih dvi- 
juh kočijah bila je pratnja vlaka, u tretjoj za 
prozorom u konjeničkoj generalnoj svečanoj 
uniformi sam kralj. Svi su se odkrili te u 
burno oduševljenimi živiji prodni van na 
željezničkoj postaji nazočni, na što je kralj 
van stupil.

Velikaši i orsački zastupniki u dva su 
reda stali, koje je kralj pozdraviv. u čeka- 
onicu stupil. gde je opet s burnim »éljen« 
pozdravljen dočekan bil. Ostavivši čekaonicu 
sa magjarskim ministrom prezešom stupil je 
u kraljevsko dvorsku kočiju. J ovim je zapo- 
čela svečana povorka. Več na početku sla- 
volučnog putu je takav hrum žamoril od 
živio, éljena pred njega, da su i konji pred 
kočijami upreženi takodjer nazad bobkali.

Pred kraljevom kočijom kretala je po
vorka sjajnog bandériuma prastar ogdoba. 
Preminula magjarska slolčlja podila su se 
iz grobov, da pokažu svetu davim magjarsku 
slavil, pokažu Bjudevitab Velikib-llunyadyab 
le Matjašah glasovitih južnih redova viteze. 
Občinstvo je čudom se divilo i nasladjivalo, 
u narodnoj prednosti, koja je u tak vom

u mozdjanib« veli llajdek. Okolo sedeči 
se sini j n.

Ali šnajder Detel navadno nije ostal 
nikomu iliižan. Bolje muhe nego sečku« 

odgovori i pogladi 11 a j d«* k a po glavi.
Kaj ne llajdek« veli sad — * tebe muhe

uikaj nemuče«. Sad je nastal sveobči
smeli, jer za Ilajdeka su svi znali, da nije 
baš luč sve te matere cirkve. Medjutim je 
šnajder svoje vino izpit i jako zamišleno u 
praznil tlašu zinil.

No. tak anda. pak kaj se je gde zgo
dilo ? — zapita sad Borčec znaliželjno.

"Baš tebe se tiče.« - odgovori Detel
Polonka. lini. lun, - siromaška 

dievojka: posve si* je preokrenula: ja mislim 
da ima srčenoga črva. Ilm. lun. hudeš videl 
Borčec. sloga si* bu nekaj zleglo '

Borčec se je najprije prestrašil, ali od- 
M ia h  nato ji* u se došel i šakom po stolu 
lupil \b kaj*. ji* zaviknul po
hodim ja nju balinom Ja joj več pisarcica 
•z glave zbrišem !«

šnajder je samo posniebce kažiprslom 
migal, da ne »Ti Borčec njoj nebudes nikaj 
iz glave izbrisal, da sam ja stobom. ja bi im 
pustil se ženili «

Ne« - zakrikne sad Borčec pak 
kad ja jedan krat velim ne. onda i ostane

ne na sve veke vekov amen. Si razmet 
šnajderski jarac ?«

Dobro, dobro«, odgovori na kratko 
Detel »samo uli domov, pak si pogledni 
kčerku. nego uzpul vzemi odmab i doktora 
sobom, budeš več- rad »je« rekel, samo 
pazi da nebude prekesno !«

Borčec ra v nič još jednom lupi šakom
0 stol. ali se ipak zalim digne i otide srdit
1 zamišljeni domov.

I bilo je izbilja tak. kak je šnajder 
Delel povedal. Polonka se je u svojo komo- 
ricu zaprla, očilovala je. da je betežna i od 
onog hipa več nije nikakovo jelo nili pilo 
okusila. Mati joj je prizeiijuvala najbolje 
turoš macsike i širukle. ilapače je obsknbla 
i mladoga pevca le ga je liepo šalalom pri
redila, ali Polonka nije nili okusila To je 
lak išlo jeden Ijeilan dni. Da je Polonka 
pri svem lom, šlo nije kr oz osam dni niti 
jedmi drobtinico okusila, ipak dobro izglo
dala. lo nije nitko opazil, dapačc je Borče- 
covka svoga muža pod jedno nagovarala. 
da ide po doktora, dok j<* ov lo i nemil, te 
beležnici pokoj noga Kleina dopelal.

»Jaj meni jaj dragi gospon doktor« 
javkal je bogati Borčec »Polonka je 
moje sve. a sad bu morala od glada umrieli. 
jer več osam dni nije nili drobtinu pojela

Liečnik bolesti licu previzitira i kud čuje 
da več osam dni nije nikaj jela, prepiše joj 
medicinu.

Ali Polonka nije niti medicinu hotela, 
te je samo očilovala, da joj prirede odeeu 
za smrt i da se ona več od nekoliko dni 
pripravia k-smrti.

Borčec sad nije lupil po stolu, niti je 
larmal. več opet odbežal k liečniku. Kad je 
pekučil na njegova vrata, baš je iz sobe 
van izašel šnajder Detel. »No Borčec za
pita gajeli si več kaj mehkeši, ili hočeš 
tvoju jedinicu skup svojom tvrdum glavom 
zakopali ? Badje joj odpelaj Petra pisara 
k postelj i a ne slaroga Kleina, budeš videl 
da če sigurno ozdraveti !« - stimi riečmi
odskače šnajder dalje.

Kad je Borčec opel stal pred liečnikom 
i pripovedal mu za beležim kčerku, samo 
je liečnik očmi požmrkaval, jer mu je malo 
prije šnajder l)(*lel cielu stvar odkril. Mel- 
nuvši desne ruke kažiprl na desnu nosnico 
veli sad Borčecu posve svečano: »No pak 
jeli vi znate kaj vašoj kčeri fali ? Ako nez- 
nate lak čil vam ja povedati: Ona ima mor- 
bus amoris. Njoj neima pomoči, šnjom je 
van. ako nepošaljete po pisara Petra i tu 
čim prije«.





K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a S zerk .

Menyasszonyruha-selyemi'Wi
14 frt 65 krig méterenként. valamint fekete, fehér és 
színes Henneberg selyem 45 krtól 14 Irt 65 krig méteren
ként a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. Privát
fogyasztóknak póstabér és vámmentesen valamint ház
hoz szállítva. mintákat pedig póstafordultával

küldenek,

Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari szállítód
Zürichben.

Magvar levelezés. Svájczba kétszeres levél bélyeg ragasztandó.

Hirdetések.
88« tik SZ. 1898.

Árverési kérvénye Zalamegye összesített 
ámítani képviseletében dr. Tuholy Gyulának 
Xovúk Márton és neje Kollaries Mára ellen.

V É G Z K S.

Ezen kérvény a esehoveezi 138 sz. 
Ijkvben foglalt 2«2. a. brsz ingatlanra nézve 
elutasitlalik. mert ezen ingatlan ugyanazon 
kérelmező kérelme folytán már elárverez
heti. a többi a kérvényben megjelölt ingat
lanokra nézve kiboesáttatik a kővetkező

A rverési pótliirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi ható

ság részéről közhírré tétetik, miszerint 
Zalamegye összesített árvatára képviseletében 
<lr Tuboly Gyula végrehajtattalak Novak 
Márton és neje Kollaries Maria végrehajtást 
szenvedő elleni végrehajtási ügyében 250 
Irl töke, ennek 1892. november I9-Iöl járó

kamatai 54 frt 34 kr. korábbi; I I frt 
lm kr. végrehajtás kérelmi, s ezúttal 25 Irt 
•h> krban megbatározott árverési kérelmi 
költségek behajtása végett a nkanizsai kir. 
törvényszék (perlaki kir. jbiróság) területén 
levő. a murscsaki 89«. sztjkvben foglalt 1413 
jirsz. ingatlan a végreh. lörv. 150 $-a alap
jain egészben 08 frl; az ugyanazon szljkv- 
l»en loglalt 1410 hisz. ingatlan ugyanazon 
törvényszakasz alapján egészben 08 frt; az 
u o. 1119. sztjkvben foglalt 1412 1 brsz. 
ingatlan ugyanazon lőrv.-szakasz alapján 
egészben 00 frt; a turcsiscsei 51. sztjkvben 
loglall 78. 80. t78. brsz. ingatlanok s hozzá 
tartozó legelő és erdőilletmény 050 frt: az 
u () /8 sz. tjkvben foglalt 113/4 brsz. in- 
gall.-in ;i végreh. törvény 150. §-a alapján 
egészben 128 frt; az \x. o. 79. sztjkvben

foglalt 113 1. brsz. ingatlan u. a. törv.-sza- 
kasz alapján egészben 128 Irt kikiáltási ár
ban Murscsak községházánál 
ÍHHH. évi jú lius hó IX. un pjón  

délvlótt ÍO ó m ko r  
Turesisese községházánál

ÍSfiS. évi ju/ius hó IX . nupjún 
délután X  ó m ko r

őr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy he
lyettese közbejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fent kitett becsár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10%-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
letben, még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt s minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 0% kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 501

SiOHTER-iéle HORGONY-PAIN-EXPELLER
Linimentum Capsici compos.

Kron hirnovos haziszor ollentállt a/, idő megpróbálásának. inort már több mint 27 év 
óta m ígiiirlmtó, fájda-omosillapito btdiirzsölésként alkalma/tatik köszvénynél, csuznál. tag- 
szaggatasnal ós meghűléseknél > s az orvosok által liedür/.»ól< sekre is mindig gyakrabban 
rendeltetik A valódi lloiironv l*ain-Kx|>»*llor. gyakorta Horgony-Liniment olnevezos alatt, 
nőm titkos szór, hanoin igazi népszerű háziszer. melynek ogy háztartásban som 
kellene hiányozni. 40 ki.. 70 ki • - I In. nvegonk' iiti árban majdnem minden 
gyógyszertárban keszletiion van; főraktár:  Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert. több ki- 
sebből loku utánzat van forgalomban Ki nem akar megkárosodni, az minden 
egyes üveget ..Horgony* vedjogv és I.' •  . r ozogjegyzes nélkül mint nem va 
lódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD n- T^A , ...ász -  kir. udvari szállítók. RUDOLSTADT (Thünngia).



Tffrfőbeie/fséffok
(chronikus katarrhusok és tüdösorvadási

g y ó g y i  t h a t ó k
e kitűnő hatású és teljesen ártalmatlan

„GlandUlélf használata által.

GlandutSn h legjobb szór bárminm tüdőbeteg
ségeknél. Bámulatos sikerek régebb és előrehalu- 
•iottabb tüdőbetegségeknél; bizonyittalnak gyógyult 
botegok ős hírneves orvosok által.

Glandule’n a legbiztosabb ismert szer. minek se
gítségével a természet a testben gyógyítja a tüdő
betegségeket. A szervezet (ilamlulen hiányával 
megbetegszik. Glandulen czélszerü használata fo
kozza a természetes gyógyulást.

Glandulen nem mesterséges utón elóállitott vegyi 
szer, melyeknek többnyire nem kívánt kellemetlen 
mellékhatásai vannak, teljesen ártalmatlan huzamo
sabb használatnál is.

Glandulen elöállittalik Dr. Hofmanu utóda által 
Meerane é/S) vegyi gyárában egészséges állatoknak 
tüdőmirigyeiböl. Tablet iákban, kellemes és alkalmas 
alak bevevésre. Minden egyes tabletta tartalmaz 0-2f) 
Glandulen-nek megfelelő (H)5 besűrített mirig\ anya
got és 0 20 izjavilo tejczukrot.

Glandulen törvényileg védve es szabadalmazva 
van, utánzatoktól óvakodjék. Változatlan alakban 
minden gvógvanyagot tartalmazó (ílandulen kapható 

minden gyógyszertárban: 1 üveg 2 Irt 7f> kr. 100 db.) 
és 1 frt 50 kr. (50 db.i — Ott hol nem kapható. fnr- 
didjon a főraktárhoz:

D iana g y ó g y s ze rtá r,
Budapest, Károly-körut 5. szám ,
honnan kívánatra terjedelmes ismertetés és haszná
lati utasítás orvosoknak, valamint betegnek bérmentve 

küldetnek.

Ő44 (5 10

N in cs  tö b b é  lá b fá já s
sem  ty ú ksze m , sem  iz z a d ó  láb, sem  b ő rke m én y ed és, sem  lá b d a g a n a t, sem  
fa g y o s láb, sem  iá b é g és. R ö v i d  id e i  v i s e l é s  u t á n  m e g k ö n n y e b b ü l a já rá s a  
a n n a k ,  ki r z i p ő j é l  Dr. H ö gyes-féie  a z  e gé sz v ilá g o n  s z a b a d a lm a z o tt  Asbest 

ta lp b é lé s se l lá tja  el.
I'árja egyszeri! (50 kr.. kellős vastagságú frt 1.20. A/ asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bizo
nyítja. hog\ a es. és kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 pár szállhatott. 
Szétküldés csakis utánvétellel. vag\ a pénz előleges beküldése mellett külön 10 kr. franco. Felvilá

gosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingven.
Általános Asbestáru-gyár betéti társaság, Budapest VI. Sziv-utcza ig.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.

keztében dr. Kemény Fiilöp perlaki ügyvéd 
által képviselt Petmsánecz Simon hrásztov- 
szkói lakos ellen 100 frt s jár. erejéig 1897 
évi október hó 11 -én foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján lefoglalt és í S O  fiira 
becsült I kanczaló. 2 kukoriczakas kukori
cával és 1 pajtából álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 98./Y. 95. sz. végzése folytán 100 
Irt tőkekövetelés, ennek 1897. évi június 
hó 2. napjától járó 5° 0 kamatai és eddig 
összesen 20 frt Oö krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig beszámításával a 
már fizetett ISO Írtnak a helyszínén, vagyis 
Perlakon leendő eszközlésére 
ÍHOH. éi7 jú n iu s  h ő  8 0 . nn/tjú  u n  k 

dóit'Hit ti O órája

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssá j tóján Csáktornyán
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