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Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 ée 12 óra között —* 
A lap Mehetni részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g i t a t  

J ó z s e f  szetkesztö nevére 
küldendő.

IX. évfolyam

K ia d ó h iv a ta l:

Fiseke! FBlüp könyvkereskedése. 
Jde küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések ju tányosán  sz á m itla ln a k .

MURAKÖZ
MAGYAR és RORYÍT NYELVEM MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

M e g je le n ik  h e te n  k in t  e g y s z e r :  v a s á r n a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:

Egész évre . . . ; 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. éz 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek II., Dnkes M., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál és HeradL

Brünben: Štern M. . .
fc •

Xyilttér petitsora 10 kr*

A varazsdi „Viestnik*.
Varazsdon egy politikai helyi lap jele

nik meg, mely tudvalevőleg nagy szolgálatot 
tesz a magyar-horvát testvériség eszméjének, 

alamint a kiegyezés czéljainak. E  lap bé- 
é3 szellemű, és tapintatos közleményei ál

tal Szt.-István koronája érdekeinek ép oly 
védelmezője volt, mint ostorozója a horvát 
ultrák kivihetetlen törekvéseinek.

A »Viestniket« ily egészséges szellem
ben több éven át a viszonyokat a legala 
posabban ismerő varazsdi tanítók és taná 
rok vezették. Az ő helyes elveiknek köszön 
hető, hogy a varazsdiak s a muraközi ma 
gyarság érintkezni kezdettek egymással, ami 
bizonyára jótékony befolyással volt ama 
válaszfal lerombolására, melyet a múlt idők 
izgató elemei építettek a magyarok és hor 
vátok közé.

Néhány hónapja, hogy a varazsdi lap 
szerkesztőt cserélt. A lap most is a horvát- 
rnagyar kiegyezés alapját védelmezi; e te 
kintetben tehát, a mi szempontunkból semmi 
kifogásunk ellene. De nem hagyhatjuk meg 
jegyzés nélkül a viszonyok felől nem eléggé 
tájékozott uj szerkesztőség ama eljárását, 
hogy a magyar szomszédsági viszonyt nem 
respektálja kellőleg s a nélkül, hogy közü
lünk valaki okot szolgáltatott volna, Csák-1 
tornya és Varazsd közötti barátságos és 
békés szellem közé konkolyt kezdett hin

teni. Ugyanis a »Viestnik« múlt havi egyik 
számában olyan sorokat olvastunk felőlünk, 
amilyenekből csak még nehány kell, hogy 
a horvátoknak a magyarok iránti vonzalmát 
Varazsdon alapjában megingassa. A »Viest
nik« kiszakított a »Muraköz« egyik múlt 
havi czikkéből egyes szavakat, s készített 
belőlük olyan hirt, mely Csáktornya és Va 
razsd közötti békés egyetértés fe’bontására 
nagyon alkalmas.

Lássuk a varasdi lap illető h írét! Múlt 
havi 15. számában mondja: »A kaszárnya 
építése (t. i. a varazsdi) a szomszéd csák- 
tornyaiakat is foglalkoztatja. Az ott megje
lenő »Muraköz« foglalkoz k e tárgygyal ve 
zérczikkében, érintvén a kaszárnyák fon
tosságát kissebb városok agyagi felvirágzása 
szempontjából. Felhívta az ottani képviselő 
testületet, hogy haladék nélkül tegyen meg 
minden lépést arra, h o g y  e z  a k a 
s z á r n y a  C s á k t o r n y á n  é s  n e  Va  
r a z s d o n  é p í t t e s s é k  (Ez egyszerűen 
nem igaz ! Lapunk erről soha egy sort nem 
irt, de nem is írhatott, mert a varazsdi 
kaszárnyára Csáktornyán soha senki nem 
is gondolt, mivel nem a varazsdi, hanem 
egészen más lovasság idehelyezéséről van 
a szó \)

a horvát zagoreczek oly szegények és a 
nemzetiségi érzés oly gyengén van kifej
lődve náluk, hogy szívesen meg fogják en
gedni magyarosítani magukat, csak kapjanak 
kenyeret és sót. (Ez meg rosszakaratú e l 
ferdítése és értelmezése a mi szavainknak).

Két föltevés áll előttünk: Vagy nem 
tudnak a varazsdi lap szerkesztőségénél elég 
jól magyarul, (pedig úgy tudjuk, hogy fő- 
munkatársa hites magyar tolmács), vagy 
pedig meg nem bocsájtható szándékból el- 
terditteteit lapunknak a lovaskaszárnya ügyé
ben megjelent közleménye. Ha nem tud 
elég jól magyarul a »Viestnik« tisztelt 
szerkesztősége, legyen szives lefordittatni 
magának közleményünket s arra a meg
győződésre fog jutni, miszerint illető köz
leményünk minden egyes sorának kizárólag 
az a czélja, hogy meggyőzzük városunk 
lakosságának azt a részét, mely a mi ha
zafias szempontjainkból fél a horvát kato
naságnak Csáktornyára való hozásától, de 
nem az, amit a »Viestnik« neki tulajdonit, 
t. i. a varazsdi lovasság ide helyezése, vagy 
pláne a zagoreczek megmagyarosilása!

Nekünk muraközi magyaroknak egyéb 
dolgunk is van, mint a zagoreczek megma- 
gyarositása; ily kivihetetlen dologra nem
csak mi nem gondoltunk, de nincs magyar 
ember, aki arra gondolt volna. De igenis 
gondunk van arra, hogy velünk együtt a

Tovább: A »Muraköz« a dolgot nem 
csak anyagi, hanem egyéb, mint ő nevezi 
hazafias szempontból is ajánlja, mivel úgy 
mondja ez a lap, (t. i. a »Muraköz«) hogy I Szent István koronája alá tartozó szom -

A „Muraköz" tárcsája

Fíileraile vígan zengi . . .
Fülemile vígan zengi énekét,

Fütyörészve szállja körül kis fészkét,
Hogy ily boldog, igen boldog s vig lehet.

Mi más tenné ezt, ha nem a szeretet ?

Miljom virág viríthat künn a réten,
Mégis csak a kis ibolyát szerelem.

Miljom leány kacsingathat én reám,
Mégis csak te, te lész az én ibolyám.

Én szeretlek, te is szeretsz engemet,
Bennünk' Isten csak egymásnak teremtett. 

Kérjük azért a jó Istent iga/án,
Egymáséi lehessünk még ibolyám!

V- Végh Gőyző*

Mikor nincs aprópénz.
— Karczolat. —

Irta: S Z I L A J  P IS T A .

A város végén, a merre a holt Dráva fá
radt hullámai hömpölyögnek a nagy köhid tövé 
ben guggol egy öreg házikó; külseje elárulja, 
hogy hajdan jobb időket látott. A néhanapján 
erre kóválygó közönség már észre sem veszi s

igy leghívebb hámulójá Nepu nuki sz. János csil- 
lngkoszoruzotl kőszobra, ki gyöngéd szeretkezés
sel borul a balján fekvő Istenember keresztjére.

A házikó melső felén üresen tátong egy 
sötét bolt szennyes ajtaja ; akárcsak unalmában 
ásítana, olyan formán néz ki. Az a j t ó f é l f á k  
faragott köböl vannak s horzsolt szegleteiken erő
sen meglátjuk, hogy a múlt század vésője alól ke
rültek ki. Ezek egyikél támogatja valaki; el nem 
mozdul onnan száz világért sem. mintha attól tar
tana, hogy nélküle összeroskad.

Ez a valaki pedig nem más, mint maga a 
szatócs ur, ki mozdulatlan arcczal méregeti a kő 
szent szelíd tekintetét*

Szemei a merev nézésében elfáradtak s vas
tag pillái kisvártatva becsukódnak. Elmereng a 
boldogtalan h mint egy munkátlan s o c i á 1 d e 
m o k r a t á h o z  illik, szidja a sorsot; mért nem 
küldi hozzá a kőnnnyelmü vevők tömegét ?

A szatócs ur esküdt ellensége a viznek, el
lenben véd- és daccszövetsége8e a törköly lélek- 
ölö nedvének, mit rézvirágos orra íélreösmerhet- 
leníil elárul. Most is annak mámoritó behatása 
alatt szívja az utczai léget, miközben lapos szá
jában egy kialudt szivar csutakot szorongat.

A szatócs ur különben középkorú, alacsony? 
zömök ember, haja rőt, sörte szakála le van nyir
bálva, valószínűleg azért, mert ritkán nőtt ; baju* 
sza összcsavarodott s minden szála másfelé haj* 
Ük. .Szemeit rövidre vágott bozontos szemöld fegy- 

j verzi, ami tekintetét elég vaddá teszi, szederjes 
ajkaiban pedig alig kering a petyhüdt vér.

Tagjait pecsétes szürke ruha borítja s cson
tos kezei minduntalan üres zsebeiben tévelyegnek,

— talán ifjú korában elszórt vagyonkáját szerelné 
elővarázsolni. — Lábát téli ezipö födi, melyen 
aligha képes áthatni a tavaszi nap melege.

A nap d e 1 e 1 ö n áll és izzó sugaraival erő
sen tűz a poros vízpartra, — no meg a szatócs ur 
savanyu ábrázatára. — A város e kibalt részén 
alig mozog itt-ott a laksság.

Kivételesen egy erre tévedt gavallér siet a 
hídhoz vezető utón s mire a Rzalócs-bollhoz ér, 
eszébe jut, hogy rá  k e l l e n e  g y ú j t a n i .

Sajátos atomszerüséggel nyílik föl a szatócs 
ur szemhéja s ügyetlenül meghajol a választékos 
ur előtt, ki nyomban 1 e 1 é p a veremboltba. Igen, 
lelép, mert ide egy nadves kőlépcsőn lehet 1 e- 
j u t n i .  — Szivart rendel, mire az álmos szatócs 
ur a legfinomabbal szolgál, mi üzletében található.

Úgy d i c s é r i k :  kuba!
Hja! kinek micsodás kalapja van, olyannal 

köszön.
A vevő, kinek orrát már hatalmasan csik

landozta a szatócs ur beszélő üregén kiáradt al
kohol illat, nagyon megelégelte a bűzös odúban 
való további idüzést * tárczája után nyúlt, hogy 
a vásárolt 1 szivar árát kifizesse. — Úgy ám ! 
de nincs aprópénz s nagyobb banknótával igyek
szik a 20 vasat leszámolni.

Elképped a szatócs ur láttán e pénznemnek, 
s ideges izgatottsággal simogatja széles terenyei 
közt, tniközen nyilván azon édes gondolat fész* 
keli be magát alsó malomkerékkö módjára mű
ködő agyába: mily boldog lenne e ropogós t i- 
z e 8 birtokában ! Mint Bernát a m é n k ő h ö z ,  
úgy kapkod sebtében hol az üres p u d l i k a s s z á -  
h o z , hol meg szeunytől gazdag börtárczájához.



szádjaink és testvévéreink ne tartsanak be- 
nünket ellenségeiknek, hanem igaz barát
juknak s viszont. Örömmel írhatjuk ide, 
hogy e törekvésünket, pár év őta, épen 
»Viestnik,« élén álló varazsdi ismerőseink 
és barátaink támogatták legjobban. Annál 
feltűnőbb, hogy a közelmúltban a varasdi 
lap a békés szomszédi viszonyokat nem 
látszik figyelembe venni, pedig ez nagyon 
is bele illenék a lap ismert programmjába

Hisszük, hogy múltkori közleményünk 
felületes elolvasásából, a magyar nyelvnek 
nem tudásából, vagy ami még rosszabb : 
czélzatosan írott hir nem fogja megingatni j 
a kölcsönös jó viszonyt, de aggodalmakat! 
kellhet azokban, akik e békés viszony hívei

Nem hagyhatjuk említés nélkül, misze 
rint Varazsdon azok, akik a viszonyokat s 
kölcsönös törekvéseinket ismerik, a »Viest 
nik« illető közleményét nem fogadták szí
vesen, sőt ösztönöztek bennünket eme vála
szunk megírására. Mi a »Viestnik« mostani 
szerkesztőségéuél meg tettük a kellő lépé
seket, de az nem tartotta szükségesnek 
visszavonni közleményét, sem ped g helyén
valónak közö ni magyarázó sorainkat, azért 
indittatva érezzük magunkat az igazság ér 
dekében és a magyar horvát testvériség, bé 
kesség és egyetértés nevében e helyen fel 
szóllalni.

Egyúttal ajánljuk a Viestniket« a va 
razsdi főispán ur ő méltóságának és a vá
ros közönségének szives figyelmébe, nehogy 
a viszonyok hiányos ismeretéből kifolyólag 
akadályok gördittessenek azon nemes czé- 
lok elé, a melyekért horvát testvéreink több
sége küzd s a magyar horvát testvériség 
rovására kétségek támadjanak horvát test
véreink közölt azon üdvös eredmények iránt, 
melyeket a vazazsdi »Viestnik« régi szer
kesztőségének öntudatos, hazafias és czél- 
irányos működése által sikerült elérnie!

KQlöofélék.
— Dr .  R u z s i c s k a  Kálmán 

kii\ tanácsos ur Ö Nagyságát megyénk 
buzgó tanfelügyelőjét újabb kitüntetés 
érte, amennyiben a vallása és közokta
tásügyi minister ur Ö Excellentiája múlt 
héten a minist éri umban a tanitók-árva-

liáza ügyében megtartott bizalmas ta
nácskozásra több ta n  férfiúval együtt 
meghívta. A tanfelügyelők közül csak 
négyet ért e kitüntetés.

<4 koronázási jubileumot Csáktornyán is 
készülnek megünnepelni. Jun. 8 án ünnepi 
mise lesz, melyen nőkből és férfiakból ősz- 
szeálütott vegye9kar fog énekelni. Jun. 7-én 
délelőtt 9 órakor az elemi néptanodában, 
délután 3 órakor a polgári iskolában, 8 án 
délután pedig a tanilóképezdében iskolai 
ünnepélyek rendeztetnek. A tanitóképezdében 
rendezendő ünnepély lornaversennyel és 
tánczmutatsággal lesz összekötve, evégből 
a Szent-Ilonán megtartani szándékolt s jú 
nius 4-ikére jelzett képezdei tánczmulatság 
8-án a tanitóképezdében fog megtartatni. 
Junius 9-én terv szerint az összes tanuló 
ifjúság Szent-Ilonára rándul, ahol — amint 
halljuk — a polgári iskolai tanulók lorna- 
versenyeznek-

kinevezés Németh János nagykanizsai 
kir. törvényszéki dijnokot az igazságügymi 
niszler ur Ö Excellentiája a Csáktornyái kir. 
járásbírósághoz Írnokká nevezte ki.

— &en)s mi*e Folyó hó 8-án a koro
názási jubileum napján a helybeli r- kath 
templomban tartandó islenitiszteleten zenés 
mise tartatik. A kép- zenekar Beér Ferencz 
kép. zenetanár vezetése mellett Macskássy 
Sándorné úrnő, Hruška Nina, Vrantsit Irén 
(soprán), Fejér Ella, Grész Riza, Kollár Ma
riska és Macskássy Jolán (alt) urhölgyek 
közreműködésével Seyler G dur miséjét adja 
elő Betétnek offertoriumkor Macskássy Sán
dorné úrnő Cherubini »Ave Máriáját« énekli. 
Az istenitisztelet végén pegig az összes kép. 
ifjúság a H/must énekli

(gskúvő. Pollák Albert varazsdi fiatal 
kereskedő e hó 15 én vezette oltárhoz a 
Csáktornyái izr. imaházban Weisz Károly 
bisztriczai (Horvátország) kereskedő leányát 
Bertha k. a-

4  $zeivert-íéle vendéglő kerti helyiségét 
e hó 15 én vasárnap nyitották meg. A meg 
nyitáson Sárközi jó hírnévnek örvendő ze
nekara játszott válogatott darabokat

fűlt. É hó 16-án Dráva Szt. Mi- 
hályon egy olasz téglaégetőnek másféléves 
gyermeke vigyázatlanság folytán a téglagyár 
mellett levő tókába fuladt.

4  utolsó számában „Nyik
kérelem*1 czim alatt hozzám intézett kér

désre köte’ességemnek tartom következőt 
válaszolni: Én határőrsi és kerpetzi szőlő- 
hegyemben évenkint kétszer és csak a hol 
szükséges háromszor fecskendeztetek, és 
pedig : Az első fecskendezésre 280 Itr. (5 
akó) vízhez 3 és egy negyed kilo kékgáliczot 
és ugyanannyi oltott meszet használok. A 
másodiknál 280 ltr. vízre 4 és három ne
gyed kilo kékgáliczot és ugyanannyi oltott 
meszet és némely helyeken netán szükséges 
harmadszori fecskendezésre m ég egy kiló 
kékgáliczot és messzet többet használok. — 
Örömömre szolgál, ha ezen soraim által 
minél több kis-szőlőbirtokos, ezen beteg
ség elhárítása czéljából szőlőit fenti m ó
don fecskendezné, ezenkívül úgy határőrsi 
mint kerpétzi vinczelléremet utasítottam, 
hogy a kellő felvilágosítást bárkinek is 
készséggel szolgáltassa. Kitűnő tisztelettel 
Neumann Simon.

(§iitok eladás Nyirvölgyön özv. Tömö 
ryné féle birtok vétel utján Pecsorník va 
razsdi kereskedő tulajdonába ment át.

4  Csáktornyái állami tanítóképző-intézet 
(3 Felsége I. Ferencz József apostoli ki rá 
lyunk megkoronázásának 25 éves évfordu 
lóját hazafias érzületéhez mé’tóan óhajtván 
megünnepelni : folyó évi junius hó 8 án d.
u. 3 órakor az intézeti tornacsarnokban 
tornaversenynyel és tavaszi mulatsággal ősz 
szekötött iskolai ünnepélyt rendez — Az 
ünnepély programmja • I. 1. Koronázási 
Hymnus Bertha Sándortól. Énekli a képez 
dei ifjúság 2. Megnyitó beszéd Margitai 
József igazgatótól. 3. Hymnus. Vörösmarty 
M-tól, szavalja IIoíTmann Lőrincz IV . oszt 

í növendék. 4. Búsan dalol . . . Nikolits 
Sándor.ól, énekli a képozdei ifjúság. 5. Ün
nepi beszéd Felméri Albert r. tanártól. 6. 
Szózat, Mester Károlytól. Énekli a képez
dei fjuság. II. Tornaverseny. I* Felvonulás 
ellen vonulással. 2. Egyszerű és összetett 
szabadgyakorlat. 3. a) csapat : botgyakor 
la t ; b) csapat: buzogánygyakorlat. 4 Sik- 
verseny: távolság 150 méter. (Egy fő és 
két mellékdijjal) 5 Akadály verseny : távol 
ság 125 méter. (Egy fő és két mellékdijjal),
6. Táv- és magas ugrás, (két díjjal) ; record 
a) 250 cm b) 133 cm. 7, Korlát gyakor 
latok. (Egy díjjal). 8 Gúla és csoportala 
kitás zászlókkal. 9. Elvonulás. III. Tavaszi 
tánczmulatság- A tánczmulatságra beléptidij 
az ifjúsági segélyző egyesület javára szemé 
lyenkint <‘*0 kr. Felillfizetések köszönettel 
vétetnek. Ételekről és italokról Knortzer

Azonban ó kegyetlen sors 1 sehol egy kopott 
bankó.

Sióval a tízesből a szatócs ur f ö l ö t t é b b  
f o g y a t  é k o s  k ö r ü l m é n y e i  t a g a d j á k  
m e g  a v i s s z a a d á s  s f ö l v á l t t á  k ö t e 
l es  m ű v e l e t é t .

így hát nincs más mód, mint a finánczlátta 
portékát az üzletben hagyni s távozni. Mint egy 
havasi oláh, akkorát sóhajtott erre az érdemes 
szatócs ur s a pénzt kénytelen-kelletlen visszaad
ván, könyörgésre fogja a dolgot, hogy a v e n 
d é g  csak tartsa meg a vételt, árát majd a'kal- 
milag megtéríti.

ügy ssftmitván : ez ál'al magához édesgeti 
a „pénzes* urat, ki jövőben nála szerzi be.füstölő 
készletét.

A terv első része sikerült, a szivarok zsebre 
leltek gyűrve, habár a vevő küzdött a gondolat
tal : h á t h a  h e l y t e l e n ü l  c a e.l ek v é k.

Távozott; pedig égette a szivar nagyon ; 
égette zsebéi, égette száját. — —

— Sietett is másnap a becsületbeli kötelessé 
get leróni. A szatócs ur teliboldhoz hasonló s 
mosolyra derült húsos ábrázattal fogadta adósát 
s mohón nyúlt a követelés alatt lévő összeg 
után. Tétovázó tekintete, megtört szemel s ingatag 
állása ismét napnál fényesebben tanúskodtak ho 
mátyba borult agybeli állapotáról. Valamit szólni 
akart, de lomha nyelve megtagadta szolgálatot.

A fizető ur szivarra szándékozott gyújtani, 
de számot vetve a pinczebolti lég kényes vegy- 
elemeivel, letett sz&ngékáról, nehogy gyufája rob
banást idézzen elő. S igy, mint jött, épp oly seb
bel lobbal távozott.

Hetek, talán hónapok mnluk, mig útja is 
mét a kőhíd közelébe vitte. Egyszerre csak előtte 
terem a szatócs ur s bizonytalanul váltogatott 
lábaival biztos talajt keresve ekkép beszél :

— Ne nehezteljen I azt a b i z o n y o s  20 
krt kérem, úgy látom, hogy azért kerül, mert 
nem hajlandó megfizetni. De meg minek is ta
gadná, hisz ez előtt két héttel erre jártában bol
tom előtt az ul másik felére tért; ezt pedig nem 
tetté volna, ha adósom nam lenne.

Mintha veröfényes napon íölhötlen égből tü
zes istennyila csapott volna le melléje, oly kelle
metlenül hatott a gentlemenre a szatócs fellépése. 
Hanem hát nyomban tisztába jővén annak s z e  
r e n c s é t l e n  okával, nehogy kínos feltűnést 
keltsen, szótlan b e l é p e t t  a lélhomályu boltba 
s másod ízben is kifizette a zsarolt',tőzsde adót«.

Senkinek el nem mondta a gyűlöletes ka
landot, hanem szerfölött bántotta az eset s v&l. 
tozliatlanul éltől élle, hogy többó nem vesz szi
vart, m i k o r  n i n c s  a p r ó p é n z .

Károly vendéglői fog gondoskodni. Az 
ünnepély és tánczmulatság kellemetlen idő 
esetén is megtartatik.

Hüdetminy% Zala vármegye főispánjától 
9921. ni. 92. U Császári és Apostoli kir. 
Felsége megkoronáztatása 25-ik évfordulója 
országos megünneplésének megállapított rend
sora következtében a f. évi május hó 2-án  
tartott törvényhatósági bizottsági közgyű
lés e tárgyban hozott határozatának mó
ri sitósa szükségessé vált. E czélból tehát 
Zalavármegyo törvényhatósági bizottsága f. 
évi május hó 24 én délelőtt 10 órakor a 
vármegyeház termében r e n d k i v ü l i k ö z -  
g y ű l é s t  tart, melyre a tisztelt bizottsági 
tag urakat van szerencsém meghívni. Zala- 
Egerszeg, 1892, máj. hó 14 én. S v a s t i t 9 
B e n  ó sk. főispán

ffatai hirek. A k o r o n á z á s i  jubile
umot a közoktatási minisztérium rendeletére 
minden iskolában iun 8 -án fényesen fog
ják megülni. - •  A k e r e s k e d e 1 m i mi
nisztériumot ideiglenesen Wekerle pénzügy
miniszter fogja vezetni. — H o r v á t o r 
s z á g b a n  a tartomány gyűlési képviselő- 
választások má,us 30-tól junius 4 ig lesz
nek. —  K i s s  Áron tiszántúli re f püspö
köt Debrecenben e hó 18 án igtatták be



nagy ünnepségek között. — Az o r s z á g  
tanítóinak dívái részére a közokt. miniszter 
a tanitóképezdék mellett árvaházakat fog 
fölállítani. — Kecskeméten e hó 21-én lep
lezték le az 1848-49. szabadságharczban 
elesett honvédek emlékére készített emlék« 
táblát a r. kath. templomban — A M u 
r a s z o m b  a t-g y a  n a f a l  vi  vasút törzs- 
részvényeire Vasmegye közönsége 100 ezer 
irtot szavazott meg. — P é c s  vidékén nagy 
felhőszakadás volt e hó közepén s több bá
nyamunkás odaveszett.

tghlró. Az alsó-Lendvaí polgári iskola
1892. évi május hó 28*án a „csipkés4 ven
déglő helyiségében tűzijátékkal egybekötött 
tavaszi tánczmulatságot rendez. Belépti díj 
személyenkint 50 kr. A tiszta jövedelem a 
polgári iskola ézéljaira fordittatik. Kezdete 
délután 4 órakor. Feliilfizetések köszönettel 
fogadtatnak, s hirlapilag nyugtáztatnak. A 
mulatságon Sárközi zenekara fog közremü 
ködni.

<§2 inis2et• Csáktornyán német színészek 
próbálnak szerencsét- E hó 15 én kezdték 
meg előadásaik sorozatát Közönségük nincs.

<§aioss Gábor dic*ő emlékéhez méltóan 
jelent meg a „ Ma g y a r  G é n i u s z "  20-ik 
száma, mely jobbadán az elhunyt nagy 
államférfiu emlékezetének van szentelve. 
Bemutatja Barossnak igen sikerült arczké- 
pét a kerekedelem-, ipar* és közlekedésügy 
jelvényével, melyekhez Radó Antal irt han
gulatos és megható költeményt. Igen érde
kes azou két fényképfelvétel is, melyek 
egyike azon jelenetet ábrázolja, midőn Ba 
ross kíséretével megtekinti a Vaskapu mun
kálatait, a másik fényképfelvétel pedig a 
szombathelyi vasút megnyitását. Á »Magyar 
Génius** hozza továbbá Baross szüleinek 
arczképét, Barosst családja körében, a mint 
kis gyermekeivel enyeleg. Bemutatja Ba
ross szülőházát s egy részletet azon kis fa
lucskából, mely a feledhetlen államíérfiut 
adta a hazának, oikerült képek távábbá : 
„Baross a miniszteri székben,- „ Baross a 
temesvári kiállításon," „Biross a kis Gabi- 
val,* „Baross a ravatalon,« „a gyászmenet 
esőben,« „részlet Baross temetéséről," ,.a 
lánczhidtéran,« „gyászmenet a körúton * 
A felsor.lt remek illustratiókon kívül közli 
Baross aulogrammjait s egy eme'kedett gon 
dolkozásu, igazán szép nekrológot dr- Nagy 
Sándor országgyűlési képviselőtől E szám
ban ragyogtatja még remek tollát Dóczy 
Lajos is, a ki szellemes nyelvészeti cseve
gést irt a „Hát« szócskáról. A „Magyar 
Géniusz" e’őfizetési ára egész évre 10 írt. 
félévre 5 frt, negyed évre 2 írt 50 kr, 
Szerkesztőség és kiadóhivatal i Budapest ke- 
repe»i-ut 14*

— É r d e k e s*  fogadAs^ dőlt el a napok
ban egy fővárosi szállóhoz dísztermében, hova 
ez alkalomra nagyszámú előkelő urakból álló tár- 
saság gyűlt össze barátságos vacsorára. — A fo
gadást két fiatal mágnás tartotta, az egyik német- 
országi volr, a másik magyar. Ez utóbbinak ne
vét a képviselőválasztások óta gyakran emlegetik, 
mint egyikét a jövő íértíainak, a fogadás száz. 
üveg fr&nczia pezsgőbe, ötven üveg cognacba s 
a vacsora költségébe ment. Négy hónap előtt 
ugyanis egy főúri estélyen a magyar mágnás 
azőn disputáit össze a németországival, hogy 
ez utóbbi a magyar bortermelésről s általában a, 
magyar borokról igen becsméröleg nyilatkozott,
— a rajnai borokat ellenben egekig magasztalta
—  „Meddig hazai borainkat a németekés a Irán 
diák összevásárolják, — kiviszik s aztán idegen 
vignetta alatt megint behozzák, sőt meddig bo 
raink kivonatát, a magyar cognágot is ily mó
don utaztatják ki és be az ország határain sót 
Németországba is, addig semmi okom nincsen 
félteni a magyar bortermelést. A német mágnás 
kételkedni kezdett, kü őnösen az utóbbi adat va
lóságában s erre történt a fogadás. A föltételek 
szerint a magyar gróf április 15 én esti kilencz 
óráig kétségbevonhatatlan bizonyítékkal volt kö
teles szo'gálni a felöl, hogy a magyar cognacot 
franczia kereskedők csakugyan franczia vignetta

alatt árulják. — A gróf a dolgot egyszerűen ol
dotta meg. — Rendelt különböző németojszági vá
rosokból jó hirű ezégektöl cognacot s a küldemé
nyeket számszerint tizenhetet felbontatlan álla
potban felazállittatta az étterembe. — A zsűri 
egymásután bontotta fel a csomagokat és az ered
mény az lett, hogy a 17 küldemény közül ötbén 
olyan cognacot találtak, melyről kétségtelenül be
bizonyítható volt a magyar eredet. Két üvegen 
még a magyar vignettát is megtalálták a franczia 
alatl, három üvegről a magyar vignetta le volt 
ugyan kaparva, az üvegek azonban csalhatatlanéi 
zonyitékot nyújtottak. Összehasonlították ugyanis 
az Eszterházy Géza gróf-féle angyalföldi cognac- 
gyár üvegjeivel s ugyanazonosoknak találták ezek
kel. — Sőt a palaczkok elzárása is érihte len 
volt még s bennök ugyancsak az angyalföldi eog- 
nag gyár dugóit találták meg, valamint hogy a 
fentebb említett két üvegen beragasztva talált 
magyar vignetta is ugyanazé a gyáré volt. Kon
statálták továbbá azt az érdekes körülményt is, 
hogy az a küldemény, mely Lipcséből érkezett, 
azokból a cognakokból való volt, melyeket az 
Eszterházy cognacgyár a lipcsei kiállításra küldött 
s ott velük nagy aranyérmet nyert. Ezekkel tehát 
az a mulatságos dolog történt meg, hogy a lipcse
iek orra elől megvette egy franczia ezég olcsón — 
s aztán franczia vignetta alakban ás drágán egy 
lipcsei ezégre sózta rá. A német báró, mikor e 
tények világosak lettek előtte, szó nélkül kifizette 
a fogadást s felfogadta, hogy ezentúl több res- 
pektussal fog viseltetni a magyar cognac iránt.

— A  k oron ázása i ju b i le u m  rövid idő 
alatt oly általánossá fejlődött, hogy annak az egész 
nemzet részvételével való impozáns megünneplése 
immár biztosítottnak tekinthető. Küldöttségek, tes
tületek és magánosok is tömegesen fognak ez al
kalommal íelrándulni a fővárosba, hogy az ünne
pélyekben részt vegyenek, vagy annak szemlélői 
legyenek. Bizonyára fel fogják használni a kedvező 
alkalmat valamennyien, hogy szeretett fővárosunk 
újabb fejlődésével, a tudomány, művészet, ipar 
és kereskedelem nevezetességeivel megismerked
jenek. Ez alkalomból budapesti levelezőnk felhívja 
a figyelmet egy elsőrangú müipari kiállításra: 
K e r t é s z  Tódor Dorottya-utcza 1. szám alatti 
áruházára, hol a hazai ipar termékei mellett úgy 
a nyugati, mint a keleti muipar oly gazdág tár
házát találjuk, mely nemcsak idehaza, hanem a 
külföldön is ritkítja párját. E tárlat sokaságából 
csupán egynéhányat kívánunk itt bemutatni a 

1 változatosság és jutányos árak illusztrálásául. Pél
dául : indiai hintaágy fák közé, vagy szobában 
4 50-20 frtig, laposra összelehetö szék (sétabot) 
2*70 frt, japáui napernyők 80 krtól, kerti legye
zők 10 krtól felfelé, kuglibábok kemény gyertyán- 
féból 2*50 frt, lignum sanclumgolyók 1*15-3 írt, 
orosz kugiizó egész készlet 5*5 Oírt, Flaubert pus
kák 7-20 írtig, céltáblák kiugró bohóccal 2-8 frt, 
uj vacum pisztolyok a czé'.lövés begyakorlására 
150 frt, horgászó eszközök 10-80 kr, horgászó 
botok 1 15 frt, rák fogó háló 120 frt, kettős vi 
vókészlet 22 50 írt, teljes tornakészlet 8 50 frt. 
tornacipő 2 50 frt. tornagolyó 30 kr, gyermekhinta 
3-10 frt. ve'ocipéd 8-14 frt, gutnmilapdák 15 krtél 
karikajá'ék \2  pár 1*60 frt, Croquat játék 9-20 
írt, Lawn Tennis teljes 42— 100 frt, (labdák ra- 
ketlek külön is), Fool bals-erős marhabőrrel be
vont angol labda 7 írt, toll-1 ibda 15-20 kr, ütő 
hozzá egy pár 1 50-3 frt, ugró zsinór 30-50 frt, 
úszó övék 5 7 frt, úti kollár és kézi táska 2 90-15 
írt, toilett tekercs 6 frt. borotválkozó készlet an
gol késnél 7 írt, zsebrevolver 4 frt, hegymászó 
bot 1*15 frt, ivópohár bőrből 40 kr, üvegből bőr 
tokban 1*40 frt, tourisla táska vízhatlan 2 80-4*50 
irt, zsebgyógyszer utasok' touristák részére 75 
kr, íróiizoró készülék 1 frt, tus készülék 6 frt, 
divatos sé'abotok 60 kr-10 frt, női bőröve ki írt
tól, toillett szappanok és illatszerek, színes lam
pionok nvári ünnepélyekhez 15-00 kr, papirlégha- 
lók 50 krtól, Coermonl szállóernyö uj nyári játék 
50 kr, magnesium fáklya 12J irt, stb Vidéki 
megrendelések gyorsan és pontos m teljesítetnek 
s a meg nem felelő tárgyat a cég készséggel ki-! 
cseréli: minden megrendeléshez a z  ü z l e t  3 0  
é v e s  j u b i l e u m á r a  készült sensatiós nagy 
k é p e s  á r j e g y z é k  is mellékeltetik. A koro
názási jubéleumrn íelránduló közönségnek m ele-, 
gén ajánljuk, hogy el ne mulaszszák e valóban 
páratlan gazdagságú müipari áruházat megtekinteni.

C  S  A  R Í N O  K - 
Ki sem tiltja . . .
Ki sem tiltja szagolni 
A rózsa illatát,

Csak vigyázz, hogy tövis 
Szived ne verje át.

Ki sem tiltja szemlélni 
Vérpiros szirmait:
Kerüld, ha csak teheted,
Fokozza kínjaid!

Ha még sohse próbáltad,
Meg ne kisértsd soha ;
Szived biztos nyugalmát 
Megöli orozva.

Ha mégis heves véred 
Átlépte a határt,
Eltiltva mostan attól 
Hoz számodra halált-

____  Terentius-

Muraköz múltjából.
A k u r s a n e o z i  (z r  i n y i f a 1 v i) 

Z r i n y i - e m l é k .

Polacsek Pál urodalmi exactor és con- 
seribtor 1791- év ápril 9 én a kursaneozi 
Zrínyi emlékről a következőket jegyezte fel:

A kursaneozi erdőn által menvén, ta
pasztaltam, hogy nagyobb részről öreg tölgy 
és nyárfákból, ritka helyen szilfákból is áll 
az erdő, mind az által fölöttébb sürü az 
erdő, sok szép magyarós fölverte, úgy 
annyira, hogy nehezen által lehet menni. 
Oltok nevezetű helység határában, melly 
kursaneozi erdővel megütközik, vagyon ciroa 
16 kaszásra való rét, ezen rétről lemenvén 
az erdőben, circa 100 lépésnyire, mindjárt 
az erdő szélén találtatok faragott köbül egy 
oszlop, mely annak örök emlékezetire fölál
litatott, mivel hogy a grófi Zrínyi Miklós 
erdei kan ál fal ottan megölettetett- Az er
dőben levő Zrínyi oszlopon a következő 
felirat van :
Hic jacet invictus quondam inlerfectus ab

Apró
Zrini, praeda súis hostibus apla magis:
Qui condam feros, íerro superaverat hostes 
Victor, ab immani vincitur ipse fera. 
lile quidem finivit opus vitaeque labores,
At Pátriáé infelix incipit esse labor.
lile quidem nostros mirabitur aethere casus,
Flebit at illius nostra ruina necem.
Sors bona nil aliud mediis servavit in armis, 
Erripuit fato, sors mala, nil aliud.
Quara sit in humanis sors impia proxima

rebus,
Mortis in hoc speculo quisque videre potest.

A. D. MDCLXV. Die XVIII. Nov.

NYILTTÉR.

Nyers-bastselyem szövetet, egész öl
tönyre valót szállít lOfrt 50 krért (kívánatra 
jobb fajtájút is) I H e n n e b e r g  Gr. (cs. és 
kir. udvari szállító) s e ly e r a g y á r a  Z ü 
r ic h b e n , póstabér és vámmentesen. Min
ták póstatordulóval küldetnek Sv&jczba 
czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasz
tandó.
Glória selymet 120 cmtr. szélességben por 
és esököpönyegek, valamint tubonyokra 
alkalmasat méterenként 2 frt 65 krtól.

*) E rovat alatt költöttekért felelősséget nem 
vállal a szerkesztő

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Ó I T  AT J Ó Z S E F



IX  tečaj Broj 21.Vu Čakovcu 22-ga majusa 1&92.
B urednikom moči j« svaki dan 
govoriti med 1 1 1 1 2  varom. — 
S ve poliljko tičale se sadriaja no* 
visah, naj se poliljaja na ime 
■ a i f i t a l  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

Ix d a tó lj itv o :
f f njilara Fischel Filipova kam se 

predplata i obznane poliljaja.

4£

Frcilplžtnai coisn |« j
Na celo leto . . . 4 Irt 
Na pol leta . . .  2 Irt 
Na Cet vert leta . . f (r(

Pojedini broji koltajo 10 k*.

Obratne se poleg pogodbe t U1 
računajo.

u a  h o r v á t i k o r  •  1 m a g j a r a k o i i t  j e z i k a  I z l a z e é i  d r u ž t v e n i  z n a i i M t v e n i  i  p o v n o l j l v l  l i s t  z a  p n k .
^ X z l a z i  ©pralci t ’tij e d e n  J e d e n l c r a t  i  t o :  tttji ©pralcu. n e d e ljv i .

Glužbeni glasnik: ,,Medjimurskoga pod po m aga j uč ega činovničkoga druživa' C „Čakovelke 3parkasse“, „Medji murske sparkasse“. i t. d.
g=:1 —  ■ —-  —- -------- -- - ——----- —r

t  Gábor pl. Baross.
Magjarnkn oplakuje den denes jed noga 

od najpopularnijih i naj zaslužne H h svojih 
državnikah. Minister komunikacijah i trgo
vine, Gábor pl Baross, vumrl je 9-ga 
majuša ob 11 vuri pred poldan. Tužen 
ov glas iznenadil je vse. Več je bil dodu- 
(e 7-ga raajuča po célom magjarskom or- 
sagu raznesel glas, da je minister Baross 
vumrl. No prav on dan bi'o je betežniku, 
koji je beteguval naj pr vije od tyfu9a, oo- 
da od vužganja porebrice, prilično bolje. 
Od porebrice bil mu je „vu prsnoj utlini 
izidal exudat, od kojega ni je mogel dihati. 
Da iz toče vdu,  doktori su ga operirali, a 
po operaciji bilo je betežniku odlehnulo. 
Na žalost, pokaza'o se je vkanjlivo ufanje, 
kaj bi se betežnik podignu* 1. Baross pre
živel je operaciju samo tri dni.

Bo1, koju smrt ministra Barossa za 
daje Magjarskoj, podpunoma je opravdana. 
Baroas je bil nenavaden uprav fenomalan 
čovek. Vu njegovoj peráoni je bil spojen 
j/.vanreden dar sa izvanredmm eneriijom 
Samo tak more se razjasn ti, da je on, 
ne naten plemič, od varmegjinskoga vice- 
nótáriusa za dvma.st 1,’et postal minis
trom, komaj kaj je navriil 35. ljeto. Svo
jim isto toliko originalnimi koliko i odluó- 
nimi reformami on je struku komunikacio

nalnu kak takaj i trgovečku podigel vu 
Magjarskoj do nemislječega laz vitka ter 
je kakti sr čen reformator postigel europ- 
sko ime. Do njega bile su orsačke željez- 
niče, a do nekojega vremena i požte, vu 
Magjarskoj kak i vu Horvatskoj pasivne, 
dene« več davaju Ijepi < isti dohodek Gá 
bor Baross bil je vu naponu muževne ja
kosti Stoga se zgubi ek, koji je Magjarski 
orsag postigel s njegvom smrtjum, nemore 
n ti preceniti

Ljudi takvoga dara, inicijative, ener
gije i delavnosti pokoj noga Barossa nero- 
diju se vsaki dan

Magjarska i Horvatska izgubile su 
vnogo, vrlo vnogo Barossevom smrtjum 
Praznina, kaj je Sujom nastala vu zajed* 
ničkom kormanju, težko se bude vezda 
dala izpuniti.

I nut nekoliko podatkov iz življenja i 
delavnosti pokojnika :

Baross Gábor rodil se j 9 6-ga juni 
11-a Ijeta 1848. vu Pružini, vu trenčinskoj 
varmegjiji. Svriiv i pravoslovne navuke na 
budimpeátanskom sveučilištu, služil je Ijeta 
1869. kakti jedno’jetni dobrovoljec pii sol- 
dati! ali nije mogel postati ofi.ir,

Ljeta 1870. stupilje vu varmegjinsku 
sl° bu. i ondi je izvanredno napredoval.

Od vicenotariuša postal je ved Ijeta 1874. 
prezešom „sirotinjskoga suda“: Vu isto 
doba osnoval je novine „Vágvülgyi La
pok", vu kojem je z stopal kulturne i so. 
cijalne interese. Izebran vu kotaru puho- 
ilaVrtkom za obligata, svratil je svojom zna- 
čajnom individualnostjum do skora obdu 
pozornost na sebe

Akoprem jo vrlo mlad čovčk, kakti 
kotrig orsačkoga spraviSča, bil je zbiran 
vu vse znameniteSe odbore, Uk vu odbor 
za adresu, nastavu i narodno gospodar
stvo, onda vu delegariju, vu koloj je bil
i notariu* iste*

Vu ^magjarskom orsačkom spravišču 
bil je naročilo iz vés ti telj e m za predlog o 
vjeresiji, koju je vlada iskala za okupaciju 
Bosne. Tom prilikom osvedočil se onda** 
nji minister prezeá Tisza o rödkih sposob
nostih mladoga ovoga obligata, pak ga od 
onda nije više spustil s o5ih.

Baross iztek nul — pokazal se t u or- 
sačkorn spraviflču navlastito kakti izvésti- 
telj o vsake fole trgovečkih kontraktab. 
L;eta 1883. bil je tiaross imenovan orsač- 
kim tajnikom vu ministeriumu komunika
cijah, kojemu je onda bil vodja Keményi. 
a več tri Ijeta potlji postal je on več i 
minister istoga.

Njegova delavnost vu lom svojstvu

Z A B A V A .

čudnovati slučaj.
Okolo sredine dvanajstoga stoletja pri

družil se je grof Bertbold M<3ringer, g spo- 
din irnanja Maistetten, križarskoj vojsk«. 
Njega je nekaj vleklo tamo vu Paliistinu, 
vb da na istom méstu gde je nad zveličitejj 
živel i trpel, se moli, pokoru čini i za vem 
koja je jedma sveta, vojuje. Pri svojem od
hodku ostavil je vu gradu svoju vérnu su- 
prugu i jedinu kčeiku, kola je b la otsh d- 
n ca céloga njegovoga bogatstvs.

Sedem dugib lét je prcálo i gospodin 
grof Be iz Pala9tine jóé nije povrnul. Koli
ko krat je vérna žena iz grada vu daljinu 
gledala, nebi li gde dogo cčekivanoga su 
pruga proti gradu dobadjati zapazila. Ah 
koliko nočik se je včrna žena zi svog dra- 
gog moža, mrsto na počioek legla, propla- 
kali. Ona je viáe krat sv.je zvedljivce na 
daleko okolo poiiijala, vu razne tvrdjave i 
kloátre, gde su se za njega opitavali, ali sve 
je bilo badava. — I kad nijedm od izasla- 
uih nije nikaj o njem mogel zeznati, oblekla 
se je vu érninu te je Žubke anza točila za 
vrule očekivanim, a s materora se je i je* 
dina kčeika plakala.

Posle vi:e god'finje la'osti poslalo joj

I je na S)mcčaom imanju past'*, ona je željela 
nekakovu zabavu s ljudmi. Mnogi plemeniti 
vitez dobadjal je k njoj vu samočni grad, 
gde se je onda vn svoj pristojnosti popeva- 
njem i kak je za anda navada bila, igranjem 
vu harfu zabavljalo. Med svimi pak joj se 
je činil najbolje nagnjeni Robert s pridav- 
kom Neuffe, taj je bil vit^žki mlidič lépoga 
oblika i fine čudi.

Jednoč je grofica s Robertom vn vrtu 
sedela i obodva su gledali vu Ičpu narav, 
vu spomenku je ona izrazila svoju žilost za 
muiem te se je tuž la nad sam< čom, vu ko- 
joj sad bez njega mora svoje mlade dane 
sprovadjati. Vitez R>bert si sad pri tom 
s;omenku vzeme srdčeno«t i zaprosi ju za 
roku, obočavši joj, da bu isto tak véren mož 
joj, ako ga hoče, kak joj je bil, sada več 
sigurno pokojni Bertbold, koj da je živ, za 
staluo bi se posle toliko godinah več bil s-o- 
mu domu povrnul.

»Plemeniti vitez« -  odgovori mu ona 
— n Ako mi posve s;gurne dokaze morete 
doprinesti, da je moj mul mrtev, onda hoču 
vaSom ženom postati, ali na samu sumnju, 
da je mrtev, njkak nemogu valu ponudu* 
akoprem Je za mene dičoa, pujeti.*

Robert je na to po céloj zemlji odpu- 
tuval i svud poiskal viteze, koji su takajáe 
se vu križar skoj vo,ski bor li te se d̂ rnov 
povrnuli, svakoga je zpitaval, nebi li od ko

jega za zginjenoga grofa Móringera gde kaj 
mogel z(znati, ali sva njegova potovanja i 
zpitavanja b la su badava, nitko mu nikaj o 
njem povedati znal nije a najmanje pak jeli 
je jo* živ ili mrtev.

Konaőno je vu nekom vrlo udal jenom 
gra ’u naá.-l jednoga starega soldata, koj je 

j takodjer vu križuskoj vojski slutil, isti je 
za sianovito i stalno tvrdil, da je grof Mó* 
r inger vu jedooj ^b:tki proti Saracenom opal. 
o d  sam da je videl, kad su ga ueprijatelji 
križa ubili.

Ovoga staroga soldata je sad Robert 
sobom vzel i dopeljal vu grad mlade grofice, 
gde je isti sve izpripa?edal> i grofovu smrt 
tim potvrdil, da je ua svoje oči videl grJa 
vu bitki opasti. Sad je grofica bila za stalno 
osvedočena, da je vdovica, obcčala Je ruku 
vitezu Robertu Neeffeu i bude odredjeni 
dau za zaruke.

To je bila \esela svečanost kak jo5 ni- 
jodns vu onem gradu od onoga vrémena, 
kad se je aadadnja vdovica sa pokojnim gro
fom Mőringom včnčala. Vitezi su se od vsih 
straoab skupili, tu se je popevajo, igralo i 
plesalo i sve činilo, kaj samo more k pri* 
stojuoj zabavi ua vékáé veselje sloi’ti.

Kči grofičina, koja je vu to doba na* 
vi Si la svoju hedamnajstu -godinu mladosti, 
mitunla je žalostna črnu opravu ua stran, 
kojom je z* otcem tugovala, pak ne je i ina





217.043 forinta, ter je od gotovih penez 
ostalo još preko 70.000 forinti, koja svota 
(Suma penez) vpotrebila se bude kakti 
fundacija za buduče nerodice. Zvun te 
svote posudila je vlada pano žita i krum- 
pira, ter su i deljene prež interesne po- 
sudbe, a dela od nevolje bilo je preobilno, 
pak stoga se za delo sposobnim osobam 
nije ni davala pomoč vu penezi. Razdelji« 
vanje darov obavljeno je prež ikakvih vek- 
ših neprilikah. Žita za seme je dosta, a 
vreme je dosta po volj no, ter bi žetva o* 
voga Ijeta mogla biti bolša nego lani.

Soldački dogodjaji.

svezali se jeden za drugoga ter bu se zru
šili vu morje i vtopili »e. To je ovoga 
meseca ved četvrto samoabojstvo sbog zgu- 
bičkov vu Monté Karlo.

Pretrgnjeni oblak:

Nad obdinom Somogy prelomil se je 
ovih dnevov oblak, ter je tak liaral, da je 
ostalo puno aldovov Predrla je anda voda 
vu rudnik, vu kojem je bilo vnogo teža
kov, ter se je 21 težak vtopil. A i dru- 
giOku nesreču je voda napravila.

Vu Budimpešti 13-ga maju a.

madi po 20 i 10 krunah kovali se budn od 
zlata, krone i polkrune od srebra, komadi od 
20 i* 10 heterah od nikla, komadi po 2 i 1 
heler od brone*. Sreberni forint ostal bode 
na dalje vu prometu, kakti dva krone. Za 
nabavljenje zlata vzelo se bude uz pribranih 
45 milijunah jod zajam (posudba) od 33 mi- 
lijunah forinti vo zlatu. Vo Beču vo ors« - 
kom spravišču predložil je minister Dr. 
Steinbach zakonske osnove o vuredjenju va
lute. Za plavanja vu gotovom ima se naba- 
viti 183 milijona forintih vu efektivnom 
zlatu i to 4 procente zlatnom rentom.

Selitba tidovov.

Nezdavnja su sedeli lajtinant Kun i 
oberlajtnant Gáspár vu jednoj oštariji vu
B.-Gyali. Pri bližnjem stola sedel je sud- 
beni notariuš Gruber sa vifle gospodjah. 
Jeden oficir pozval cigane mužikaSe, da 
igraju, ter je sprevadjal igru s tak jako 
grdom popévkom, da je Gruber obzirom 
na dame prisiljen bil pozvati oficira, da 
naj prestane popévati. Tim je nastalo ré • 
kanje, ter su obodva oficiri Grubeia na 
dvoboj pozvali. Gruber je obedva oficire 
na dvoboju na sablje ranil, a on sam je 
ostal zevsema zdrav.

Monté Karlo.

Iz Ventimiglie javljaju : Jeden mladi 
par, koji je ovnd putuval posije vénfianja, 
barun P. iz Belgije i žena mu, izgubili su 
vu igraonici vu Monté Karlo 120 jezer 
frankov na kartanju. Oni su vu tom po 
vodu omotali se velikim rubcem (plaidom)

da dragi Beithold žive*, kojega sem ja vet' 
zdavnja za mrtvoga štimala — hvala B>gu 
on žive, on je najdjen.

Stimi ré mi se obrne proti svojim go 
stom, a onda opet znovič ogrli svog nadje- 
nog moža. — Svi gosti, a najbolje zaručnik 
Neuffen stoje sad tn zs pan jeni i ček* ju kaj 
bu sad iz toga ziSlo.

Vumiri se Robert Neuffcen, veli sada 
plemeniti grof Mőringer, te mu pruži ruku. 
»Ja neču da Tebi moje došastje žalost i 
tugu vu srdce vleje. — moja draga kčerka 
nek bude tvoja a li budeš naslednik mojega 
céloga imetka »

Neop:siva radost se porodi kod svih 
prisutnib, oni se sad svi skupa povrnn vo 
salo gde su iz velikih kupic nazdravljali ple- 
menitomn grofu Mőringero i njegovoj su- 
prugi, kak takaj i vitezu Nruffcenu i nje
govoj novoj zaručnici, raladoj grofici kčeri 
Móringerovoj.

Drugi dan su ova sretna čotvoiica 
kratki put do kapelice Majke božje, koja 
nije bila daleko od grada vú šunfci, poto
vala i onde se za milost božjo, koja ih je 
našla vu pobožnosti zahvalila. Nazad iduó 
pohodili su viže okolo stanujučih siromaš- 
kih voglenarskih familijah i nje obilno s 
novci nadelili.

Nekoliko tjednih zatira, bila je vn gra 
du opet velika svfčanost i veliko veselje 
pnnobrojnih gostov, koji su bili pozvani —- 
véndal so je najtre vitez Robert Neuffcen 
sa lépőm, mladom kčerkom grofa i grofice 
Móringer.

(Konec).
Napisal ;

<£xn. g o lla f .

Pojav na nebu.

Jeden od najljepših pojavah (izkazanj«) 
kaj se more videti na nebu, videli budemo 
ov mesec, a to je planet Venus vu svojem 
najvekdem sjaju (svetlosti). Vezda nam se 
Venus n« večernjera nebu prikazuje kak 
vuzki srp, a vn juniu n bude izčezaval vu 
trakih večerujoga sánca.

Novi penezi.

Minister fi ancijah predlo il je 5 za
konskih osnovah o vuredjenju valute: o vpe- 
lanju krunske vrédnosti ; peneznu *i vréd- 
nostnu konvenciju s Austrijom, ustanovni 
viédnosti zlatne forinte prema krnni, pre- 
membn baukovnoga statuta, ovlast za kon
verzija vsih 5 procentov dugov i za izluče- 
nje 45 milijunah več nabavljenog zlata iz 
blagajničkih zaliha. Nova vrélnost stopala 
bude vo, krépost 1893 ga ljeta, ali glede 
povlačenja starih forihtah i obligatnog ra
čunanja moraju se još kormanji sporazumeti. 
Za kontrolu cele provedbe postavilo se bude 
zemeljska komidija iz obedvih h tab orsačko 
ga spraviiča. Iz jednoga kilograma finog 
zlata kovalo le bude 3280 krunah, a iz jed
noga kilograma srebrA 200 krunah. Vu 

li rebru bode skupa 60 mijiuuah krunah. Ko-





Megjegyzi a kir. jbiróság, hogy a végre
hajtás alatt nem álló közös tulajdonostársak 
az 1881. éfi LX. t.-cz. 158 § ában foglalt 
jogkedvezményeket igénybe vehetik.

Perlak 1892. évi márczius hó 23-ik 
napján. 524

1331 tkvi szám 892.
Hivatalos jelentés arról, hogy Plainik 

Mártonnak Androsecz Dóra elleni végrehaj
tási ügyében a 905/92 sz. II od bir. ítélet 
jogerőre emelkedett.

Végzés.
Ezen jelentés folytán a kir. jbiróság 

kibocsájtja az ujabbi árverési h r-etméoyt.

Árverési hirdetmény.
Plainik Márton m. királyi lakos végre

hajtatnak Androsecz Lukács hodosáni lakos 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a végre* 
hajtási árverés 212 írt tőke követelés és 
ennek 1876. évi január bó 1 tői járó 8 
lzázalékos kamatai 25 írt 53 kr. perbeli, 
46 frt 62 kr. végrehajtási már megállapí
tott, valamint jelenlegi 11 frt 25 kr. és a 
még felmerülendő költségeknek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t.-cz. 144 §-a a- 
lapján és a 146 §-a értelmében a nkanizssi. 
kir. törvényszék (perlaki kir. jbiróság) te
rületén levő Hódosán községben fekvő a ho- 
dosáni 40 sztjkvben Androsecz Lukács 'tu
lajdonául felvett A I 2—5 7—9 sorsz. a. 
felvett ingatlanra a hozzá tartozó 1< gelő és 
erdó illetménynyel 1081 frt, a f brsz. a. 
nemesi birtokra 181 frt, ügy az ezen tjkvból 
az újonnan nyitott 1151 sztjkvben Koilárics 
Mária férj. Baranásics Lenárdné tulajdonául 
felvett 30 hm, 29/b hózsz ingatlanra 400 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik.

Az árverés megtartására határidőül |
1892. évi június hó 9 én d. e. 9 órája 1

Hódosán község házához tűzetik ki, mely 
határnapon a fenti ingatlanok Málits .János 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöt
tével megtartandó nyilvános átverésen elfog
nak adatni.

Kikiáltási ár a fent kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becs

ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevó köteles a vételért 3 egyenlő részlet
ben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 15 nap a., a má
sodikat n. a. 60 nap a , a harmadikat u. a. 
90 nap a., minden egyes részlet után az ár 
verés napjától számítandó 6 százalékos kaipa* 
tokkal együtt az árverési feltételekben meg
határozott helyen és módozatok szerint lefi
zetni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság tikvi osztályánál és 
Hódosán község elöljáróságánál a hiva
talos <Pák alatt megtekinthetők.

Kelt Perlakon a kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóságnál 1892. évi márczius hó 17- 
ik napján. 513.

835 tkvi 87ám 892.
Árverési hirdetmény.

A perUki királyi járásbíróság mint 
tlkvi hatóság közhírré teszi, miszeriot a 
muraközi takarékpénztár részvénytársaság 
végrehajt*tónak Lukacsiscs Mihály m -királyi, | 
glazsekovfcs Iván és Bélics Lukács perlaki,

lakosok elleni végreha tási Ügy ében 280 <rt 
tóke, ennek 1890 évi február bó 1-től 
járó 8 százalékos kamatai, 25 írt 25 kr. 
per, 9 fit 52 kr. zálogjog előjegyzési, 10 
frt 90 kr. végrehajtási s ez úttal 12 frt 15 
krban megállapított költségeknek behajtása 
czéljábói a nkanizsai kir. törvényszék (a 
perlaki kir, jbiróság) területén fekvő a 
perlaki 1190 sztjkvben A f  312/b hrsz. 
Belics Lukács és neje Antolek Magdolna ne
vén álló ingatlan az 1881 éri 60 t.-cz 156 
§a élteimében egészben 48 frt, a perlaki 
1811 sztjkvben A f  3840 hrsz, Mozsek 
Francziska és BBzsekov cs János nevén álló 
ingatlanra a már hivatkozott t. § alppján 
40 frt, a perlaki 2926 sztikvben A j* 1133 
hrsz. Horváth Alojzia, Milcsica Alajosáé ne
vén álló ingatlan 22 frt, a perlaki 367 sz. 
tjkvbcn A 1 1888, 1209/a, 1909/a, és 
3712/141 hrsz. a. foglalt B'ázsekovlcs [Já
nos ne^én álló ingatlanok 265 frt, a perlaki 
366 sztjkvben A f  1901 hrsz. Blazrekovict 
János és neje Mozsek Franca ska nevén áüó 
ingatlan a már hivatkozott t. § alap án e- 
gész.ben 88 frt, a perlaki 2117 sztjkvben A 
f  3714 hrsz. Bélics Lukács és neje Antc- 
lek Magdolna revén álló ingatlan a már hi- 
vatkozi tt, t* § alapján egészben 36 frt, a 
perlaki 2176 sztjkvben A f 1259 a/l hrsz. 
Beles Lukács nevén álló ingatlan 78 frt és 
a perlaki 2177 sztjkvben A I 1258/*, 
1260 1», 2799|b, 3193|a 3708/b. és37l0/b 
hrsz Belics Lukács tulajdonául felvett ingat
lanok 277 frt becsírban Te lakon a k*r 
jb'róság tlkvi helyiségéi) n ,

1892 évi június hó 11-én d. e 9 órakor

Zakál Henrik Csáktornyái lakói felperesi Ügy
véd vagy h lyettese kö/Jnnjöttével megtar
tandó nyilvános árverésen el fognak adatni

— még pedig a 2176 és 2 1 7 7 82tjkvekben 
foglalt ingatlanok az azokra 0 3 és 3 sorsz. 
a. Belics (Jy Örgy javára bekebelezett életfogy
tiglani haszonélvezeti szolgalmi jog épségben 
tartása mellett

Kikiáltási ár a fennt kitett becsár.
Árverezni szándékozók, tartoznak az in

gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt 
3 egyenlő részletben, még pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 
nap a., a másodikat u. a. 60 nap a., a har
madikat u. a. 90 nap a., miuden egyes rész
let után az árverés napjától számítandó 6 
százalékos kamatokkal együtt az árve.ési fel* 
tételekben meghatározott helyen és módoza
tok szerint lefizetni. Ezen hirdetmény kibo
csájtásával egyidejűleg megállapított árverési 
feltételek a perlaki kir. jbiróság tlkvi ősz- 
tályáuál éi Perlak község elüljáró-ágá 
nál a hivatalos óiák alatt megtekinthetők.

Kelt Perlakon, a kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóságnál 1892. évi március hó 28- 
ik napján. 520.

Hyomatolt Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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