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Szerkesztővel értekezni lehet min
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény Margltal 

József  szeikesztö nevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
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A »Muraküzi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Elóflietéal Arak:
Egész évre . . . 4 frt
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .* 1 frt 
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Hirdetések még elfogadtatnak:. 
Budapesten: Goldberger A. Y. és 
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A., 
Danié G. L. és társánál és HerndL 

Brünben: Štern M. e 
_____

Nyiltiér petitsora 10 kr.
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Karácsony.
11a csak röviden tekintünk is át az 

események sorozatán, melyek e magasztos 
és fönséges nap bekövezlét megelőzték s vele 
okozati összefüggésben vannak : egy szomorú 
kép tárul lelki szemeink elé, mely valóban 
őszinte szánalomra indítja az embert. Ott 
látom az első emberpárt, az emberi nem 
összüleit, a paradicsomi éden élvezőit, a 
mint Istennek felmondva az engedelmességet, 
az első biin elkövetése uláu, lehangolt ke- 
délylyel, kétségbeesetten, lecsüggesztett fővel, 
földre szegezett szemekkel hagyják el a 
paradicsomot. Vissza-vissza esik szomorú 
tekintetük az elhagyott édenre, mintegv 
keresvén a helyet, a hol ismét bejuthatnának 
oda, honnan megsértve a föld és királyának 
méltóságát — számkivetésbe jutottak. De a 
bús ábránd ködképe eloszlott, olt látták 
az angyalt lángpallossal, — jeléül a meg
sértett Isten haragjának, — ki a kert be
járatát örizé. Szegény összülők ! Tehát egy 
nyomorult gyümölcs leszakitása miatt igy 
kell bűnhődnötök, örökre el kell vesztenetek 
a paradicsomot ?

De ime! felszárad a könny s arczuk 
kiderül. Ott a kéke3 felhők közölt a távolban 
meghaló képet látnak. Egy szűz ül gyermeke 
lölé hajolva, karjaival, szeretetével dédelgetve 
ő t; ölében egy isteni gyermek imádandó s 
elragadó szépséggel. Oh boldog bűnösök!

mily vigasztalás ez nektek! Tehát le3z idő, 
m:dőn számatokra ismét meg fognak nyílni 
a paradicsomi boldogság kapui; hisz a kis- 
ded, kit láttok, lesz egykor szabaditó vált - 
ságtok.

A világ kezd létől számított 4000 esz
tendő körül e látomány teljesült. Adum unó 
káinak jutott ki a szerencse, hogy vendég 
jöknek fogadhatták azt, kit ősapjuk homályos 
képben látott. És a paradicsomi éden ismét 
megnyílt! Megnyílt az égi paradicsom kapuja 
mert a kisded Jézus földre jött, hogy minket 
égbe vezessen. Jászolban jött hozzánk s 
kereszten távozott, hogy saját életének 
feláldozása állal az emberi nem váltságáért 
s a megsértett isteni méltóságnak kellő 
kiengesztelés által eleget tegyen.

Ádám vétke által végtelen méltóságot 
sértett meg; e végtelenség kiengesztelésére 

| a gyarló emberi elégtétel elégtelen lévén, s 
nem képes visszaszerezni az elvesztett ter
mészetfölölti adományokat: közvetitőkép 

1 isten és az ember közt testet vett magára 
az Ige, megtörvén ez állal a bilincseket, mely 
lyekkel leköttettünk s visszaadta régi sza
badságunkat-

Kiválasztatott a szűz anya is. kit Pa
lesztina kies és kellemes fekvésű. Názáreth 
szerény városkájában talált fel az Úr angyala.

1 Ez illően üdvözölvén a szüzet, tudomására 
adta, hogy az Úr islenanyai méltóságra

szemelte ki. s igy »áldott az asszonyok 
között«.

József semmit sem tudott arról, a"m 
Máriával történt. Isten most már neki is’ki • 
nyilatkoztatá a titkol. Az Ur angyala meg
jelent neki álmában s mondá : »József, Dávid 
fia vedd migsdhoz Máriát! Ö a Szentléleki 
ereje által Isten fiának anyja. Az Ő nevét 
Jézusnak hívod, mert ő fogja megszabadítani 
népét a bűnöktől«. József ekképen cseleke- 
dék, a mint az angyal parancsolta volt.

Eme napokban parancsolat ment ki 
Augusztus római császártól, hogy Zsidóország 
minden alattvalói Ő3szeirassanak- Mindenki 
tehát köte’es volt magát azon városban 
beíratni, a honnan családja származását 
vette. Ennélfogva Mária és József; minthogy 
Dávidnak királyi nemzetségéből származtak, 
Betlehembe, Dávidnak szülővárosába mentek: 
A már odaérkezett sok idegenek miatt sehol 
sem találtak éjjeli szállást A városon kívül 
tehát egy szerény istállóba kellett magukat 
megvonniok. És itt jött éjjel a világra J é 
z u s  K r i s z t u s  «z Isten fia. A szűz anya, 
Mária gyermekét pólyákba takarván, jászol
ba* fektette.

* A tulajdonképeni betlehemi jászol, mi fából 
volt, e 7-ik században a születési barlang néhány 
kődarabjával együtt Kómába szállitatott, hol i s 
ezüst szekrénybe zárva, az úgynevezett „Mária 
maggiore« nevű templomban mai napig őriztetik, s 
karácson kor évenkint nyilvános tiszteletre kitétetik.
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1 J m k í r u r t u ' i
Zlatorog.

(Baumbach Rudolf költeménye.)

Szép Anka a patakparlon áll,
A sziklafalról lassan leszáll 
Jf,u Janez egy zergebakkal,
S a rózsabokrétás kalappal 
Legyintve Üdvözölget.

Szép Anka nevetve fogja kézén :
— Mutasd csak Janez, mit hoztál nekem ? 
Eneriánharangot, s veronikát,
Csak sziklaszegfűt, nemes gyopárt 
És ttiglávrózsát mégse !

ltja Janez szól, s fejével in t:
Ki trigláviózaákat szakit,
Jaj annak, jaj, mert Zlatorog 
Verítékéből sarjadott 
A piros triglávrózsa

Vadász, ki meglátja a bak 
Fején az aranyszarvakat,
Megfordul, mert a kerteket 
Megtekintnie nun lehet 
Miket Zlatorog őriz.

S ki egy lövéssel sértse bár,
Életét rabolja a halál. —
Szép Anka, szemem fénye te,
Bármit kivánj, csak egyet ne —
A piros triglávrózsát.

Szép Anka ajkát bigyesztve mond : 
Menj, hadd el, hadd Zlatorogot !
Bátor legényt meg nem ijeszt a 
Fehér asszonyok haragja 
Menj, m nj, hozz triglávrózsát !

S ha nem adsz rózsákat nekem,
Nem szerethetlek kedvesem. —
Jó éjt Janez, jó éjszakát I 
Szép Anka nevetve lejt odább,
S hegyre indul a legény.

A paiton áll szép Anka megint,
S a sziklapartra sírva tekint :
Ifjú Janez eljő-e ma ?
Három nap, s éjjel szállt tova,
Miól’ a hegyet járja.

Szép Anka arczod takard be, född be, 
Ifjú Janez nem jő a völgybe,
Janez lehullt a sziklafalra,
És megfásult kézben tartja 
A piros triglávrózsát.

Szép Anka, bár sok év elszállt,

Most is a patakparton áll,
S ha mellette vadász megy el, 
Balgán mosolyg, kér, követel : 
Eredj, hozz triglávrózát !

II.

Csengnek a húrok,
Hangzik a sípszó.
Lobog a fáklya 
Dönög a padló

A nagy teremben, ki száll, ki forgiilász, 
Mint lehullt levél a széllel ?
A trenta-vülgyi fiatal vadász 
A csaplárné gyermekével.
Reszket a szíve, sze’me szikráz —
Vadász, vadász csak jól vigyázz 1

Szól a leányhoz : „Bocsásd meg, oh, nékem, 
— S pir fut a napsütött arczra —
Hogy e kegyet oly bátr n kikértem,
Ne érjen jó szíved haragja;
Oly hamar végére ér el a táncz.a 
Vadász, vadász, csak jól vigyázz!

Elcsengtek a húrok, súg halkan a lány :
„És ha a legelső tánczra
Faran scsal hajtana édes anyám,
Indulnék önként egy másra, —





államépitószeti hivatal a szükséges műszaki 
tervek és költségvetés elkészítése és beter- 
fesztésére felhivatik.

Kül önf él ék.
“■ (&r Rueiscska pálmán kir. tanfelügyelő 

decz. 2l-ikén látogatta meg a Csáktornyái 
kisdedóvodát Ziglcr Kálmán kir. körjegyző 
óvodaegyesületi elnök és Margitai József 
áll. Unitóképezdei igazgató társaságában. A 
kedves kicsinyek játékai s szavalatai után 
kir. tanfelügyelő meghatottan mondott kö 
szünetet Ziegler Kálmán egyesületi elnöknek 
ezen határszéli fekvésénél fogva fontos óvoda 
fentartása s fejlesztése ügyében tanúsított 
odaadó s hazafias fáradozáséért. Dekkertné, 
szül. Hock Ilona újonnan megválasztott 
óvónőnek magasztos hivatásához erőt, ki 
tartást s a sikerhez Istennő áldását kívánta.

— tfillanyvilágítás Csáktornyán Váró 
aunk tanácsa e hó 19 ikén tárgyalta Molnár 
Lajos gőzmalomtulajdonos és földbirtokos 
ajánlatát, aki hajlandó volna 1600 frt. évi 
bérért villanyvilágtást rendezni be Csáktor
nyán. Evégből gőzmalmot építtetne, mely 
nappal az őrlés éjjel pedig a világítás czél- 
jaira használtatnék fel. Még gőz és kádfür
dők berendezését is ki’átásba helyezi az 
ajánlat. A tanács egy 5 tagú bizottságnbk 
adta ki tanulmányozás és vélemény jelen
téstétel végett az ajánlatot, A városnak az 
Utczák kivilágítása évenkint 1400 frlba ke 
rül s bizonyára nyereség volna a városnak 
fejlődésére, ha ez a vállalat létesülne. A 80 
utczai lámpának vil'annyal való kivilági 
tását, (ennyit vállalna magára az ajánlat) 
követné a köz- és magánépületeknek is 
villamvilágitásra való berendezése; ez, a 
gőzmalom és a fürdő mindenesetre kifizetné 
magát és a város emelkedésére is hathatósan 
közreműködnék, Ha az ajánlatot reális alapon 
nyugvónak találja a kiküldött bizottság és 
a képviselő testület, akkor már márczius 
elsején (az ajánlat szerint) éjjel is nappali 
világosság uralkodnék Csáktornyán.

— göszönetnyilvánitás Csak most va
gyok abban a helyzetben, hogy hálás kö 
szönetemet nyilvánítsam miudazon t isme
rőseimnek és barátaimnak, akiknek szemé
lyesen vagy levélben nem voll alkalmam 
megköszönni azt az igazán szívből jött 
részvétet, melyet feledhetlen jó nóm elhunyta 
alkalmával tanúsítottak. Fogadják a részvó* 
tért, melylyel enyhíteni igyekeztek fájdal
mamat, mindnyájan legőszinlébb köszöae 
temet és hálámat! Dugovich Pál kir.aljá• 
rásbiró

—  Sr Rtizsicska gálmán kir. tanácsos 
tanfelügye!ő ur Ó Nagysága e hó 17 ikén 
Csáktornyára érkezett ahol elnökölt az áll. 
tanítóképző intézetben megtartott tanképesitő 
javitó-vizsgálatokon és az igazgató tanács 
ülésén. Kir. tanfelügyelő ur Vrancücs Ká* 
roly főszolgabíró úrral több iskolát is meg
tekintett kőrútjában.

— gtnensés. Pavcsecz János perlaki 
születésű volt dráva vásárhelyi káplánt Ro- 
viscére plébánosnak nevezte ki a bán.

— Műkedvelőt előadást rendezett e hó 
17-ikén a Csáktornyái kereskedelmi kasz nó 
több fiatal tagja. Közreműködtek: Gránicz 
Czeczilia. Lusztgarten Rozin, Pulay Rezsin, 
kisasszonyok, Löbl Lipót, Neumann Sala
mon, ifj. Neumann Mór, Pollák Samu? Pulay 
Heinrich, Székely Vilmos, és Wettendorfer 
Berthold urak A sikerült előadáson nagy 
közönség yo’t jelen és elismerésével jutái 
maila ti szereplők igyekezetét Az előadás 
anyagi tekintetben is sikerült, mert a kaszi
nó könyvtára részére szép összeg folyt be 
a beléptidijakból.

galáloús. D o b o s y Elek helybeli nép 
iskolui tanilót és családját súlyos csapás 
érte : ugyanis egyetlen leánykájuk a másfél 
éves I r én ke f. hó í i  én kínos szenvedés 
után elhunyt. Nyugodjék békével és a szü- 
’ők bánatát enyhítse az áttalános őszinte 
részvét !

áthelyezés. P á t k a i Jakabot, a déli 
vasúttársaság helybeli tisztviselőjét Sziszekre 
helyezték át

— ígdrközi Csáktornyái 'jeles magyar 
zenekara e hó 26-án — hétfőn — este a 
„Ilatytyu “-vendéglőben hangversenyt ren
dez A zenekar tagjai kérik e helyen is 
a t. közönség szives pártfogását. Mi is 
ajánljuk derék zenészeinket a t. közönség 
jóakaratába.

táftfgAiró. A kereskedelmi kaszinó f hó 
26-án d. u. 2 órakor köygyülést tart, melyre 
a tagok ez utón is meghivatnak.

(gsküvő. S c h w a r z  Rezső, kereskedő 
f. hó 26-án vezeti oltárhor özv. Mayer Mik- 
sáné leányát, K a t i c z a kisasszonyt.

(gylvester mulatság. A helybeli »Korcso
lyázó egyesület < az év utolsó napját társas 
összejövetellel fogja a »Hattyú szálló« dísz
termében megtartani, mely alkalommal Sár- 
közy kedvelt zenekara játszik. — Vendégeket 
szívesen lát az egyesület. —

Református istenitisztelet fog tartatni ka 
rácsony másodnapján d. e 10 órakor bz 
áll. tanítóképző intézet zenetermében.

c s a r n o k .

A Messiás ma született.
Siet a nép a templomba,
Mely most olyan fényárban ég;
Magasba száll ének s ima,
Meghallgatja szentül az ég;
Bűvösebben zúg a harang,
Üdvvel tölti meg a kebelt...
Hiszen karácsony napja van :
A Messiás ma született!

Megiuditóbb az orgona,
Mely szívre hat s úgy (Ötemel ; 
Magasztosabb áldásokért 
Nagy áhitat hőn esdekel.
Millió lérd hull porba le,
Millió ajk bálát rebeg ..
Hiszen karácsony napja van:
A Messiás ma született!

Szegény és dús most egyaránt 
Szent érzettől hévül, lobog;
Közszeretet melegítői 
Az emberek oly boldogok,
Nem bú, hanem örömkönytől 
Tündökölnek a vig szemek...
Hiszen karácsony napja van :
A Messiás ma született!

V& rosriy M ih á ly ,

Karácsony éjjelén.
— Irta ; H o r v á t h  G y u la .  —

Nincs senki körülem, magamra hagytak e 
szent éjjelen. De jobb is igy nekem. Néma bána
tomat, égő könnyeim hullását ne lása senki, mert 
én fájdalmamat megosztani nem akarom senkivel. 
Az éj csendes ; a csillag) áborból lény árad a fe
kete világra, fény árad a karácsonyfákról; fény 
a szemekből. Fény miudenütt, csak nálam van 
sötétség, csak nálam vert tanyát a sötét éj, csak 
az én lelkemben nincs világosság. Irgalmas Isten, 
ne hagy e l !

... Itt ülök bent a hideg, egy szál gyertyától 
megvilágított szobában, s elnézem, mint emészti 
(el azt a láng ép úgy, mikent ielkemet a bánat, 
a fájdalom. Kioaimat nem űzi el a bömbölő vihar 
kísérteti tánoza, nem jött el hozzám ma a szélvéss 
moraja. Nyugalomra tért a háborgó természet, nyu
galom ült be minden házba, minden s/.ivbe,csak 
tőlem vett örök búcsút Karácsony éje l Menvyi 
égi öröm van e két szóban ! Egész tengere a da
gadó boldogságnak, amelyből csak az én számomra 
nincs egy csepp, egy kint hüsitö csepp... Irgal
mas Isten, ae hagyj élt...

... A h! mintha ablakomon kopogtatott volna 
valaki... most pedig fejem íelettt nyikorog a meny- 
nyezet... Ki jár itt? A kísértetek jöttek tán el 
hozzám, vagy a te szellemed jár körüliéin én égbe 
költözött egyetlen gyermekem ? Óh jöjj ! Epedre 
várlak, könoytengerhen íüröztöm kedves arczodat, 
lemosva róla azt a piszkos por,... a sir porát... 
Itt van nézzed az oltár, amely fölött arczképed áll. 
Ide jövök ón imádkozni, fájdalmamat édes meren
géssel felváltani. Nekem nem kell mise, mert a 
templomot — mióta itt hagyál -  e hellyel cse
réltem föl. Arczkópedet rózsákkal ékesítettem föl, 
ruhácskáidat ereklyeként őrzőm ; itt vannak ked- 
vencz játékaid, melyeket, hab-kezed oly sxokszor 
érintett, s melyek az érintéstől most is melegek... 
Itt van ágyacskád is teljesen érintetlenül, éppen 
úgy, ahogy hagyád akkor, midőn.... Hova ragadsz 
el te ssilaj lova a képzeletnek ? Fülemben felzeng 
a »laudate pueriu észbontó melódiája ; pap imája ; 
a hantok tompa dübörgése, melyek koporsódra 
hulltak.... Irgalmas Isten ne hagyj e l !

... Behívóra kong a harang, kezdete van a 
misének, mit piros ruhában mond el a pap. A 
tömjén illatos (üstje ég felé tör utat* mint a di
csérő hálaének.... Én is imádkozom, én is énekelek. 
Vájjon megérti e a »világ megváltója« egy zavart 
ész meséjét ? Vájjon ad-e majd egyszer ennek az 
összeronesolt lélekuek is nyugalmat ? Átszenved
tem a fájdalom tisztító tüzót, amely aatt erem 
lüktető verése, szivem vad dobogása elszenvedett 
Nincs erőm megküzdeni a felém nyúló csontkézzel 
... kéjjel dölök hat karodba te irgalomosztó ha
lál s a szél majd áthozza drági gyermekem sírjáról 
hozzám a rózsák illatát.-------

NYILTTÉR•

Ilőtliche Bitté
an Freunde, welche mit uns in Cor* 

respondenz stehen, immer zu unserer Ad- 
resse gefalligst zuzuschreiben : „poste re- 
stante Csakathurn« aus folgender Ursache:

Seit wir h er zeitweilig Aufenthalt ge* 
nommen unterhalten wir aus gewissen Ur- 
sachen für unsere Postsendungen ein eige- 
nes Poslfach beim löblichen Po3tamte in 
Csakathurn, durch Versehen dér Herren 
Postbeamte sind schon mehreremal doch 
Briefe für uns in das Poslfach des Dorfes 
St.-Georgen gerathen und auch von Herrn 
Béla Pflichta Notiir in St. Georgen über- 
nomraen worden. Trotzdem genannter Herr 
Pflichta schon lángé weiss (auch sein Herr 
Gehilfe Hartmann), dass wir ein eigenes 
Postfach habén, halt Er doch unsere Brief- 
schaften — welche aus Irrthum in seine 
Hünde gerathen — zurück, anstatt wie 
Anstand uod auch das Pflichtgefühl es er- 
fordern, unsere Postsendungen am Post
anite nicht zu ilbernehmen, oder wenn 
schon, dann soll Er doch bei nachster Ge- 
legenheit mitOrdonnaoz zurückgehen lassen.

Wir bringen nur letzten Fali vor ; Am
20. d. Monats ging unser Kutscher zűr 
Abfertigung seines Dienstbuches zu Herrn 
Notar Pflichta, bei diesem Z u f a 11 e hat 
Er dem Kutscher folgende Briefschaften für 
uns mitgegeben ;
l St. Poststempel Csakathurn 30. Nov, ds.
1 » n * Dez. 9
2 ■ s . H- ■ .
 ̂ » » f» H* n •

Nebstdem fehlen uns seit einiger Zeit 
mehrere Briefe ?

Ein Rechtdenkendes Publikum wird 
den Schaden und Unannehmlichkeiten 
welche durch ein solches Gesetzwidriges 
und unedles Verfahren entstehen kann 
leicht erkennen!

Einstweilen habén wir beim Hoch- 
löblichen Oberstuhlrichter-Amte in Csaka
thurn uns ere ergebenste Beschwerde einge- 
reicht

Hochachtungsvollst
F ra n z JU eyer u n d  F ra n ,

742. derzeit in Vizi-Szt. György.
* E rovat alatt közlőtt ekért nem vállal fe

lelősséget a Sterk.



IX tečaj Vu Čakovcu 25*ga decembra 1&92. Broj 52.

§ urednikom moči j«  svaki dan 
govoriti med 11 i IS varom. — 
Sva pošiljke tiiuée se sadrftaja no- 
vinak, naj ae pošiljajo na ima 
H argitai Jožefa urednika v i 

Óakovee.

ZsdattlJitTo:
ffujiiara Fiaohal Filipova kam aa 

predplata ! obznane pošiljajo.

1’rcdpiatna c«ua J«:
Na celo leto . . . 4 Irt 
Na pol leta . . .  2 (rt 
Na četvert leta . . 1 (rt

Pojedini broji koltaju 10 kr.

Obnane aa poleg Ragodba 1 HI
računajo.

ha  h o r v á t ik o r  i i  m a jd a rs k o m  j e t i k n  iz la z e é i d r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u c lj iv i  l i s t  z a  p n k . j  
^ I z l a z i  s v a lc H ' t l j e d L e z i  j e d . e n l e r a t  1 to ž  i v a  STra l c a  n e A e l j v i .______

ohiibem^gíannik : ,.Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa C „Čakovečke gparkasse“, „Medjimurske sparkasse1*. i t. d.

B o Ž i é.
Sveto pismo, ta knjiga nad knjigami, 

naprvo stavlja nova, do onda nevidjenu 
zvézdu, koja je svete božične noči zasvétila 
nad pokrajinom Judejom. Ta je zvčzda 
dopeljala do Betlehema tri műdre, tri kralje 
od sunčanoga izhoda, koji su tu vu jasli 
cah našli Zveličitelja svéta; donesli su mu 
svoje dare : zlato, temnjan i mirhu, pak 
su opali na ko’ena pred njim, ter su mu 
se poklonili.

Od te svete vu Betlehemu noči sveti 
se poput svétla čudnovite one zvcde bo
žično slavje črez vékove kmicom svéta, 
razsvétljujuéi joj tugu i nevolju.

Poleg vsu naobrazbu i čudorednu 
vrlinu pojedinih, odebranih licah, ostalo je 
poganstvo pusto kak okorjela snčžna po 
l,aoa ; ogrezlo je bilo vu mrzkoj pohlepi 
za vužitkom, vu naailnoj okrutnosti; svét 
je pofival kakti vu zimskoj smrzljavici, 
senjal samrtni sen, dok nije Jezuš postal 
čovčkom, dok nije odpočel novi na 
čin života, dok nisu nastali novi odnošaji 
med narodi.

Délnikom tih novih blagodatnih tvor 
bab o lo je denelnje pokolenje ljudsko, 
pak obuzeti genjenim čutenjem ljubavi i 
nad eh oje ni iuvstvom zahvalnosti, diče ljudi 
god mice rodjeni den Zveličiteljev. Vesela 
popevka: , Di k a  B o g u  na  v i š i n i ,  
a m i r  i v e s e l j e  l j u d e m  vu ni  
z i n i ,  k o j i  su d o b r e  v o l j e ! u ori

se iz milijuna grlah, vu vsih jezikih širom 
céloga svéta. Srétlost se te velike dike 
razsvétila kakti svétlost zvézdab Sirom 
svéta. Blažeči i kroteči strasti ljudske, 
barem na kratke čase dvih danali, izjedna- 
čuje to slavlje vse suprotivčine med na
rodi, tiša jagmu, dotrgava napon vu jav- 
nom životu. Još više utječe to slavlje vu 
život pojedincov. Pak kaj ima dneva, koji 
déci svita vu vekšem, obilneSem i veli- 
čanstvenešim sjaju, diki ? Gdo da premisli, 
gdo da ori e blaženstvo časa, kad déte, 
puno znatiželjnosti i ufanja, vodjeno vér 
nom rukom brižljivih roditel.ah pristupi k 
božičnjemu drévéecu (k bora) ? To se 
dréVtece prevljeva svétlom své icah i sja* 
jem nakita, a njegova tenja pokriva jas ice 
s déte^cem Jezuáekom. Kak li se kresiju 
oči dééice o 1 čistoga veselja, i kol ko im 
je puno srce blaženoga i radostnoga osje- 
čaja! I odrasloga čov ka, gledajuči to, 
obuzimlje nekakva domišljenost ; on se 
domišljava otčinskoga doma, svojega ne 
dumoga détinstva ; sadašujost koju vu 
muki i borbi boravi, prevrgne mu se na 
bož čou večer vu mirnu pro*lost, čini mu 
se ono blaženo, spokojno doba détinstva ; 
začuje mu se, da čuje sladke réöi materi 
nih vustah i negda vu nedužnosti izmu 
cane molitvice svojih déőinjih vustab, pak 
nadehnut vérom i ufanjem obrača poglede 
svoje k nebu, k vékivččnim zvézdam

Zaista, spomenek na déöinsko božično 
slavlje jako silno žive vu prsima odrasloga

őovéka; svétlo, kője se svedilj iz božične 
zvé^de širi, tuliko je sladke, tajinstvene i 
pobjedonosne snage, da őovék i na svom 
tegobnom puta vu tudjini, vu najtežešem 
položaju, vu najjakšoj bobi, v u najtežešem 
izbkavanju, božič o svetkuvanje s ve im 
scéni, ter ga po navadi otčinskoga doma 
slavi. Vu prašumah i strmnih gorah 
Amerike, vu prčščanoj žegi i puščini Af 
rike, vu prestranoj, nedoglednoj ravnini 
oceana (morja) vu sredini samrlve tišine 
ladenih santa (srč3a) *severnoga pola, vu 
silnoj žari ekvatora: vsigii nahadjamo čo- 
véka, putnika, koji na božič obustavlja 
koračaje trudnih nogah svojih ; pak méito 
da 8vojom krilatom miselju bludi po da* 
Ijini, z vrača ju k samom u sebi, ter na bo- 
žičnjaku svoga srca vužiže svéőu ljubavi, 
svčč'1 miloga sječanja, ili si dčla pravi bo 
žičnjak od lepeznog lista palme, od smre- 
kine grančice

Pak kak god na velikoj reki Ama
zonki i morskoj pustoši Atlanskoga oceana, 
kak goder na tropskoj obali Brasilije i na 
ledenih poljanah aevernoga skrajnika : tak 
se još i na jezero drugih méUah. širom 
zemeljskoga povr ja, cajrazličet Šim nači
nom, po starinskih, dedovskih navadah diói 
božično slavlje

1 nas obuzimaju isti osječ-ji, gledimo 
i nastojimo o tom, da se neoskvrnjeni 
i vérno zvráavaju od pradedov oslavljene 
nam Ijepe navade i vrli običaji, pak vu

Z A B AVA.

Negda je dober i fiškaljuš.
— Semenski dogodjoj. —

Buduč je narod od velikog terhi skoro 
do zemlje potlečen, vredno, da ma se proži 
i nekakva zibava, s kojom se malo razjasni, 
— zato sem odločil, da mu takvu prožim, 
da barem za kratko vreme na svoje nevolje 
pozab'. —

Svakim človekom se dogodi, da se 
negda na lepek olovi, ako nije dosta 
prefrigan.

Tak se je dogodilo o ve jeseni z jedo im 
bogatim Švabom n Magjarskoj.

Odpravil se je na veliki orsački sen jem 
8vojemi tremi slogi, i tremi koli, da si pro- 
kupi z« hiii, gospodarstvo potrobite stvari, 
opravu, č'žme rubje, i sva koja su i družini 
potrebna kroz zimu. — Do varaša nesu 
nigdi ni postali, kad dojdu do oštarije, o 
ko jo) sn več od negda i ojegovi starci sta- 
jati névadói b li, več niti vu dvor stupili 
niso mogli, tik je sve napunjeno bilo

Sada se Švaba svojim starim slugom 
pogovarja, kaj su ftinetf, nato dojde jeden 
posnaoec, i reč« njim: Iti le u Oštariu

k-pozlačenoj Lisici zvanu, ona leži od sajma 
dob o na stran, tam bude m?sta.

Oimab se oprave, i najdu, kak njim 
je rečeno, dosta rne3ta, stana pid sušu, raz- 
prežejn konje, daju njim sena, a slugi na 
kola, zvlečejo z koša torbu slaninom, čuturu 
s viaom, da se malo okrepe od dog ga pu- 
tovanja.

A gazda otide v hižu, dok su družina 
vaoi jela, pojel je ou nutri zdelu kiseloga 
zelja, dve svinske noge, i šest kriglecov pive# 
kad si je tim načinom teladca v dober red 
postavi), zove ostarja a, plati i prosi ga, da 
bi se rad žnjim nekaj važnoga med čet;remi 
očemi spomina, nstarjaš ga zove vu svoju 
hižu, gde mu je Švaba ovako počel govoriti • 
Gospon cštarjaš, mr ji starci i ja smo uvek 
stajali vu oštarija k-O/oslonu, tli vezda je 
vse tak napunjeno bilo, da srni ui nuter 
vlčzli, i zato smo došli k vam, mi smo 
naše peneze vsiglar njemu v sranjbu dali, 
za vezda i Vas prosim, da roi to včaite ; 
imam vnngo penez pri sebi, bojim sc, da mi 
nebi kakovi zločine1, ž »pa prerezali, iz  novci 
odilli, zato Vas prosim] primite ovde 800 
forintov, ja idem, da na sajmu vse pregle
dam, kaj ni je potrebno, onda se povernem 
po peneze, i otidem slugmi po stvari. Oštar- 
jafl peueze prime, pospravi, a švabajna senjem 
pregledat.

Zi mali čas dojde Švaba k oštarjašn i 
prosi, da mn sad da peneze, da ide stvari 
kupovat.

Oš'arj»š ga s belim pogleda, i začudjeno 
zapita; kakve pen3za vi iščete?

š/aba odgovori: onih 800 forintov, 
koje sem vam ja vu sraojba dal danas jutro, 
da nj3 čuvate, dok se ja sa senjma po
vernem.

Pdk ste vi meni dali peneze? Nekak- 
pak nego vam! To bi vsaki mogel reči, kam 
bi onda ja svojim imetkom došel, veli oštar 
jas, da bi god od mene peneze potreboval, 
ja sem vas do sada niti ni videl, vnogo 
menj e v ».še paueze, oberne se, i ostavi 
Švabu.

Nato Ivaba na ves glas počme kričati, 
a oštarjaš dozove dva hansknebte i da Švabu 
na vulicn hititi.

Moči si je misliti, kakova tuga je 
Švabu obzela na ovaj grozen čin ; kriči« 
plače po putu, sastane se svojim kumom, 
komo žalosten pripoveda svojo tugu, te ga 
prosi za navuk.

Ovaj mu odgovori : moj kome drag*, 
moja muška pamet vam je preprosta, da bi 
Vam u toj stvari mogel navuka datf, n«go 
ja vam poznam ovde jednoga prefrigaooga 
fiškuljuš', ako vam on nepomore, zbogom 
vaših 800 forintov.



to ime od srca kličemo i s t a l i m  i d é ic i  
maloj s Jezuš se je narodil! 8rečen vam 
budi božič!

Priredil:

Glád Ferencz.

Pozi? na predplatu.
Pokehdob se primiče konec ljeta, 

slobodni smo pošluvane naše predplatnike 
uljudno za moli ti, da izvole predplatu za 
buduče Ijeto obnoviti i to vsikak pred 
koncem ovoga ljeta, da se redovito, ne 
prekinuto odpremanje novinah uzmogne 
za dalje vurediti. Predplata, prosim^, nek 
nam ae izvoli pripošiljali izklučivo pod 
lanskimi naputnicami, koje su za to na s 
hodneše, samo treba, da se na njih točno 
označi adresa predplatnika.

Céna novinom „Muraköz-Medjimür e" 
ostaie i za Ijeto 1893 uepromenjena i lo :

Na cčlo Ijeto . . .  4 frt.
Na pol ljeta . . .  2 frt.
Na fertalj ljeta . . 1 frt.

Predplata naj se pošilja n i adresu:

Knjižara Fischel Filipova 
vu Čakovcu

K A J  J E  N O V O G A ?  
Kraljica ialžabeta vu Palermu

Iz Palerma javljaju, da kraljica Jal- 
žabeta od nekoliko danali ondi boravi. Pre- 
Sestne nedelje hodcčastilo je Nj. Veličanstvo 
peflice od glasovite cirkve Santa R>sa na 
Monté Pelegrinu ter se je i ptš'ce povrnulo 
vu varas. Na gori podvorili su redovniki 
kraljicu vočem (sadom) Pred hodoč&ščenjem 
kraljičinim dal je prefekt kloštra stezu do 
cirkve po iaodari preizkati.

Nadvojvoda Ferenc Ferdinand.
Nadvojvoda Ferenc Ferdinand odputoval 

je iz Beča vu Trst, odkud je velikora ratnom

Švaba odmah nato privoli, a kom ga 
odpelja u kancelariu k-fiškaljušu, tam mu 
na dugom i sirokom Švaba stvar pripoveda, 
fiškaljuš ga punom sterplivnastjum posluša, 
kad stvar doverši. —

Reče mu fičkaljuš, imate vi prijatelj 
jod 800 forintov? drugič ncmremo nikaj 
pročeti. —

Švaba u strahu, da nebi i oveh kvaien 
bil, ali ipak reče, ja imam na seojmu poz 
uane, oni mi daju koliko bočna.

Tak idite friško i donosite sim p:neze. 
Kum zatoga pri meni v kancilariji ostane.

Švaba za kratek čas donese 800 fo 
rintov, prebroji na stolu. Nato reče fiškaljuš, 
niti reči drágáé nerečite: kak vam ja velim; 
jeste li me razmeli ? Veliju jesmo ; dakle 
vzemite peneze, idite s kumora k-ošterjašu, 
tak se včiuite, da nigdar nebi olterj&ša vidli, 
niti se žnjim sponrnali, — oprosite ga, da 
ove peneze za vreme na čuvanje vzemc, — 
onda opet odmah k meni dojdite.

Oni otidn k oltarjašu i lepo ga prose 
kak su opnöeni bili, da novce na čuvanje 
prime. OdtarjaS zvelikemi ormi pogleda člo
veka, kak je to, i*jeli je to moguče, da on, 
kejega sem ja malo pervlje tak grozno 
ogulil, ipak meni tulike nova zanfa. Po du
gom razmišlavanju, novce vzeme i srani, a

| ladjom .Carica Jalžabeta" krenul na put 
okolo svčta. Na banhofu vu Bela zidli su se 
razni dostojanstveniki, med njimi general 
grof Wurmbrand*Stuppach, koji sprevadja 
nadvojvodu okolo svéta, za tim princ Gott- 
fried Hohenlohe, češki naméstnik grof Fe
renc Thu n n Hőben s tein sa tovarudicom ter 
više aristokiatah. Od dvora došli su nadvoj- 
voda Karlo Ljudevit sa tovarošicom, nad- 
vojvodkinjom Marijom Terezijom, nadvojvoda 
Otto sa tovarud com na Jvojvodkiujom Ma
rijom Josefom, nadvojvodkinje MarijeAnnun- 
ciata i EUzabetha ter nadvojvode Eugen i 
Ferdinand. Nadvojvoda Karlo Ljudevil sa 
tovaruš cim ter Otto sa tovarudicom za tim 
nadvojvodkinje Marija Annunciata i Eli- 
zabetba kak takaj i češki namestnik grof 
Thun sa tovarudicom s istim su cugorn spre 
vadjali visokog putnika do Trsta. Vu Trstu 
pridružili su se nadvojvodi za put okolo 
zemlje, nadvojvode Leopold Ferdinand, Hen
rik grof Clam-Martinitz, oberlajtnant Julio 
Prónay i kustos dvorskog muzeja, dr. Lju
devit Lorenz* Zapovčdnik broda (damšifa) 
„Carica Jelisava" je kapetan Alois vitez 
Becker.

Nova krune.

Miuister dr. Wekerle odredil je, da se 
novi zlatni penezi po 20 kronah izradjuju 
s nekoj širšim obrubom nego li su bili prvi 
cksemplari, i da se tak uzporede zevseme s 
austrijanskimi krunami. Kad se je 25 do 30 
austrijanskih komadah postavi'o jeden na 
drugoga, bili su oni za jeden komad 
višeši od ftolikoga breja magjarskih korunah.

Zima vu Italiji.

Pred dvenai tjedni opal je vn nekih krajah 
gornje Italije silen snčg. Vu samom Milanu 
zikopane su vul ce tolikim snegom, kakvog 
ondi več zdavnja videli nisu. Za pometanje i 
izvoz toga snčga gradska bude občina tre 
bala do 28.000 lirah. Ves predel od Parme 
do Milana zatim od Verone do Bresc e 
leži vu glibokim snegu. Dapače sučg je pa
dal i vu Napulju.

ovi ma reku zbogom, i otidu kfDkaljušu 
naz&d, i po veja kak su čini li. O v se njim 
nasmeje, i reče Švabi : Vezda vi idite po 
peneze sam«, ako vam nje da, taki s‘m do- 
nesite, on dakako željno čekajuč* konca otide, 
kiírna vu kancellárit ostavi.

Za mali čas Švaba zvelikim veseljem 
dohriple k fiikaljušu s 800 frti, i dene nje 
na stol, ov se grohotom nasmeje, i reče : 
Imamo ga, ve nam več nevujde, ovu su ouih 
800 fo'intív, koje ste mu med četiremi očmi 
dali ; sad ste nje i med čet remi očmi dobili. 
— 8ada pak idite po drugih 800 ftov, koje 
ste skopa s-svedokom odnesli, ove pak morate 
segurno dobiti.

Sada ide Švaba s kumom čisto ozbiljno 
k oštarjaša i prež vsakoga prilizavanja 
potrebuju peneze. OJtarjaš previdi, kaj je vu 
stvari, i misli si, ovi ljudi su joŠ pri bolje 
pozlačenoj Lesici bili, nego je na mojem 
šiitu ; boječi se rešta, odmah im je nabrojil 
pen ze Ovi otidu veseli k fi-kaljuša po cé'om 
putu se spomiuajuč, da je neg la ipak dober 
fiškaljud.

Dojdu k fi kaljušu zveseljem, mu truda 
naplatija i veselo govoreč: Negda je itak 
dober filkaljuš.

F. 8.

Zenski doktor vu MosUru.
Iz Sarajeva javljajo, da je poglavar zc* 

maljske vlade za Bosnu i Hercegovina ime
nu val gospo dr. med. Bohuslavu Reck^pri- 
vremenim bosansko-bercegovačkim oblastnim 
doktorom vu Mostaru. Ovo je drugi ftenski 
doktor vu posjedoutih zemljah. Gospa doktor 
medicine Ana Bayer deluje vu Dolnjoj Tuzli# 
Obedve doktorice su Českinje.

Amerikanski milijardami.
Povodom smrti najbogatešeg čovčka na 

svčtn, Jay Gouldavu Njuj uku,^donose no- 
vine izveatje o amerikanskih bogataših. Po 
tóm se céoi da ima vu Ameriki 7 peršouab, 
koje po80luju imetek od preko 200 milijonih 
frankah. Kakti takve ciene: Jay Goulda na 
2188 milijunah frankah, Vanderbilta na 
1700 milijona franka, Mackaya na 1275 
milijona franka, Jonesa na 800 milijuna 
franka, Benetta na 250, ter Astora i Ste- 
varta vaakog na 200 m l juni franka. Nekaj 
preko sto peršanah poseduje imetek od 25 
milijuna franka po osobi, no ti se več nedrže 
sa bogataše.

Zvčrska mati.
Bogata * hiževlastnica Jozefa Forstner 

vu Linziorfu, držila jc svoja rol jena kčer, 
koja je bila umobrlna tri i po) 1 eta zap.tu 
vu drvenoaTkošu.^Ovik dnevov našli su ne
voljna na porzmržojenu, ^opravljeno samo 
vu rubili a ležala je na gnjiloj slami. Mati 
je predana sudu.

Najstaresá ruža na svčfu.
Najstareše ružino^drčvo na svétu na- 

hadja se vu Hildersbajmu, na Hanover. 
Njega je zasadil sam Karlo Veliki vu spo- 
raenek svoga pohoda poslaniku Kalifa Ilarun 
Ai Rašida. Pokehdob je stabljika posta 
velika ruia, zezidali vu ober nje stoluu 
cirkvu. Ljeta 818 zezidana je bolta vu formi 
rake, okolo „svetogaa korena. Bolta i ruža 
oslobodili su se od požara, koji je ljeta H 41  
sfondal cirkvu. Roži je vezda visoka pet 
metrov, a počiva na prostoru od 11 metra. 
Steblo ima debeline samo 66 centimetrov, i 
ako je i stareše od jezero*ljet.

Kaj sin misli o svsm otcu.
Dččak 10 Ijet star miš i, da mu oteč 

vrlo VDOgo zoa ; da je 15 Ijet star, onda 
misli, da on toliko isto zna kak i oteč mu , 
da je 20 Ijet star, ouda sl misli, da još 
jenkrat več zna kak oteč. Vu tridesetom 
ljetu misli da bi mogel otca jenkrat i za 
tolnač pitat'. Vu 40*tom ljetu, da mu oteč 
ipak nekaj zna; od 50 ljeta vrč išče oteo- 
voga navuka, a od 90 ljeta kad mu je oteč 
več mitev, misli da je pokojui oteč bil 
najspametneši na svötu.

Odkrivan ubojica.
Ubojica Terezije Štrukolj vu Beču od- 

kriven je — Ali mrtev. On si je sam sulii 
prvlje nego li je pošel vu ruke javno] vlasti. 
Posije čina (kak je Tereza Štrakolj vmoril), 
pobégel je vu Práter ter se ondi obesil na 
drévo. Dokazano je, da se zove Franc Huber, 
po meitriji kovački detrč Vse osobe, koje 
su ga videle občiti sa štrukljovom, prepoznale 
su vu mrtvacu čovčka, koji je bil one kobne 
noči pri njoj.

Ogenj vu kloštru.
Vu vanšu Monsn vu Belg'ji? poro

dil se je ogenj ovih dnevov vu opatič«

S



kom kloétrn „siromašnih sestrah41 Pri po« 
žaro izgorele su tri opatice, a viže ih je 
ranjeno.

Imenovanje
Velečastni gospodin Ivan Pavčec bivdi 

kapelan vu Nedelišdu imenovan po horvats 
kom bana za plebanoša vo Rovisče, vu var« 
megjiji belovarsko-križevadki.

Izgorel dampf melin*
Vu Kodnju izgorel je po noči 12. de* 

cembra veliki dampf melin s 9000 tonah 
pšenice i melje. Kvar iznosi pol milijuna 
dolara.

S m e s i c e.
(Složil Mursics &fefan vužar vu Racz-Kar jZ8j.)

Stra ne sem ja trpel 
S kolendari muke,
Pred kak Medjimurcem 
Došel sem vu ruke ;
Vnoge silovite 
Podnesel sem tiske 
Pred kak z čakovečke 
Sem^vuše slobotiske.

Videl sem ja, kak si 
Nedužne bijeju,
Kak se druge knjige 
Pod prešom puliju.
Kak se na nje velik 
Se vdil terh vupira,
Niti je po danu,
Nit po noči mira,

Áj ! velim, gdo ovde 
Ostal bi po letu ?
Idem služba iskat 
Po širokem svetu 
Ako k mužu dojdem,
Noseli me v torbu,
Onde sira, kruha 
Imel budem dvorbu

Ako k meštru dojdem,
Stal bum vu ormaru,
Onde prež sve plače 
Jel budem kolače.
Ako vu ormaru 
Nebu gvanta vile, 
liečem  štacunaru :
Naj na kontu piče.

Ako pak vu službu 
Primeju me Špani,
K njim se donafiaju 
Debeli purani 
Bara je izpeče,
Pripravi goščenje.
Za me i za gazdu 
Kak lepo živlenje!

Ako pak vu službu 
* Dojdem k gavaleru,

Po s veh oštarijah 
Budem jel na Teru 
Kadar zatim bude 
Terjale se plače,
V salog mu zastavim 
Vuru, fižme, hlače.

Ako pak ker črno rom 
Me dojti stigne sreva,
Tam se pot usti ju 
Moja suha pleča.
Ja bum je navutil,

Kak se vino meri, 
Da su šef i grlo 
Najbolii fizeri.

(Dalje sljedi.)

(Nekaj za kratek 'čas.
N e v u g o d e n  b e t e g .

Mnžikal : Gospon doktor, pilule, kaj 
ste mi prepisoli, nemrem doli spraviti

Doktor: Pak pijte na nje knp cu vodo/ 
Mužikaš: Vode nepodnošam/
Doktor : Gada pite kupicu pive- 
Mu/ikaš : „Pivo mi škodi/
Doktor: „On d a anda pite vino, ali ne 

p r e v is e /
Mužikaš; ,A  to vra, to valja / 
Nekoliko dnevov kesneše popital se 

doktor, kak je mužikašu. „Zevsoma mi je 
dobro,* odgovoril je mužikaš, — nu vračenjc 
mi je predrago ; na den deset pilulah, a 
za vsukora pilulom liter vina — to nek vrag 
plača.

G o s p o n  i v a n d r a v e c

Gospon: „Nedam nikaj ; ar vi za 
dobljeni penez kupujete samo žganica /

Vandravec: „Ako mi daju dragi gospo
din jenen forint, onda si bum kupil v in o /

Priredil:
ifflád (gertnez

VASÚTI iMENETREND

JflWpfJfTá Graz 10-ga decembra 1892.
L U lU U jA i 4 8  5 0  G l 8 0  1 3

»The Gresham»
Pri »The Gresbam» zvanom london« 

skom družtvu (vn Čakovca je upravničtvo 
pri Graueru štacunaru), je moči život osi- 
gurati. Tojest plati, gdo si hoče život oei- 
gurati, po letu veksu ili menjsu svotn i to 
poleg toga, kak je gdo star i kak svotn hoče 
da dobi, pak ako bi vumrl, herbom imenute 
dro/tvo zplati onu svotu, na kojn je bil ist 
osiguren, ili ako doživi n. pr, 1 5 —20 let 
njemu dajn istu svotu vu ruke. Tak je mo.'i 
život ženskah i decah osigurati. Ovo drnžtvo 
na svoje glavno upravniötvo vu Budap^štu.

4584 tk. 892.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint telek* 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. 
kincstár végrehajtatnak Jambrosits Mátyás 
végrehajtást szenvedő elleni Ügyében 39 frt 
34 kr. tőke ebből 36 frt 46 kr, után 1891. 
január 1-tól járó 6 százalékos kamatai, 5 frt 
28 kr. eddigi s ezúttal 7 frt 86 kiban 
megállapított költségek behajtása czéijából a 
n.-kanizsai kir. törvényszék perlaki kir járás
bíróság teiületéu fekvő Szent-Mária községi 
213. sz. tjkvben A I 1 - 9  sorsz. a. foglalt 
s végrehaj'Ast szenvedő nevén álló ingatlanok 
373 frt becsértékben Szent Mária község 
házánál

1893. évi január 21. napján d e. 
lO órakor

megtartandó nyilvános árverésen elfoguak adat
ni. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár«

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
10%*át készpénzben vagy óvadékképes érték* 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedő« 
sétál számítandó 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat ugyan 
attól 60 nap alatt, minden egyet részlet után 
az árverés napjától szá nitaudó 6*|, ka
matokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módoz&tak szerint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek>  
perlaki kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál 
és S z t.*M á r i a  község elöljáróságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

4 Perlakon. 1892. évi oki. 12. 735 1 - 1
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Tersánszky 
Gyula perlaki lakos végrehajtatónuk kiskorú 
Sebestyény Géza végrehajtást szedvedett elleni 
végrehajtási ügyében 400 írt tóke, ennek 
1890 évi február hó 23 ik napjától járó 6°|# 
kamatai 70 frt 20 kr már megállapított és 
eznttal 9 frt 26 krban megállapított költségek 
behajtása czéljából & nagy-kanizsai kir. tör
vényszék perlaki kir. járásbíróság területén 
fekvó Perlak községi 1677 sztjkvben foglalt 

3711208 hrsz. 28 írtra, a 2196. sztjkvben 
37121143 hrsz:fc53 Itra, a 2384 sztjkvben 

felve 1 1991 hrsz :1 9 5  írtra,az 1466 sztjkvben 
foglalt 3665. hrsz: 32 ftra és u. a. sztjkvben 
foglalt 3664(6 hrsz! 32 frtra^becsült ingat 
tannak az 1881: LX. t. ez. 156 §-a értelmében 
egészben alulirt tkvi/hatóság'hivatalos helyi
ségében a telekkönyvi ár ban' Í893. évi január 
hó 19-lk napján d. 8 iO órakor Dr. Tersánczky 
Gyula felperes'üsyvéd, vagy helyettese köz- 
benjöttével megtartandó nyilvános árverésen 
el fognak adatni. Kikiáltási á i>  fentebb kitett 
becsár.

Árverezni szándékozók taitoznak a becsár 
106|#-á t  készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni. — Vevó 
köteles a vételért 3 egyenlő részletben, még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 60 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 90 nap alatt, minden egyes részlet utáu 
az árverés napjától számítandó 6®/0 kamatokkal 
az áivercsi feltételekben megbatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni. — Ezen hir
detmény kibocsátásával egyidejűleg megálla
pított árverési feltételek a perlaki kir. járás
bíróság telekkönyvi osztályánál és Perlak köz
ség elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 

megtekinthetők.
737 1 — 1
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Árverési hirdetmény
A perlaki kir. jéráabiróaág, mini Ikvt hatóság 

közhírré teszi, hogy SArosy László ügyvéd Csák
tornyái végrehajtatnak — Szabol Mihály hodosáni 
lakóit végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
fist ében 68 Irl 23 kr. löké, ennek 1890. évi ju!ius 
ho 28 napjától járé 6°|„ kamatai 17 Irt 70 kr már 
megállapított ezúttal. 7 fit 96 krban megállapított 
költségek behajtása coljából a n.-kanirsai kir. 
törvényszék perlaki kir. járásbíróság területei] fek
vő Hódosán községi 830. sztjkvben 124. hrsz. a

8 1 'n8afiannak és azon lévő háznak Szabol 
Mihály nevén álló fele része 380 frt; a hódosán; 
865 sztjkvben A. 1 1197 és 1243 hrsz. a. ingat
lannak ugyanő! illető fele ré«ze 300 frt és a ho- 
dosáni 19. sztjkvben foglalt 12o7|6 hrsz. ingatlan 
az 1881 I 60. t. ez. 156 §-a alapján egészben 140 
frt becsárhan Hódosán község-házánál 1 0 0 3 .  
évi janu&r hó  1 4  ik n a p já n  d. e. IO  
ó rak or Sárosi László Csáktornyái lakos fel

peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen el fognak adatni. — 
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, árverezni 
szándékozók tartoznak a becsárlO százalékát kész
pénzben vagy dvadékképes értékpapírban ki

küldött kezéhez letenni. — Vevő köteles a vétel- 
árt 3 egyenlő részletben, még pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 
nap alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, a 
harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, minden egyes 
részlet u'án az árverés napjától számítandó 6 szá
zalékos kamatokkal együtt az árverési feltételek
ben meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. — Ezen hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a perlaki 
kir járásbíróság telekkönyvi osztályánál és Hódo
sán község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Perlakon, 1892. évi oktober hó 12 án.

Mutatványszámokat ingyen és bérmentcsen.

Magarország
lego lcsóbb  és le g d ísze se b b  k épes  heIIláppá

K é p e s  C s a l á d i  L a p o k
1893-ik évi január hó l-én

T I Z E N Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M Á B A  L É P
a magyar müveit, de különösen a magyar női művelt olvasó közönségnek leg-

kedveseb lapja.

A „Képes« O a lh d i  K apok* a magyar szépirodalmi lapok között legjobban el 
van terjedve

A » K é p e s  C salA di L ap ok «  most lépett a 15-ik évfolyamába, mi eléggé bi
zonyítja, mennyire megnyerte e lap a magyar müveit közönség tetszését.

A » K ép es  C sa lá d i L apok« szellemi részét, a magyar irodalom legelső írói 
nyújtják. A szerkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai Lajos és dr. várady Antal 
kezében van, akik sem fáradságot, sem költséget nem kiméinek, hogy a lap »»elletne a mü
veit olvasók legmagasabb igényeit is kielégítse.

»A K é p e s  C sa lá d i L apok "  munkatársai sorában vannak a többi közölt: Jó- 
kay, Mikszáth, Dalmady. Temérdek Lanka, Tölgyessy. dr. Murányi Ernő, Csorba A , 
Pósa Rudnyánszky, Beniczkyné Bajza Lenke, Büttner Lina, Nagyvárady Mira, 
Kövér Lina, "V. Gál Karolina. Harmath Lujza, Hevesiné Síkor Margit, stb. stb. hír
neves íróink és írónőink.

A .K é p e s  C salád i Lapok" minden számában legkiválóbb művészek rajzai 
és képei u'án kitűnő illusztrácziókat ad.

A „ K é p e s  C sa lá d i L ap ok "  minden számához legjobb íróinktól egy regény 
teljes nyomatott ivét kapják az olvasók díjtalanul s igy egy év alatt 5 —(> regény birtokába 
jutnak, melyekhez mindig díszes boríték is járul

A .Képes Családi Lapok" minden számában ügyesen össze állított aakrejtvények, 
apróságok s irodalmi ismertetéseket talál az olvasó; — s a lap előfizetőinek postájában a 
;egszellemdusabb társalgás folyik az előfizetők között, végül:

A .Képes Családi Lapok« minden kéthéten külön divat mellékletet ad, a mely 
a női közönségnek minden más divat lapot teljesen nélkülözhefövé tesz.

A „Képes Családi Lapok" előfizetése egy évre 6 írt, félévre 3 frt, negyedévre 
150, aki az egész évi előfizetési dijához 80 krt küld, 4 regényt, a ki félévi előfizetéséhez 
40 krt küld, 2 regényt s a ki negyedévi előfizetéséhez 20 krt küld, 1 regényt kap bér
mentve jutalmul.

Előfizetéseket az év bármely napjától elfogad és levelező lapon óhajtásra mutat 
vány számokat bárkinek díjtalanul küld :

A ..Képes (Családi kiadóhivatala
731 2 - 4  Budapesten, Pfagykorona-utcia 20. u .

Eladó bor
ó

600 hektoliter ó- és uj hor — V é 
sze fehér, % része vörös -  Varasd-Töp- 
licen a káptalani uradalomnál — eladó, még 
pedig e bor mennyiség több partié-bán is, 
sőt herdonkint iO hektoliter mennyiségtől 
kezdve felfelé — megvehető.
Az árakat és egyéb felvilágosítást ugyanott 
megadja a tiszllarlöság.

Varasd-Töplic, 1892. deczember 15-én.

Czm tyiiga
728 2 - 6 .  umdalmi oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. 
kincstár végrehöjtatónak, Igrecz Tamás alsó 
mihályoveczi volt lakos végrehajtást szenve
dett elleni ügyében 180 írt 48 kr. tőke, 
ebből 180 frt tőke után 1891. évi január 
hó 1. napjától járó 6 százalékos kamaíai 10 
frt eddigi, és ezúttal 6 frt 85 krbau meg- 
ál'apitott költségek behajtása czéljából a 
nagy-kanizsai k;r. törvényszék, perlaki kir. 
járásbiróság terü'etén fekvő Alsó-M hályovccz 
községi 154, sz. tjkvben A I. 1— 4 , 6  13,
15 sor, 157, 482, 419, 486, 1166, 1570. 
1756, 1893, 1934, 2016, 2143, 2176
1103|a hisz. a. foglalt ingatlanokra, úgy a 
legelő illetményre 598 frt ; u. a. sz. tjkvben 
foglalt 2276. hrszámu ingatlanba 60 frt és 
2370 Imz ingatlanra 41 frt becsértékben 

Alsó-Mihályovecz község házánál

1893. évi január 21. napján d. e. 
lö  órakor

megtartandó nyilvános árverésen elfognak adat
ni. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
109/o át készpénzben vagy óvadékképes érték 
papában kiküldött kezéhez letenni. Vevő

köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedő* 
sétől számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 45 nap alatt, a harmadikat ugyan 
attól 90 nap alatt, minden egyes részlet után 
az átverés napjától szánitaudó 6°j. ka
matokkal együtt az árverési feltételekben 

meghatározott helyen és móiozatak szeiint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsáj tásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál 

iés Alsó-Mihályovecz község elöljáróságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

735 1 - 1.

Eredeti párisi

g u m m i és ha lhó lyag
felülmuihatlan ki*ünő minőségben tuczatja 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 frt. Megrendeléseket pon

tosan eszközöl 694 4 —26.

R 13IF  J . ,  specialista, B E C S ,  
ív ., Margarethenstraese 7,

első és legősmertebb czég e »zakmábán. Lég 
jobb és legszolidabb kiszolgálás. Teljes árjegy

zékek ingyen és bérmentve küldetnek.

Hirdet meny.
Alólirott ezennel tudtára 

adom, akiket illet, hogy 
l l t í j d i i i y á l t  szüi. P i n -
I i t r í c s  I l o n a  felesé
gemnek, mint pazarlónak ha 
valaki, íeayen az korcsmáros, 
kereskedő, vagy akárki kitől 
vagy vásáról, vagy kölcsön 
vesz valamit,ezért soha sem le 
s z é k  felelős, sem pedig fizető

Perlak. 1892. decz, 18

Oglas.
Niže podpisani dajem na 

znanje svim hoji h se tiče, da 
mojoj zasleplivoj suprugi 
H a j d i n j a k  J e l i ,  rod. 
P i n l a r i c s ,  ali kerčmar, 
ali tergovec, iii gdo njoj kaj 
posudi, ja takove stvari nigdar 
pripoznal i platil nebudcm.

H A J D 1 N V Á K E L E K .

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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