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el a választmány megyénkben Perlakon és 
Kebelén, Baranyamegyébcn pedig Kiskősze- 
gen és Nikolón; megnyitott egy népkönyv
tárat Nikinczén; a Múzeumok és Könyvtá
rak Országós tanácsának adományából pe
dig két ezer-ezer koronás, teljesen felszerelt 
könyvtárat helyez el Perlakon és Felsőörsön, 
egy ezer koronás népkönyvtárat még ez 
évben Szigetvár (alsósainak ad ál ingyenes 
használatul. Az idei közgyűlés határnapjául 
november 26-át tűzte ki a választmány.

—  S c h w a r z  L a jo s t Schwarz Jakab 
helybeli rabbi fiát a budapesti tudom, egye
temen f. hó 25-én jogtudorrá avatták.

—  (Ö  S ze n ts é g e  a pápa m agyar gyóg y
v iz e .)  XIII. Leó pápa () Szentsége, a kinek 
magas életkorát és szellemi frisseségét mél
tán csodálja az egész világ, magyar gyógyító 
itallal él. A Vatikánba ugyanis a „ P á l m n “ 
jelzésű keserüvizet hozatják Ö Szentsége 
egyenes utasítására, a ki e gyógyító italhl 
igen meg van elégedve. Kitka kitüntetés a 
magyar vízre, hogy a pápa asztalára kerül 
s méltó elismerés illeti Loser János, cs. és 
kir. udvari szállító ezéget, a »Pálma« forrás 
tulajdonosát, a ki e vizet a pápai udvarba 
szállítja.

—  S zín é s ze t C s á k to rn y á n  Kárpáthy 
György színigazgató színtársulata í. hó tő
én megkezdte működését Csáktornyán. Színre 
kerültek eddig: Nebántsvirág, Mozgó fény
képek, Három pár czipő, Peleskei nótárius, 
Kondorosi szép csaplárné, Suhancz, Tarta
lékos férj s Tiszt urak a zárdában. Az ed
dig előadott darabokban különösen kitün
tették magukat: Kárpáthy Györgyike, Báthori 
Vilmos, Kárpáthy György színigazgató. Pel- 
sőczy József, Láng Ilona, Szenesi Mari, So
mogyi Antal, Kovács Kornél,. Ernyei János, 
Kovács Kálmán. Általában pedig a színtár
sulat minden egyes tagja pártolást érdemlő 
buzgalommal törekszik Csáktornya s vidéke 
közönségének igényeit kielégíteni.

— Az erdei facsemeték kiosztása. A 
hivatalos lap egyik száma közli a töldmi- 
velésügyi miniszter felhívását az 19u3-ik
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teljicu. Eszterliazy pater je na nju bil spoz
nal. — Raynac Marija Terezija je bila ta 
navučiteljica, Ježuitoo osali patri vu jednim 
danu bili su zeznali, da Eszterhazy pater 
tak rekuč svaki dan popoldan na pohadja- 
nje hodi blizu kloštra vu Szentkirály vulicu 
49. broja hižu. Zeznali jesu i to lakaj, da vu 
ovoj hiži na prvo j »kondignaciji» pod 71 
numerom vu jednoj iz rende vzetoj hižici 
Reynac Maria Terezia stanuje, po takovim 
načinom irancuzku navuCiteljicu slišiju grofa 
patra pohadjanje. Raynac Marija Terezija 
lani oktobra 28-ga dana doselila se vu ov 
stan i od onoga vremena po podne navadno 
primita je Grofa Eszterhazyja pohadjanje, 
k navučiteljici, na kaj grof Eszterhazy taj 
odgovor dade njim vu tem poslu s pater 
provincialom vu BeCu bude spomenka imnl. 
1 vu to imejanuara meseca 8-^a dana je i 
otišel iz Budapešta iz ježuitah kloštra vu 
Beč. Nego nije bil otišel vu Beč, i tak bu- 
dapeštanski ježuiti nisu znali, kam je iznik- 
nul njihov pater. Nego s grofom skupa iz- 
niknula je takodjer i Raynac Marija Terezija 
francuska navučiteljica lakaj. Iz prvine teb- 
ruara meseca ove godine došel je jeden list 
iz Graca varaša budapeštanskomu ježuita 
kloštru tituleranomu iz ovimi par rečmi na
pisani: — Naj te me iskati. Ja sam van 
stupil iz reda. Nepovrnem se više nazad k 
krugu vašemu. Grof Eszterhazy Jenő. I 
ravno onda je jednoga lista takaj poslal 
grof vu Budapešt i onoj farni liji, gde se je 
iz Reynac Marijom iz nova zestal. Ovo piše: 
»Svemoguča zaljubljenost — je preobladala 
njega, iz ježuitov reda je van stupil i Rey
nac Mariju vzeme si za svoju tuvarušicu. 
Za ovo vreme sada vu Parizu stanuje grof 
s navučiteljicom skupa.

Vu v o d i z k u b l j e n i  mu ž.

K Sombatheljskomu pravdenomu stolu 
ove dane jedna od razpitanja pisma došla 
jesu vu ruke, koja bi drugač posla zavdala, 
ako nebi tak šalno glasila. Razpitanja pravdu 
je Scheck Andraš muž podigel i kak on 
sam valuje, radi sledečega zroka: Zaljublje- 
nostjum vzel si jesem za svoju ženu Ša
farič Viktoriju, koja je razpitano od prvoga 
svojega muža. Nego na danu zdavanja jed
noga kušca prosil jesem od nje, i nečaka- 
nomu dogodjaju. nastal jesem podvržen.

menu te ga tak ljubezno vkriž pogleda, da 
se niti ista, inače strašljiva Marina, tog kri- 
vog pogleda, nije prestrašila. »Ja ti je dam*
— veli gospa — »hodi samo innom moj 
sinko, ti si pošten čoviek, jer ti se i živo- 
tinji srniluješ*

»lzbilja mi je dadete?* — zavikne 
mladič.

»Kaj ja obečam to i činim, jer činiti 
mogul» — odgovori gospa točno.

Sad skoči mladič gore, prime Marinu 
te ju pričme tam pred svimi ljudi kušuvati 
i viče: »Sad smo zaručeni i sad tvoji rodi
telji nemogu biti proti našoj ženitvi.»

Gospa je izbilja i svoju rieč održala. 
Pri prvoj licitaciji je mladič postal arenda- 
tor pijacovine i vage, a tri mieseca kasmje 
se je sa Marinom vienčal, a svemu lomu 
zrok je bila stara gospa krivim pogledom
— coprnica.

Ova anda coprnica je taj mladi par 
na toliko obljubila, da ih je svaki dan u 
njihovem domu posiečivala, pak pošto se 
je njezin mopsek jednog dana u vlastitom 
salu zadušil, to je njezino srdce postalo 
prosto, te se nije bilo za čuditi, da je stara

Žena, — istina, da malo pri vini bil jesem, 
prime mene, zreže me i vu jednu s vodum 
napunjeni kad hiti mene. Segurno da bi 
se bil zalejal, ako mene na gosti pozvani 
ljudi neoslobodiju. Radi toga prosim prav- 
denoga stola, naj me razpitaju od moje žene, 
koja mi je živlenje hotela pogubili. Sneha 
pako se ovak branila: Od prvoga mojega 
muža Lepožič Martina jesam se razdružila, 
ar je pijanec bil, i ako se napil, do pol 
mrtvoga me znal stuči. Scheck Andraša ne 
ljubim, jedino roditelji moji presilili su 
mene k njemu. Scheck vere na obdrža- 
vanju gostih je tuliko pil, da na nogah svo
jih ni mogel stati. Kad se k meni popika- 
vajuči približaval, na pamet mi je bilo došlo 
ono vnogo trplenje, koje sam sprvim mu- 
žom morala pretrpeti, iz van sebe jesam 
postala, i nakanila jesem toga človeka vmo- 
riti. I ov bi me takaj nesrečnu včinil. Dalje 
ne glasi liištorija.

Ž e n U b u .

Jeden 87 lét star ledičen lišlarski majster 
liiže gospodar se hoče radi ženilbe po ovoini 

ne neobičnom pulu s jednom od 28, do 87 
lét starom dovicom, koja dece neima, ili 
djevojkom, Koja od 1500, do 2000 koru- 
nah gotovčine ima, spoznati. Listi se nek 
pošilaju pod atresom Lendvay János Csák
tornya. Legelő-ulcza broj 98. gde se i svaki 
dan s istim sastati moči.

D v a  m in is t r i  vu v od i.

Fellelan francuzki mornarski mimister 
je ove dane povoljnomu pripečenju bil pod
vržen. Ov minister |e na pohadjanje išel k 
svojemu prijatelju Valleu od prava ministru 
vu Dormansi ležeči kaštel. Posije zajulreka 
na čast ministra malu šetnju su vučinili vu 
ladji na Marne potoku. Vu ladju seli se je
su i prama jediiomu otoku jesu ladjali 
Mladi Valle je kormanil, IVIlaton pako je ves
lo vu ruki držal. Kad su na otok bili došli. 
od prava ministra kčerka, je tak neisprelno 
duknula na breg. da se ladja pievrnula i 
vu njoj bivši ministri vu vodu jesu spoka- 
pali. Marne potok na onom mestu do četiri 
metrov je bil glibok. Na sreču. da su ravni, 
onda dva ribiči na blizu onoga mesta ribilo 
koji su ove dva ministre iz vode van iz- 
vukli. Pariškim novinam sad se opet prilika

gospa cielu svoju ljubav sada prvorodjencu 
inladoga para prikazala te je dapače istomu 
i krstna kuma bila, a njezin krivi pogled 
niti je kumčetu niti njegovim roditeljem 
škodil, dapače im je na basen bil.

Jer, kad je gospa krivim pogledom — 
coprnica — umrla, nastala je u miestu ve
lika larma, jer je gospa cieli svoj imelak 
ostavila roditeljem svoga kumčeta. Našlo se 
je u dobrih državnih papirih trideset i pet 
hiljada krunah, zalim puno zlalog i sreber- 
nog nakita i — četiri naphana psa. II svo- 
jem teštamenlu je svoje nasliednike prosila, 
da ove naphane četiri pse dobro spravi i 
u poštenju drži. jer oni, bivši njezini Iju- 
binci, hoču njim sreču donesti.

I izbila! U svakoga toga psa u trbuhu 
je bilo sto dukalah u zlatu, — to su pos- 
lie nekoliko miesecih odkrili

I ovak je taj mladi par postal najbo- 
gatiji u miestu, a mladi muž je Cesto i rado 
pripoviedal pripovest o mopsu i krivo gle- 
dečoj co priči.

K m . K o lin  y.

prožila, da imaju priliku od vu vodu opa- 
djenih dvijuh ministrov šalu spišuvati

S m r t n a  b i t v in a .

Murskoga-Središča občine gornja stran 
mladičov vre od zdavna nekoji jesu vu 
neprijateljstvo i vu odurjavanju živeli iz 
dolnje Strane občine mladiči. Ovo nepiiatelj- 
stvo se je od dana do dana povekšavalo 
na tuliko, da na zadnjeg sept. meseca 12 
ga dana nespodoben konec je bil vučinjen. 
Vu Murskim-Središču na pijacu sept. me
seca 12 ga dana ob 8 moj vuri iz nenada 
zestali se jesu ovi dvoji neprijatelji vu onim 
hipu neizrečeni boj nastal je medju njimi 
Da kakova bitka nastala je medju njimi, 
ovo se iz toga vidi, da dva mrtvi jeden 
pako na smrt ranjeni postali su bitvine al- 
dovi. Kralič Ivan 18 let star pekoskomu 
inošu srdce bilo prebodjeno, on je vu onim 
hipu dušu spustii, Kelencz Martinu jetra 
prepičena bila jesu, za kratko vreme po 
vnogo zgubljenoj krvi i on lakaj je premi
nul. Zsignus Anton 18 let. star poljodelavec 
pako s tremi prepiki načinjenimi ranami se 
smrtjum bori. Smrtne prepičenosti je jeden 
ondašnjega mesta drugač dobroga gospodara 
Horváth Ladislava sin, Antun zrokuval. 
koga jesu žandari s nekojimi njegoverm 
pajdaši skupa još on dan polovili i vu Ve- 
likn Kanižu odegnali.

T o l v a j  s a m  h l ž c  g o s p o d a r .

Schuller Marija iz Faphegy stanovila 
svagdašnjega svojega kruha s ministeriaL- 
kim dopuščenjem iz verklecom svojega kruli i 
služi. Minučega meseca 20ga dana počemši 
do I. meseca 4 ga dneva je na Štajerskom 
se svojim verklecom bavila, za koje vreme 
Sadecz Ferencza gospodara hiže, gde je ona 
navadno slanuvala, nepoznani žločinci njenu 
sobico razbili i s lokotom zaklenjenu ladicu 
gori vlrgnuli, iz koje 59 korun gotovih pe 
ncz i od 200 forintov giaseču obligatoriju. 
koje si je iz verklecom prigospodarila mi- 
nisteriuma dopuščeni list, iz služečum k nji- 
gum i do 124 korun vrednosti flačna jesn 
odnesli. Kad su ovo pripečenje javili žan- 
darom, počeli su laki za razbojnikom za- 
zvedavati i na najvekšu njihovo presenelost 
zazvcdili jesu, da sva vukradjena dugovanja 
pri Szodec liižnog gospodara vu Stali i na 
Stali med senom našli jesu. Fo vnogim iz- 
pitavanju Szodrcz je pripoznal, da je raz- 
bojstvo on vučiml.
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Török szilvát
a legfinomabbat, aszalt, feketén 

maradót, szállít utánvéttel, a pos

tai állomáshoz, 5 kilós ládákban 

3 K. 40  f.-ért, nettó 25kilós lá

dákban 11 K. 50 f.-ért utánvét

tel. Fuchs Adolf, Budapest. Sas

it teza 12. hűi i

R e n d k í v ü l i  s z e r e n c s eB I H A R I  E D E
főárudájában, a hol eddig több mint

t W ö t  m ill ió " * )
koronát fizettek ki, közötte

6 o <),000 kor. a 69686. számra 
600,000  kor. a 28718. számra
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Hirdetés.
A Stridó-farkashegyi állami szólőtelep 1902- M gyü

mölcstermése folyó hó 26-án azaz vasárnap délután 2 órakor
az állami szőlötedepen nyilvános árverésen eladásra kerül. 

Csáktornyán 11102. okt. 18-án.

Ulicsny Károly
* 1 1  2 _2 »n. kir. szőlöszeti- és borászati fejtU(yel0.



4312 sz. tk. 902.
Az 1902. évi julius hó 26-án megtar

tott tárgyalás alkalmával lelvett jegyzőkönyv 
ben előadott kérelemnek hely adatott; dr. Ke
mény Fülöp ügyvéd tárgyalási dija végre
hajtást szenvedő ellenében 11 koronában 
állapiitatik meg egyúttal kibocsáttatik a kö
vetkező

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jkiróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy az alsómuraközi 
takarékpénztár vhajtatónak Jankulia Má
tyás, Jankulia Simon és Jankulia József 
dvoriscsei lakosok elleni vhajtási ügyében 
800 k. tőke, ennek 1900. évi junius hó 
20 napjától járó 8 %  kamatai a lejárt ka
matok 8 %  kamata 37 kor 60 f., 32 kor. 
20 1. eddigi és 30 k. árverési kérvényi költ
ség kielégítése végett úgy a fent megállapí
tott 11 kor. költség kielégítése végett a nagy- 
kanizsai kir. törvsz. a perlaki kir. jbiróság terü
letén fekvő a Turcsiscse-Dvoriscse községi 
62 sztjkvben foglalt 279 és 281 hrsz. a. 
ingatlanok a legelő- és erdőilletménnyel a 
a végrehajtási törv. 156 §.-a alapján 412 
kor. a turcsiscsei 250 sz. tjkvben foglalt 
266 hrsz. ingatlan ugyanazon törv. alap
ján egészben 317 kor
a turcsiscsei 228 sztjkvben felvett 
237 hrsz. ingatlannak Jankulia 
Mátyás, Simon és József nevén 
álló »/»-öd része 97 kor.
a 256 hsz. ingatlan ugyanokét ill. 8/B r. 156 »
a 320 » » » » * 81 »
a 328 » » » > * 144 »
a 341 » » » » » 150 »
becsértékben, mint kikiáltási árban az

1902 éri n t . hó 10-lk napján d. e. 10 órakor
Dvoriscse községházánál dr. Kemény Fülöp 
perlaki lakós ügyvéd vagy helyettese köz- 
közbenjöttével megtartandó árverésen ela
datni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni kö
telesek.

A kir. jbiróság mint tikvi hatóság.

Perlakon, 1902 julius 27-én 812.
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