


Márczius lő-ke a Muraközben.
II. A  v i d é k e n .

Stridón.
Márczius 15-ének 50-éves fordulóját 

igen szépen ünnepelték meg Stridón is.
Délelőtt 9 órakor hálaadó szí. mise tar

tatott, melyen Stridó és vidéke 4 állami is
kolájának ünnepi érmekkel ellátott növen
dékei gondnoksága s a kilencz tanító veze
tése mellett nemzeti zászlók alatt vett részt. 
A misén Kermán János kántor szép magyar 
énekekkel emelte annak hatását a tanítóság 
segédletével, mi a Hymnusz 2 versének el- 
éneklésével nyert befejezést.

Mise után a gyermeksereget a tanítóság 
a feilobogózott iskolaépületbe vezette, hol 
délelőtt folyamán a nap jelentősége lett ünne
pélyesen megmagyarázva, buzdítva őket liaza- 
fiságra.

Este pedig Stridó és vidéke, valamint 
a szomszédos községek níagyarérzelmü in- 
telligentiája gyűlt össze a szépen feldíszített 
olvasókörben, hol az. ünnepély a következő
leg folyt le:

1. Hymnusz, énekelte a közönség. 2. 
Megnyitó beszéd, tartotta Danitz Sándor igaz
gató: 3. Márczius 15-ét megelőző események, 
felolvasta Danitzné Mészey Blanka tanítónő; 
4. A szabadság napján, Bartók Lajostól, sza
valta Bántes Menyhért tanító; 5. Márczius 
15., felolvasta Haraszty István vezértanitó;;
6. A munkácsi rab, szavalta Puhr Mihály 
jegyzősegéd; 7. A 12 pont, felolvasta Kram- 
patics József tanító: 8. Batthyány halála,! 
felolvasta Czinzek István tanító: 9. A ma
gyar ifjakhoz, Petőfitől, szavalta Szmodis Izi
dor; 10. Bezáró beszéd, tartotta Danitz Sán
dor ig.-tan.; Szózat, énekelte a közönség.

A szépen sikerült ünnepély után az 
egész közönség az »Arany Csillag« ven
déglőbe vonult, honnan éjfél után oszlott 
csak szét.

Mum-Királyon.
Lélekemelő ünnepélyt rendeztek M.-Ki- 

rály környékének közönsége részére Kumper 
Márton jegyző és Faludi Géza tanító.

Márczius 15-én esti 7 órakor tartották 
meg ugyanis a szabadság 50 éves emlék
ünnepét a Mechner-féle vendéglő termében. 
Az ünnepélyt a Ilynmuszszal kezdették, 
melyet az iskola növendékei énekeltek, utána 
Kumper Márton szép és nagyhatású beszéde 
következett, amelyben behatóan ismertette 
Magyarország történetének több mozzanatait 
1823-tól 1848. márcz. 15-ig, utána a Talpra 
magyart szavalta el; majd az 1848. szabad- 
ságharcz több epizódjait s a mai napig le
folyt eseményeket.

Utána horvát nyelven Faludi Géza inon-, 
dott igen szép beszédet, ugyancsak elmond
ván a népnek elejétől a mai napig a ma
gyarok története főbb mozzanatait. Szép be
széde a horvátajku lakosság között nagy ér
deklődést keltett.

Ezután Kumper Márton felolvasást tar
tott, majd elszavalta a »Fohászt«, mit a 
Szózat éneke követett. Az ünnepélyen vagy 
300 vettek részt.

Muru-Csányban.
Márczius 15-én, a magyar szabadság- 

harcz 50-ik évfordulóján, hálaadó istenitisz
telet volt a róni. katli. templomban. Mise 
után az iskolában hazafias ünnepély tarta
tott. melyen a község elöljárósága is részi 
vett. Műsor: 1. Elnöki megnyitó, tartá Ken- 
gyelics János plébános 2. Szózat, énekelték 
a növendékek. 3. A nap méltatása Buday 
Sándor tanító által. 4. Petőfi Sándor: »Nem

zeti dal,« szavalta Vicsár Ferenez IV. o. t 
5. Pósa Lajos: »A honvéd búcsúja,« szaval
ták Meszarics Gergely és Pavlic Szabina II 
o. t. 0. Pósa Lajos: »Leng-lobog«, szavalta 
Vargek Mátyás IV. o. t. 7. Pósa: »Az arany 
s z ív «, szavalta Kerovecz Zsófi. 8. Pósa:

| »Kossuth Lajos azt álmodta«, szavalta Kiss 
Lukács IV. o. t. 9. Pósa: »Tisza mentén 
megy a vasút«, szavalta Hranjecz Pál 111. 
o. t. 10. Pósa: -Búcsú-, szavalta Zvonarek 
László IV. o. I. II. Hymnusz, énekelték a 
növendékek.

Este 7 órakor az i/r. iskola tartott szini- 
előadással egybekötött ünnepélyt. Műsor: 1. 
Ünnepi beszéd, tartá Nagy Ferenez. 2. Pósa: 
»A szent dal«, szavalta Spiegler Irma. 3. 
»A szabadság napja« alkalmi színmű 1 fel
vonásban. előadták Spiegl Malvin, Spiegl 
Róza, Spiegl Lenke, Spiegler Irma. Deutsch 
Margit, Spiegler Riža, Friedrich Janka és 
Spiegl Gizella. 4. Pósa: > Márcz. 15-ke«, sza
valta Rehberger Olga. 5 Élőkép.

Az ünnepély nagyszerűen sikerült. A 
szülők örömkönyek közt mondtak köszöne
tét Kohn Hedvig tanítónőnek, ki fáradtságot 
nem ismerve készítette el növendékeit az 
ünnepélyre. Öröm volt azokat a szavalato
kat hallani, azokat az ügyes színpadi moz
gásokat látni. Remek volt az élőkép is. Kö
zépen a király képe, mely fölé egy Géniusz! 
borostyán koszorút tart Két oldalt angyal 
állt összetett kezekkel. Úgy Kohn Hedvig, 
mint tanítványai sok tapsot és csokrot kaptak.

A 1 só-1) om b ormi.
Alsó-Domborun is ünnepeltek márczius 

15-én. Az ünnepség az olvasókörben vette j 
kezdetét, a hol az összegyűlt sokaság előtt 
Gáspár József közs. tanító méltatta a nagy 
nap emlékét. Az ünnepély befejezése alatt a 
nagy sokaság a tűzoltóság zenekarának já
téka mellett Ilirschler Ödön vezetése alatt 
a Főtérre vonult, a hol a zenekar játszott, 
majd a közönség is hazafias dalokat énekelt. 
Az ünnepség 3-ik felvonása az újonnan ül
tetett ligetben folyt le, a hol Szlámek József j 
kántortanitó hazafias beszédben magyarázta 
meg a tanítóik vezetése alatt megjelent ta
nulóifjúságnak az ünnepnap jelentőségét.

Ferinkön.
Itt csak az utolsó perezben határozták 

el. hogy márczius 15-két megünnepeljék. Így 
az este. a nagyvendéglöben rendezett ban
ketten nem jelentek meg oly számosán, mint 
a mennyien ily alkalommal a hazafiságnak 
e városban oltárt gyújtani szoktak. A ban
ketten Neusiedler Jenő és Szabó Zsigmond 
dr. mondottak löszt alakjában sikerüli be
szédeket, a melyekben foglalkoztak a már
czius 15-kéhez fűződő események jelentősé
gével. Pohárköszöntőt mondott még Steg- 
müller János is. ki a níagyarérzelmü mura
közi népre s annak jelenvolt képviselőjén*' 
Glavina András városiamra ürítette poharát. 
Utóbbi felelet képen az ifjúságot köszöntötte, 
föl. A bankettet megelőzőleg díszelőadás volt 
melyet az ép ott működő Bárdy-Dikay-1 
féle színtársulat rendezett s mely fényesen 
sikerült.

*

Márczius 15-ét nagyméretű ünnepségek-! 
kel a szomszédságunkban Alsó-Lcndván és! 
Letenyén is megülték.

K ü L 0 N F É L É K.
—  Kinevezés. A m. kir. kereskedelem

ügyi miniszter Horváth Ferenez stridói áll. 
isk. tanítói a zágrábi m. kir. áll. vasút ko
lóniájára tanítónak kinevezte.

Államsegély A vallás- és közokt- 
ügyi m. kir miniszter a helybeli alsófoku 

| iparos tanoncziskola számára az 1897/8-ik 
iskolai évre 800 frt államsegélyt utalvá
nyozott ki.

Esküvő. Krausz Gyula helybeli ulá-
jnus számvevő altiszt m. hétfőn oltárhoz ve
zette Birseid Teréz kisasszonyt Kapronczáról.

Uj anyakönyvvezetői állás. Az alsó- 
jlendvai anyakönyvi kerületben második anya- 
1 könyv-vezető alkalmazását a belügyminiszter 
| engedélyezvén, a járási főszolgabíró meg
kerestetik a megyei közigazgatási bizottság 

1 részéről, hogy a kinevezendő egyénre nézve 
javaslatot tegyen. ^

—  Jubileum. Emészt Ignácz dr. varasdi 
rabbi f. hó 21-én ünnepelte meg szolgála
tának 25 éves jubileumát. Ebből az alkalom
ból kifolyólag a varasdi izr. hitközség ünne
pelt a melyen a helybeli izr. hitközség is 
képviseltette magát.

Uj állami iskolák. Az alsó-domborui 
elemi iskolának államosítása a kivitelnek 
utolsó stádiumába jutott, mert a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a községnek az 
államosításra vonatkozó összes ajánlatait el
fogadta s a leányiskolának kiépítése iránt 
olyképen intézkedett, hogy az áll. fiú- és 
leányiskolák 1899. január 1-én megnyittas
sanak — Hasonlóképen a kedvező megoldás 
felé fejlődik a dráva-hidi uj állami iskolának 
ügye is, a mennyiben a miniszter hajlandó 
mindaddig a bérösszeget megfizetni, a inig a 
község által fölállítandó iskolaliáz kölcsöne 
törlesztve nem lesz.

Gyászhir. Bódéi Lajosné szül. Ko- 
peczky Gizella úrnő 23-ik évében f. hó 22-én 
tüdő vészben Alsó-Lendván elhunyt.

— Köszönetnyilvánítás. Bárdy-Dikay 
István színtársulata a közelmúlt napokban 
Perlakon vendégszerepeit, a hol az igazga
tótól vett levél tanúsága szerint szép párto
lásban részesültek. Miután működésüket, úgy 
látszik, Perlakon befejezték, az igazgató és 
társai a nyilvánosság elé szánt soraikban az 
érdemükön fölül való pártolásért Perlak in
telligens közönségének, valamint a kaszinó
nak és elnökének. Kovách Rezső főszolga
bíró urnák a tanúsított pártfogásért leghálá- 
sabb köszönelüket tolmácsolják.

Vasúti megálló Miksaváron. Mivel 
a felső Muraköz jelenleg a polsztraui vasúti 
állomást kénytelen igénybe venni, a minek 
folytán a muraközi lakosság egy része Stájer- 
országgá! sűrűbben érintkezik, a mi úgy köz- 
gazdasági. mint nemzetiségi tekintetben káros 
hatású: a közigazgatási bizottság Ziegler Kál
mán bizottsági tag indítványára fölhívja a 
Csáktornyái járás föszolgabiráját, hogy a Bu- 
dapest-pragerhofi déli vasúti vonal mentén 
Miksavár községben egy vasúti megállóhely 
létesítése iránt az érdekelt községekkel tartson 
tárgya lát s a tárgyalásról fölveendő jegyző
könyvet véleményes jelentése kíséretében ter- 
jeszsze be.

Halálozás. Kovácsevics István nép
tanító. ki hosszabb időn keresztül Muraköz
ben is tanitóskodott, életének 32-ik, tanitós- 
kodásának 11-ik évében f. é. márczius hó
napban Reszneken elhunyt. Halálát özvegy 
nején, Terbócz Gizellán kívül négy kiskorú 
gyermeke és számos rokonság gyászolja. 
Áldás poraira !

— Ailatforgalmunk korlátozása. A föld- 
mivelési miniszter közzé leszí, hogy az osz
trák belügyminiszter márczius 18-tól kezdődő 
érvényűvel sertésvész miatt a sertések ki
vitelét Ausztriába Zalamegye területéről be
tiltotta



—  Követésre méltó példa. Érzi min
denki, de leginkább az érdekeltek és a köz-1 
egészségügy közegei, hogy fejlődő és egy 
közlekedési világvonal mellett fekvő váro
sunknak kórházra égető szüksége van akár 
a hirtelen megbetegedett cselédek, családta
gul segédmunkások, akár a különféle utazók 
elhelyezése szempontjából, nem is említve a 
városban egy nagyobb arányú járványos be
tegség kitöréséi. Az előrelátó elöljáróság 
ugyan különféle ünnepélyek alkalmából ré
szint gyűjtés, részint a község vagyonából 
teremtett már egy kórházi alapot, de ez mind 
kevés, mert ilyen a czélnak megfelelő kór
ház oly nagy összegbe kerülne, hogy azt a 
város előteremteni képtelen. Erre a város 
csak a város területén működő, virágzó és 
sok nemes czélt támogató takarékpénztárak 
szives hozzájárulásával lenne képes, ha t. i. 
ezek alkalomadtán e végett évi tiszta jöve
delmeikből bizonyos összeget kihasítva, e 
czélra fordítanának, mint a hogy a »Répcze- 
vidéki takarékpénztár« működése 25 éves 
évfordulója alkalmából Csepregen létesítendő 
>Járáskórházra« hat év alatt lefizetendőI
10.000 koronás alap létrehozását határozta 
el. mely humánus intézkedése által mara
dandó emléket emelt magának s hálára kö
telezte maga iránt a szenvedő emberiséget.

—  Állami iskola Dráva-Vásárheiyen. 
l)r,-Vásárhelynek, noha az anyagi föltételek
kel minden tekintetben rendelkezett, szín
vonalon álló népiskolája mégsem volt. ITjabban 
azonban lépéseket tett. hogy iskoláját álla
mosítsa s igy hosszas idők mulasztásait ezzel 
a tényével helyrehozza. Miután a kínált föl
tételek nagyon is előnyösek voltak, a kormány 
rövidesen teljesítette óhajukat s igy Dráva- 
Vásárhely már szeptember 1-jére állami is
kolát fog kapni. Örvendünk, hogy a mozga
lom ily megoldást nyert, mert érezni fogja 
ennek a hatását maga a község s még in
kább fogja áldani a magyarság ügye, mely 
ezzel az iskolával egy újabb góczpontot fog 
nyerni a félsziget nyugati sarkában, mi a 
Muraköz magyarosításán nagyot fog lendíteni.

—  Szölötelep Muraköz hegyvidékén. 
A földmivelésügyi minisztérium a muraközi 
filloxera és peronoszpora lepte szőlők uj 
karba való hozása, az okszerű szőlőművelés, 
gyümölcsfatenyésztés terjesztése és a hegyi 
gazdálkodás emelése czéljából Muraköz hegy
vidékének központján minta szőlő- és gaz
dasági telepet szándékozik létesíteni. A Zieg- 
ler-féle szőlőre van a minisztérium alkuban, 
amelyet fekvésénél fogva erre a czélra a 
legalkalmasabbnak talál. Terv szerint az 
állam 10 holdon amerikai vesszönevelő anya- 
telepet, 10 holdon minta szőlőtelepet, to
vábbá faiskolát, hegyi mezőgazdaságot fog 
berendezni Eltekintve az általános közvetett 
közgazdasági haszontól, melylyel egy ilyen 
állami telep létesítése össze van kötve, a 
hegyvidéki népnek közvetlenül is nagy haszna 
lesz belőle, mert naponként rendesen 30- —10 
kéznek ád a telep munkát, az év bizonyos, 
szakaiban pedig több száz napszámos keres
heti a szőlőtelepen kenyerét. A Muraköz 
hegyvidéki nép között mindenesetre örömet 
lóg szerezni a magyar kormány ezen ren
del kel kezése.

—  üj postahivatal szervezése. Draško-j 
vecz, Oporovecz, Csukovecz és Hemusoveez 
községek a perlaki járási szolgabiróság utján 
Draskovecz községben postahivatal fölállítá
sát kérelmezték. Tekintve, hogy Draskovecz 
körjegyzői központ 8 másrészről, hogy az 
érdekeit községek hajlandók a pósta föntar- 
tásából eredő hiányt födözni, a vármegyei 
közig., bizottság f. hó 8-án tartott gyűlésének

határozatából kérvényüket pártolóig teszi 
át a pécsi posta- és távirdaigazgatósághoz.

A déli-vasut reformja. Mint értesü
lünk, a déli-vasut igazgatóságának határoza
tából a déli vasul vonalain eddig közleke
dett gyorsított vonatok helyett f. é. május 
1 -töl kezdve az ekszpresz-vonatokhoz majd
nem hasonló gyorsasággal haladó gyorsvo
natokat fognak bevezetni. A díjszabás azért 
ugyanaz marad.

A szépitö-egyesület gyűlése. A helybeli
szépilő-egyesület választmánya í. hó 21-én Moran- 
dini Bálint elnöklete alatt gyűlést tartott. Fölol- 
vastatott ez alkalommal a vármegye leirata, mely
ben tudomására hozza az I jvári-uteza járdáinak 
túlságos emelése és a vizlevezetésnek hiányos esz
közlése folytán a vármegyei útalapnak jelentékeny 
költségtöbbletet okozott, fölhívja, hogy a jövőben 
efféléktől tartózkodjék. A választmány miheztartás 
végett a leiratot tudomásul veszi. — A temető
be vezető útra vonatkozólag a vál. mielőtt a mun
kálatok ott kezdetüket vennék, megkeresi a vár
megyei főmérnökséget, hogy a már kijelölt irány
zási mnnkálatokat vagy személyesen vagy esetleg 
egy kiküldött szakközege állal í'ölülvizsgáltatni szí
veskedjék, mely alkalomból a további munkálatok
hoz szükséges megyei jóváhagyás is kérelmezendő.

Mivel a fárabeli községek díjtalanul nem haj
landók az úttest föltöltéséhez szükséges földet 
szállítani, elnök kéri a választmányt, adja meg a 
felhatalmazást ahhoz, hogy az elnökség az egye
sület költségére teljesíthesse ezen munkálatot. Ki re 
nézve a vál. kimondja, hogy miután a külközsé- 
gekkel egy újabb alkudozási kísérlet van folyamat
ban, ennek eredménye okvetlenül bevárandó s ha 
ez sem vezetne eredményre, ez esetben a vál. 
hozzájárul az elnökség indítványához. Elhatározták 
azt is, hogy az ut mellé hársfákat fognak ültetni. 
Az ut költségeinek részben való födözésére az 
egyesület védnökét, gr. Festetics Jenőt megkeresi.! 
— Elnök jelentésére és indítványára a vál. Kotter j 
Márton mura-siklósi plébánosnak azért, hogy az 
egyesületnek néhány száz drb cserjét és 60 drb 
fenyőfát ajándékozott, köszönetét szavazott. A 
vármegyétől kért esetleges fölülvizsgálathoz az. 
egyesület részéről Morandini Bálint, Petriča lgnáez 
és Szilágyi Gyula küldettek ki.

Köszbnetnyilvanitás. Maver Salamonné, 
szül. Hoehsinger Sarolta úrnő elhalálozása alkal
mával koszorú helyett a Csáktornyái izr. nőegylet
nek adakoztak: Ózv. l.öbl Josefa úrnő 5 frt, Hirseh- 
inann Samuné úrnő 5 frt. Hirsehmann Leoné úr
nő A frt, Hirsehmann Adolfné úrnő 5 frt, N. N. 
15 frt, mely nemeslelkü adományért ez utón is 
hálás köszönetét mond az e I n ö k s é g.

Vasúti merénylet. A folyó hó 21-én 
reggel Kotor felől Mura-Királyra érkező 203. 
sz. tehervonat ellen az 51. számú őrháznál 
egy ismeretlen egyén merényletet követett 
el, amennyiben a mozdonyon dolgozó egyik 
gépészt éles tárgygyal úgy sújtotta fejbe, 
hogy az eszmélet len ül összeesett. Mura-Ki
rályban Bulim Sidney perlaki járás-és pálya- 
orvos vette a sérültet ápolás alá. A merény
lőt. kiről nem tudni, hogy boszuból-e vagy 
éretlen mulatságból követte-e el tettét, nyo
mozzák. A vizsgálatot Bölcs Sándor járási 
szolgabiró vezeti.

Legújabb az amerikai here ellen Azon 
magkereskedők, kik elárasztották hazánkat ame
rikai luezerna- és lóheremaggal, ellentétbejutottak 
végre kormányunkkal is. Ugyanis a földmivelési 
miniszternek Í81H. eln. szám alatt tegnap kell 
rendelete érkezett az állami magvizsgáló álllomá- j 
sokhoz, melyben ezeknek meghagyják, hogy tar
tózkodjanak az amerikai luezerna és lóheremag 
leplombozásától és igy jóváhagyta a miniszter a 
magv izsgáló állomások azon eljárását, mely szerint 
az amerikai heremag ólomzárolását eddig is vissza
utasították. Azon körülményből pedig, hogy a ma
gvar kormány szükségesnek látta az amerikai here
magot az állami ólomzárolástól eltiltani, világosan 
k’tünik, mily alapos jogosultsága volt azon moz

galomnak. melyet úgy a budapesti állami mag
vizsgáló állomás, mint az országos magyar gazda
sági egyesület, de különösen M a u t h n e r  Öd ö n  
magnagvkereskedő ezég indított az amerikai ló
here és luezerna ellen. E törekvésben Mauthner 
nem tántorittatta el magát sem a többi magke
reskedő eg\ részének (llaldek, Deutsch, Frommer) j 
nyílttéri nyilatkozatai, sem a száz és százezrekre-!

menő szépitgést és támadást tartalmazó körleve
leik által. Kívánatos, hogy a föntemlitett rende
letnek meg legyen az üdvös hatása és úgyszólván 
kötelessége minden tisztességes és hazafias keres
kedőnek, hogy kivegye maga részét abból a küz
delemből, mely a veszedelmes és káros amerikai 
luezerna és lóhere ellen irányul.

—  Sertésvész. A földmivelésügyi m. 
kir. minisztériumnak kimutatása szerint a 
Muraköz területén Páloveczen a sertésvészt 
konstatálták s a szükséges óvóintézkedéseket 
e czélból megtették.

—  Megkerült szökevény. Jurkovics András
a helyben állomásozó dsidásezred közkato
nája. ki néhány héttel ezelőtt Csáktornyáról 
megugrott, nem sokáig élvezte szabadságát. 
A nyomozás nem vezetett ugyan eredményre, 
mert a szökevényre nem akadhattak reá, de 
azért mégis megkerült, mert maga látván be, 
hogy bujdosása czéltalan, parancsnoksága 
előtt a napokban önként jelentkezett. A szö
kött katonái fogságba helyezték, mig a had
bíróság az eljárást ellene meg nem indítja.

A Zoltan fele csukamájolaj kedvező hatá
sáról az orvosi kar igen elismerőleg nyilatkozik, 
mert tudva levő dolog, hogy e készítmény teszi 
lehetővé ez áldásos gyógyszer használatba vételét, 
s különösen szükséges, hogy meghonosodjék nálunk 
is az az angol divat, hogy gyermekeink 2—3 éves 
korukban csukamájolajat igyanak s ezzel a sok 
scrophuloticus bántalom kifejlődése meggátolható. 
A gyermekeket erőteljessé csak e szer neveli.

— Mezei egereket biztosan és tömegesen ki- 
pusztit a S i p ő e z István pécsi gyógyszerész által 
labdacs alakban készített, évek óta a legelőkelőbb 
uradalmakban, számos gazdaságban és községben 

j páratlan eredménynyel használt e g é r  m é r e g .  
Hiteles tapasztalatok szerint egy holdra 1—2 kgr. 
( 10—20 ezer labdacs) elegendő. Póstacsomagot 
(körülbelül 5 kgr.) 3 frtért, 100 kgrot 45 fortért 
küld S í p ő c z István gyógyszerész Péssett.

— A New-York életbiztosító társaság hogy 
milyen alaptalanul lett meghurczolva e napokban, 
ékesen bizonyítja a mai lapunkban közzétett nyi
latkozat. A New-York a világ legnagyobb és leg- 

1 megbízhatóbb biztositó intézeteinek egyike, a jó 
hírneve és szolidsága miatt közkedveltségnek ör
vend: minden józanul gondolkozó le tudja szállí
tani kellő értékükre a légből kapott és felfújt 
vádakat.

Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk Se
rényi elsőrangú órás és ékszerész ezégét, a világ
hírű Audemars Fréres genfi óragyárosok kizáróla
gos vezérképviselőségéi (Budapest, VII. Erzsébet 
körül 34) hol a legmodernebb órák, ékszerek és 
más ezüst- és arany-áruk óriási választékban a 
legolcsóbban vásárolhatók úgy készpénzért, mint 
a legelőnyösebb részletfizetésre 5 évi jótállással. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Szerkesztői üzenet.
X. y. Közöltük a beküldött sorokat; de meg 

kell az igazságnak megfelelőig jegyeznünk, hogy 
a városunkban működ ő takarékpénztárak eddig 
sem voltak a létesítendő kórházzal szemben tel
jesen indifTerensek, mert pl. maga a Cs. Takarék- 
pénztár is egyéb adományain kívül, csak a tavalyi 
évben 1000 frtot szavazott meg erre a czélra. 
Hogy jótékonyságukat gyakorolni fogják ezzel az 
intézinénynyel szemben a jövőben is, merjük hinni, 
mert a nyilvánuló közömbösség következtében 
csakis tőlük függ. hogy Csáktornya valamikor 
nagyobb kórházat kapjon.

X y i Ittér. *)
A »Muraköz« hetilap 12. számában a nyílt- 

tér rovatban hozzám czimzett közlemény tartalmát 
ez utón megczáfolni nem akarom, de a közönség 
megtévesztésének megakadályozása czéljából szük
ségesnek tartom kijelenteni, hogy saját megnyug
tatásomra illetékes felettes hatóságomnál magam 
ellen a fegyelmi eljárás megindítását kértem, ahol 
működésem tárgyilagosan lesz elbírálva.
512 1 — 1 / i r .  S e  A varat.

E rovat alatt, közlőitekért sem alaki, seni tartalmi tekiu 
tétben nem vállal felelősséget a Sxerk.

F e le lő t szerkesztő: Segéd t t f f c — t é ;
H A R G IT A I  J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K A R O L Y .

Kiadó .■« laptulajdonol:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke se tiéuő zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F i s c he l  Filipova 
kam se predplate i obzrcme 

pošiljaju.

M E D J I M U R J E
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 fn
Na pol lela . . . . 2 frt
Na Čet vert leta . . . | frt

Pojedini broji koštajc |<> k,.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučijivi list za puk 

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

l fal računajo.

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

Kak siromaka vkanjuju.
Prosim gospon urednik, da ovomu listu, 

kojega sem ja dobil od jednoga prijatelja 
mojega, malo mesta stisneju vu Medjimur- 
skih novinah. Naj si prečita svaki človek i 
naj se vuči iz njega.

** *
Što vatli gospon Na vuči tel ’
Dragi moj tirate !
Evo ti pišem jen list. vu kojim (i hu

dem povedal, kak se tu pri nas zgodilo s 
jednim težakom i sdrugimi poljodelavci. 
Samo to te prosim, budi tak dober, daj toga 
lista na glas Medjimurskomu puku. da se 
neobrneju na zločesti put.

Pazi dobro, kaj mi je povédal o vaj 
težak. Tu ti je od rčči do rčči:

»Tajno i tiho su došli k nam socialisti. 
Jeden, jeden došel iz Peste, donesel nam je 
novine i druge štampane bedastoče. Obečali 
su nam, da ve za siromaka bolši svét dojde 
Pismeno su nam dali. da za malo vrčme 
med nami siromaki budeju sve gospodske 
zemlje rezdelili. takaj i njihove peneze. Svaki 
nas dobi jeden marof. Mi smo to tak veru- 
vali. kak svéto pismo. Ve budemo i prež 
dela mogli živeti. Kada je šteri socialista 
došel k nam. tak smo ga prijeli, kak jed
noga odkupitelja. Dobil je piti, jesli i penez 
dosta. Njegvi putni stroški su takaj naši

bili. No ! to si je dobro zaslužil, jerbo je 
prav po naši volji znal gospodu šimfati.

Gospon veliki sudec. plebanoš. notarjuš. 
pak navučitelj su nas opominjali i dobre 
navtike davali, da naj se nedamo za nos 
voditi, ali sve za badav. Mi smo več onda 
prež pameti bili. Več nam nije hasnila spa- 
metna rčč. Novine i sočiališti. su nas bolje 
dobili, kak da se Ilič prime na lepek. ITvek 
smo takšne rčči culi. da búdé se svét pre
obrnili. samo ve naj deržimo skup. Samo 
ček a mo prež dela —  kej hude V

Došla je žetva, gospoda su od drugod 
si beštelali težake. a mi samo čekamo. 
Žene su več pameti imele, —  plakale i kri
čale su nad nami. I mi smo več spoznavali, 
da to nije dober put, na kojim bodimo.

Žetva mine a mi na célo léto prež 
kruha ostanemo. Čekali smo na dalje, gda 
nam budeju več jedenput le zemlje rezde
lili V Poleg toga pak i plačali šmo vu peš-, 
tinsku kasu. Mene samoga je sedemnajst 
forintov koštalo. Medtem toga dojde jen 
sočiališti. opel nam donese novine i jednoga 
arkuša, kojega smo pot pisali, da niti k letu 
nanio nikaj delali. Nej mo žel nikomu.

Dale je več né bilo moči čekati. doj- 
demo jen dén skup i računamo, kuliko nas 
to več košta V ! Prosim do ve je 988 forin
tov odišlo iz naše občine socialistum vu žep.

Zatulikšne peneze bi več itak nekaj radi 
imeli. Poslali su mene vu Peštu, naj pog- 
lednem našu gospodu, ki nam tak lépő 
znaju prodekuvati.

Jen lépi dan odišel sem vu Peštu. 
Srečno sem došel i od mah idem tam, kam 
su moji pajdaši liste adresirali. Pokucal 
sem. Né su me jako povoljno pustili nutri 
naši apostoli. Taki sem jim povedal, što sem 
i po kakšnim putu hodim. Odkraja su me 
né šteli poznati, pollam pak su mi rekli, da 
samo naj idem dimo, da vre oni sami zrav
najo naše posle.

Né sem štel iti. Povedal sem jim. da 
niti zjednom nogom néjdem nikam, dok mi 
nepovéju, kam su deli naše peneze. Kada 
su vicih, da dale vidim, kak mi je nos dugi. 
počmeju jen drugomu s očima migati i 
vetij u :

— No Miška, —  spánielen človek ste vi V
—  Tak dugo sem bil, dok ste me vi 

né zmčšali, — odgovorim jim.
- No vidite —  prime reč jen vojda, 

mi vas za spametnoga človeka deržimo
i spametno se očemo s vami spominati.

Kad bi čul tu spametnu rčč !
- Daklem vi imate tuliko pameti i 

sami vidite, da stoga nikaj nebude, da bi 
ljudske zemlje i ljudskoga imétka med vami 
rezdelili.

Z A B A V A

Čiulnovata inšpekcija.
Prošla su ona vriemena. kad s iješkol- 

nik svoju plaču, koja je večinom u produktih 
u naravi, žitu, krumpiru. siru a ne u novcu 
sastojala, od kuče hodeč, sam pobiral. Na 
miesto stare nizke školničije. podiže se sada 
znamenita školska zgrada sa vebkami vrati 
i visokimi obtoki

V takovoj jed noj modernoj školničiji 
stanuje mladi učitelj sa Ženom i dietetom. 
Sva trojica su dosta bliedog lica, akoprem 
im je stan prostran i u nutri zrak čist i 
zdrav. Izvan tog liepog stana dojde učitelj 
na 50 forinti miesečno, k tomu dva ferialna 
dana u tjednu. ali baš toliko ako neviše 
—  i postnih danah; za to medjutim slobodno 
nosi tituluša »ravnajučeg učitelja, lliljada 
brigah se diele s timi novci, koje svaki 
miesac uz namiru iz blagajne diže, osobito 
pak sada, kad mu je još jedan odvetek 
vuz put.

Gospodin županijskim nadzornik (in- 
spector) mu je ravnic prigodom zadnje 
inšpekcije obečal, da če se ga sietiti, čim 
hude prvo nadučiteljsko miesto gde izpraž- 
njenona kojoj hoIjoj šlaciji. I mil. ne dugo 
za tim. eto ti. več se je izpraznilo miesto 
na bližnjoj varoškoj školi.

Naš učitelj, dakako. da je pun ufanja 
odmab napisal i predal molbenicu za to 
izpraznjeno miesto, koja je po njegovem 
predpostavljenem, najine županijskem nad
zorniku najliepše bila preporučena

Ne dugo za tim, dojde od predsednika 
školskog odbora bližnje varoške škole pismo, 
na kojem je črno na bielo stalo, da je naš 
učitelj »primo točo« kandidiran za lo uči
teljsko miesto na varoškoj školi. Nad timi 
veselimi' glasi se je gospa škoinikovica, koja 
je i onak bila na putu u Kirn. tak uzrujala. 
da je morala iz kuhinje od komena. izraven 
u sobu ucliti i u postelu se le č i ...

To je opel našega učitelja na toliko iz 
kontexta spravilo, da je radi loga jednoga 
dietata zaboravil na onih sto i sedemnajst, 
koji su radi nenavadnog odsulja učitelja, 
sami sebi prepuščeni, boleli vriemi baš izra
biti. te su u školi lakovu larmu i balabuku 
digli. da su se golubi u lunin preplašili i 
na polje odleteli. Pošlo su dečki i dievojčice 
zajedno u istoj škol^koj sobi sedeli, kak je 
lo sviegde gde neima učiteljke, to je larma 
bila tim veča. Jedan dečko je svoju kosmatu 
kapu hitil med strašljive dievojčice, koje su 
se pred istom u strahu velikom krikom i 
vriskanjem razpršile: a odmab zatim su po
čeli i ostali dečki bitati med dievojke svoje 
kape. Škrlj a ke, kapute, knjige, pera i ostali 
svoj gibivi imetak. a onda su opet išli ponje,

ovo je konačno dopelalo sve poprek do ri- 
vanja. padanja i po podu kotanja, koje se 
je u jedmi veliku lupu diece kakti u klupki 
po podu kotajuče, velikim smiehom, strašnom 
larmom i vriskanjem baš dokančalo, kad je 
ves bliedi učitelj školska vrata odprl i cieli 
položaj svoje drugčije mirne škole zgledal. 
Kakti on, koj bieži pred razbojnikom, nah- 
rupi u Škotu te si nemre pomoči. Dieca su 
doduše bila hilro u redu, ali njihove knjige, 
pera, theke i oprava, to je sve izgledalo. da 
se Kože siniluj. a ktomu još županijski 
školski nadzornik, pak sa još jednim gospo- 
noni vani pred vrati. Svaki čas su se mogla 
vrata otvoriti, i onda zbogom candidatura 
primo loco na varoškoj školi. ako budu 
gospoda toga nereda tuj vidla.

»Hitro, hitro, čija je ta knjiga, čija je 
ta kapa V«

»Jožekova, prosim. S ovum se je pričel 
nabita vati« —  l uži jedna dievojčica, a uči
telj ju srdito biti Jožek u, koj je u zadnjo) 
klupi pri vrati sedel: medjutim zlo ju je bi
tih jer je kapa skoro nadzorniku u obraz 
doletela, ko je baš u isti hip s onim drugim 
gosponom u školu slupil.

Neprilika zvrhu sviti neprilikah !
I čitelj se ponižno nakloni gospodi, žu

panijski školski nadzornik namrgodjenim 
licem kimne glavom i predstavi onoga dru- 
goga gospona kakti državnoga školskog nad-



—  Horrneš ve znam, da to nemore hiti.
—  Se razrni, da né. Bedak koj to 

veruje.
—  Ali —  velim njim —  pri nas ste 

né tak govorili.
—  Segurno, da né, hurmasti muž nam 

samo onda verje, ako mo takšne bedastoče 
povédamo. drugač nam nebi dal niti krajcara.

—  To je v nebo kričeči gréh, da vi 
tak vkanjuvlete siromaškoga puka.

—  Ej, ej Miška ! zakaj vas boli glava 
za drugoga ? Vi ste spameten človek. Mi 
vam damo sto forinti, ako idete lépő dimo 
i dalje budete norili ljudi. Morete brbrati, 
kaj očete, samo nam v redu pošilajte od 
svakoga človeka 10 krajcarov na mesec. 
Budite vi tam prvi kolompoš.

Nato sem počel kleti. Govoril sem jim 
se huncvute, magarce, koji zlato obečaju, 
samo da moreju siromaku zadnji falaček 
kruh iz zub strči.

Za ove zadnje rčči su me vun hitili i 
kričali za menőm :

— Viš ti toga nepoštenjaka, toga beda- 
stoga muža.

To mi je ran on rekel, kojega sem tri 
dni hranil pri sebi.

Vun su me hitili. Dobro je !  Potegel 
sem se kre jednoga vogla i čekam. Došli 
su vun. Ah ! Kaj sem videl. Da k nam deju, 
pri nas su svi zlrgani. a tu pak cilindre, 
frake pak sreberne palice nosiju. Išli su vu 
najfinešu krčmu i tam su se dali dvoriti, 
kak kakšni grofi.

Ja sem pri ohloku stal i poslušal sem 
je. Jen veli onomu, koj me je vun hifii :

—  Dobro si napravil stem oslom. 
Spametno je tak !

—  Dobro, —  dobro veli taj —  samo 
da taj bedasti muž odide ve dimo i pové 
sve po istini, kaj se žnjim dogodilo. Za tem 
pak nam več nebudu šteli muži plačati.

—  Ej, kaj se staraš?! Ima jošče dosta 
takšnih bedakov, koje moči podrezati. Ako 
nas tu spoznaju. idemo vu Zalavarmegjiju. 
vu Medjimurje, one maže lehko moči vka- 
niti. I kak lehko! Da pak nas tam spoznaju,

zornika, koj si hoče jednorazrednu uzornu 
školu pogledati.

»To ti je liepa uzorna škola« —  misli 
si učitelj, kojemu je sada, kad je kraljev- 
skoga državnoga školah inspektora pred 
sobom videl, sve črno, modro i zeleno pred 
očmi postajalo ; na skoro se medjutim opo
ra vi i zapita za želju gospode.

»Samo neka dalje p reda vaju« — veli 
županijski školski nadzornik »Kaj imaju 
sad ?« —  vpadne u rieč kraljevski nadzor
nik — »neka vzemu nekaj novoga. Dieca 
su vet' molila ?«

Učitelj se jedno malo skupa pobere i 
pričme predavanje. Etobaš je predavanje 
najliepše teklo —  eto ti kuči netko na vra
tih. Učitelj neče to kucanje čuti. on predava 
dalje —  opet kuči na vratih, učitelj se og
leda, mozbit vrag nosi odkud još jednoga 
inspektora ?

»Prosim neka pogledaju, netko je ku- 
čil* —  veli nadzornik.

Kad je učitelj došel do vrat, porine 
glavu kroz vrata u školu madam Singerica 
te mu potiho prišeptna : »Hitro, nek idu, 
dečko je !« —  Kakovo veselje bi mu pod 
drugemi okolnosti taj dečko načinil ! Ali 
sad, tiho budi otčinsko srdce, i sriečmi : 
»Nek dojdu gospa Singer pofiam«. zntvori 
joj pred nosom vrata.
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lehko si repe potegneme dale. Tak si složi- 
mo, da svako tretje leto vu drugo mesto 
pojdemo. Jošče budemo mogli živeti s ciga- 
nijom jedno petnajst lét.

Samo male bolje moramo paziti, da nas 
pred vremenom ne spoznaju. Ako opetdojde 
šteri mož sim, oblččimo se tak, kak svaki 
siromak, pak mu nesmemo kazati, da mi 
neterpimo duhu od bunde i od škorenj.

To su se spominali tam. Sam neznani, 
kak sem došel odnud v kraj. Odišel sem 
dimo. Povedal sem mojim pajdašem, kaj 
sem videl i čul. Hezččhali bi bili taki sve 
socialiste, samo da su oni imeli toliko pa
meti, da je več niti jen né došel blizo. Živ 
nej bil išel dimo.

Hej ! gospon, da bi ja ve mogel po 
orsagu iti i svigd povedati, kakšni su to lo
povi ; meni bi bolje veruvali, kak komu 
drugomu. Ali nemorem. Dobil sem službu i 
tu živim vu miru Božjem. Več nemislim, 
da bi i prež dela bilo moči živeti.

Ja znam, da su oni gospon iz Medji- 
murja, drugač jim nej bil to povedal. Naj 
daju na glas svojim rodjakom, da se naj- 
habaju —  od takšnih ftičekov. Želim jim, 
da se falej spoznaju žnjimi, kak mi.

S Bogom najostaneju gospon !
Viš brate ! to mi je taj človek povedal. 

Ti misliš, morti je to laž ? Néje. Ja svaki 
dan vidim tu, kak ilelaju sa siromaškim 
pukom. Samo to te prosim, daj to na znanje 
»Medjimurju«. Ti leži napraviš to ar si 
doma.

Bog ti daj dobro zdravje !
Tvoj prijatelj:

P ........... Kálmán.
* *

*

Tak dalko je list. Ja samo tuliko denem 
k ovomo listu, da Bog oslobodi Medjimurje 
od takšnih vtičekov. Ako pak bi se itak 
šteri podufal sim dojli, ja dobro znam, da 
megjimurski muž zeme mellű i tak ga stira 
vun iz seta, da mu več nigdar nebude volja 
ta iti. Pazite ljudi !

Sráy Ferencz

KAJ JE NOVOGA?
O rsa čk e g o r ice  vu Gornjeni-3iedJi- 

m urju.

Minister za poljodelstvo hoče za Gornje- 
Medjimurje orsačke gorice vurediti. Za ov 
cilj je minister na sredini medjimurskih 
bregov jedno imanje dal od svojih činovni- 
kov iskati. Zieglerove gorice na bregu Vu- 
četinec ne daleko od Prekope poljeg štrigov- 
skog varmegjinskog puta su za ov cilj za 
dobre našli. Gospodin minister hoče ovde 
gorice za povanje amerikanskih ložah, go
rice za povanje naših ložah, sadovnjak, 
školski vrt i goričko gospodarstvo vurediti, 
da se puk navuči i peldu vzeme, kak je 
treba gorice i svoje zemlje obdelavah, da 
mu vekši basen donašaju, kak do vezda. 
Izvun toga hude puk i drugi hasén imel iz 
ove orsačke gorice. I to: svaki den hude 
30. 40 težakov ovdi posel dobilo, a vnogiput 
i do 300 težakov hude ovo orsačko gospo
darstvo potrebuvalo. Siromaški naši goričanci 
budu se tomu zasigurno raduvali.

S k o istv o .

Zagrebački nadbiškup, veličastni gospo
din Posilovics Gjura poslal je list k veli
častnim gospodam kotarskim škotskim nad
zornikom Medjimurja, da opozoveju sve 
školske predsednike, da ime onih učenikah, 
koji uredno ne hodiju vu školu, občinskomu 
poglavarstvu prijaviju, da se roditelji takvih 
decah kaštiguvati budu mogli.

•Ictien z lo č e s t i  č lov ek .

Pri budapeštanskim kr. sudu se je pri
petilo 22-ga o. m., da su Hulek Jožef zvanog 
27 let starog sabolskog detiča zbog vnoga 
zločina odsudili. Ov zločesti človek bil je vre 
vnogiput kaštiguvan. Nezdavnja vkralje vu 
Budapešlu 43 žepne vure, pak vu Kózsahegy 
varaš vušel, da te vure tam proda. O Hu- 
leku su znali i vu Húzsahegyu, ar je  njegovo 
tolvajstvo rezglašeno bilo. Nočna straža ga 
je spazila i v lovi ti ga hotela, gda je vure 
ponudjal. Hulek počel je  bežati i hitil seje

Na novo raztrešen, hoče predavanje 
nastaviti, ali gospodin inspektor je na sreču 
zahtieval školski protokoll i theke, isad si 
je učitelj mogel malo počinuti.

Dojduču uru je biela liepopisanje. Gos
podi su se pisma diece dopala i red su, 
hvalila ; učitelj si je zadovoljno oddehnul, 
—  eto, opet neko kuči na vratih.

»Jeli budu više krat pod predavanjem 
ovak bunjeni ?« —  za pita kraljevski in
spektor.

»Ne, to je riedko kad« — odgovori 
učitelj.

Ali opet netko kuči !« veli inspektor.
Sad su sva trojica išla k-vrati, kroz 

koja opet gospa Singerica žalostnim licem 
u školu polukne i kakti osupnjena zakriči: 
»Za Boga miloga, tak nek več jedan krat 
dojdu, i opet je još jeden dečko tu !»

»No. tak ga samo nek pušča ju u školu 
nular ! —  veli dobrostivo inspektor, koj je 
bil u misli, da je koj školski dečec vaui, 
koj je školu zakasnil.

Sada je siromaški otac obitelji očito- 
val svoju nevolju, koja je svemu tomu bila 
kriva, da je bil na toliko raztrešen. na što 
ga državni nadzornik za ruku primi i odmah 
k-njegovoj siroti gospodji pošalje riečmi : 
«Mi čemo več školu do konca sami držali; 

1 —  ali hitro nek idu jer drugač, moguče,

dojde gospa Singérica još po tretji krat !«
- To je hasnelo. jer kak srnjak je u tri 

skoka bil u sobi pri svojoj rodečoj ženi.

Pošto se je osviedočil, da su mati i 
dieca iz van svake pogibelji povrne se nat rag 
u školu. iz koje su baš dieca po gospodi 
obodvima inspektori i gospodinu domačem 
plebanušu, koj je medjutim u školu došel, 
van vodjena bila.

»Ja sam posve zadovoljan« —  veli 
prijateljski, gospodin kraljevski državni nad
zornik učitelju —  »i vidim da su vrli uči
telj. po svoj pri lici se budu njihovi odnošaji 
na skoro popravili Koliko u mojoj moči 
stoji, obečujem, da ču učiniti, za da svoju 
želju poluče, dapače bi njim skoro mogel 
izravno obečati, da zamoljeno miesto dobe, 
pošlo visoka vlada još niti jčdnu moju pre- 
poruku nije odbila, pak valjda neče niti ovu. 
Za danas neka nam gospon učitelj dopuste, 
da budemo obodva pri krstu njihove dvoje 
dieci, i to kakti kumi stali. Gospodin ple- 
banuš bil je tak ljubezan pak nam je obe- 
čal, da čekrštenje nam za volju odmah 
preduzeti«

I ovak se je jedna moderna školska 
inšpekcija dokončala, kak riedko koja, sa 
krščenjem dvojkih, poslie kojega je izvan- 
redno čoviekoljubivi i prijateljan gospodin 
kraljevski državni školski nadzornik, na
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vu Potok Vág, a straža za njim. Vu nacu- 
kavanju odgriznili je Hulek straži jednoga 
prsta, koj ga je s pomočjum drugih Ijudih 
ipak vlovil i žandarom prekdal. Dobil je 
Hulek za svoje čine šest let. Kada su mu 
denes sud naznanje dali. počel je mrgotati; 
na to ga je kr. fiškus opomenul. naj tiho 
hude. Na to skoči gori Hulek, prehiti stol i 
tintarnicu i hiti se na kr. fiškuša. Tri stra
žam su ga doli pritisnuli i na lanc deli. 
pak vu temnicu spravili. Moremo si mis
liti, da budu ga navčili na poštenje.

Velika n e sr eč a  s  p etró leu m om .
Vu Letenji se pripetila ova nesreča. 

Mayer István ondešnji apotekar je 19-ga o. 
m. sam doma ostal svojim 4 let starim si
nom. Žena mu je vu Kanižu odišla. Mayer 
si je večer pivo dal donesti, legel si je, 
lampaša poleg sebe del k postelji i tak je 
čital. Med tem je počel dremati i lampaša 
s rukom prehitil. Goreči petróleum se je 
rezlejal na postelji, vužgal je posteljinu, 
apotekara i sina. Obedva su do kraja zgo
reli i vuglen postali. Vu jutro su našli obedva 
vu hiži, gde je sve zgorelo. Nesrečniki predi 
kak bi zgoreli, su se zadušili od velikoga 
dima.

P ro ti m a šin isti,
20-ga o. m. vu jutro je na štreki med 

Kotoribom i Murakirályom jeden nepoznati 
zločinitelj pri jednoj vahtarskoj hiži maši
nisti jeden kamen hitil vu glavu, da je 
mašinisla na mašini se zrušil i omedlel. 
Vu Mura-Királyu je dr. Bolim lečnik pomoč 
pružil mašinisti. Zločinca iščeju.

Nova p o š ta •
Draškovec, Oporavec, Čakovec i liemu- 

šovec občine su za Draškovec občinu postu 
prosili. Pokehdob je vu Draškovcu notariu- 
šija, a občine, ako se nebi orsagu ova pošta 
izplalila. obečali su, da budu nadomestili 
potrebne stroške: varmegjija je  8-ga o. m. 
izrekla, da bude molbu preporučila ravna
teljstvu pošte.

Nova p o sta ja ,
Pokehdob jedna stranjka Gornjeg Medji- 

murja mora vu Štajersku. do Polstrau iti. 
ako se po željeznici hoče kam voziti, var- 
inegjinski odbor je izrekel, da bude korake 
načinil. da se vu Miksaváru (Macincu) jedna 
željeznička postaja vuredi.

zdravlje budučega gospona varoškoga uči
telja i dele mu obitelj i punu času ruj nog 
vinca izpil.

Ode zaručni k !
Nieka jezičljiva frajlica je  svojemu za- 

ručniku raznovrstne pogodbe stavlja, pod 
kojimi ga tobož hoče za muža vzeti, razu- 
mieva se, da je to sve bilo u dogovoru s 
njezinom materom a njegovom budučom 
punicum. Svaki krat, kad goder je došel 
svoju zaručnicu posietiti, svaki krat je ova 
opet nove pogodbe stavljala tak, da je za- 
ručmku več svega toga bilo dosta.

Dva dni pred viečanjem on opet dojde u 
pohode, a zaručnica ga odmah upita : v Kada 
bi bilo potrebno, jeli bi ti onda, dok budemo 
oženjeni za me išel u ogenj i vodu V

On: »Pak jeli bi taj slučaj došel, da bi 
kaj takovoga bilo potrebno V«

Ona : »Zakaj ne, sve je moguče«.
On : »Onda si vzemi ognjogasea za 

muža. Zbogom !«
Km, h o lla }.

Iz  M ura- Ca A nya .

Vu Mura-Csányu su takaj lépő obslu- 
žavali 15-ga mareiuša. 1 to : bil je Te Deum, 
a za tem pak vu školi su svečanost obdržali. 
Vč. Gosp. plebanus i Buday navučitelj su 
govore držali, a deca popčvala i magjarske 
verše povedale. Občinski poglavari su pri 
tem svetkuvanju nazočni bili.

S ad ov na drč v a.

Iz Draškovec nam pišeju, da je magjarsko 
kr. ministartsvo za poljodelstvo na prošnju 
draškovskoga notariuša vu lanjskom letu 

j 200, vu ovom letu pak 850 komadov jabuč- 
nog dréva zabadav dalo notariušiji Draš-j 
kovskoju. Ova dréva su se med siromaškeše 
Stanovnike selah rezdelila. Vrednost je drévih 

1385 írt. Dráva-Egyház je takaj dobil 4 0 ko-, 
madov jabučnih drév od ministeriuma.

Grah qa j e  zaklal,

Vu Zebrcki je Szi nte Gábora 5 let 
stari, István zv ini sin hitro vumrl. Prestra- 

! šeni roditelji nisu znali od česa je tak nagla 
smrt došla. Doktori su pri iztragi zezvedili. 
da ga je jeden grah zadušil. Graha su dok
tori vu gutu, t oj osi vu dušniku našli.

Četirijnit j e  vu šel.

Tyirityán Elias cigan iz Pačke je vre 
četrtiput osla vil svoju zašla vu, pak pobegel 
od svojega regimenta. I četertipul su ga 
vlovili, pak soldačkomu sudu predalu vu 
Aradu. Pak kud si hodil? pita ga voj- 
nički sudec. Prosim sem vu Szegedinu 
bil prosit, da me k jednomu drugomu re
gimentu premestiju. Nisu mu veruvali. nego 
su ga vu oštru temnica deli za nekoliko lét.

iz  S triffove•

Iz Štrigove nam pišeju, da tam na pi- 
jacu jahači makar gospoda, makar muži, 
koji konje zj ah a vaju. naj paziju, a ne tak. 
kak bi se mogla ove dane nesreča zgodili. 
Jeden se je na kolali vozil, p.'k njegvog 
konja jeden jahač vu maškaradi splašil je.

S  pa m e ten tiska linš,

K jednim fiškaliušu vu Kaptonu dojde 
jedna Ičpa mlada gospa i za navuk pita. 
Povedala je, da ona i njegova sestra su iz 
Englezke zemlje došle vu Kapton (Afrika), 
da ovde počekaju svoje muže, koji su iz 
velikog putuvanja nazaj došli. Svaka si je 
i svoje šest mesečo v staro déle sobum do
neski, koje su tak spodobne jedno k dru
gomu, da bez oprave nije moči znati štero 
čije je ?  A na nesreču, denes pri kupanju, 
su je premenili, pak vezda neznaju razli- 
kuvati ovo dvoje déle. —  »Naj nam pomo- 
reju gospodin fiškaliuš ! Za Boga, naj nam 
pomoreju ! —  prosila je sirota žena. — Fiš
kaliuš se je za vuha čohal. Hm. hm ! — 
pita : Jeli ste vi sigurni vu tem, da su to 
dvoje déte premenili? — »Zasigurno, da 
sem osvedočena ! Kaj bude mi muž rekel, 
ako bude to zeznal ?« — »No veli fiš
kaliuš —  ako ste vi sigurni vu lem. da su 
vam déle premenili, onda vam nikaj drugo 
tuja treba vriniti, kak to dvoje dete 
nazaj plemeniti, pak bude svaka svoje 
dete nazaj dobila. Jr h je bila mlada žena 
s ovim navokum zadovoljna, to neznamo.

I ‘ r o t il letj<\

Protuletje nam je došlo.
Sad vu našoj mladosti,
Vnogo serce ljuba v našlo
Veselje i radosti.

Ptica vesel glas podiže,
Visoko vu zrak leti.
A kad dojde doli niže 
Još s parom se veseli.

Čuj slavička tam vu germu.
In on milo žumbori.
Svaku vuru nočku temnu,
On nespava neg gledi.

Tak i naši Medjimurci 
Veselo si spe vaju,
Kak vu turnu velki zvoni 
Milen glas razlevaju.

Mnogi denes se veseli 
1 podiže vesel glas.
Bog zna k letu jel smo živi ? 
U' nam dojde smrtni čas ?

Tak je mladost i živlenje,
Kakti protuletni cvet.
S koj im veter sim tam gene 
I zgine nam za navek.

A kad zadja vura dojde,
Onaj žuhki, zadji čas —
Primi Bože. gda te najde 
Našeg serca molbe glas.

Ficz Imre.

Nekaj za kratek čas.

T o  c i g a n  r a d  i m a.

Bila je velika zima. Cigan dojde vu 
jednu hižu, vu kojoj su baš domači sedeli 
okolo stola, pak dobro večerjali.

»Bog daj dober večer i nazdravijo ve
čerja ! —  tak pozdravi cigan, gda je  stupil 
vu hižu.

lližni gazda mu lepo odzdravi i zapita: 
'Kaj dobra cigan?«

Cigan odgovori : »Sve je dobro i sve 
je mirno, samo sem jako ozebel vu toj veli- 
koj zimi. pak i ogladnil sem«.

Gazda ga na to pita : »Pak kaj bi ti 
raj: ili se ogrijati. ili pak komad kruha?«

»Molim te gazda ! ja bi rad komad 
kruha i komad slanine pri ognju pekel« —  
reče cigan.

Sada su se gazda i svi, koji su bili pri 
stolu, jako nasmejali. Reče gazda : Ako se 
več tak jako skrbiš za svoje télo, sedi se 
k nam za stol. Tu ti je žlica, vilica i nož, 
pak blaguj s nami.

»Hvala ti dobri gazda ! |Bog ti dal, da 
navek imaš kaj deliti i nigdar netrebaš 
prositi. Perger Jožef.

S p a m e t n a ž e  n a.

Vu bližini štajerske granice svadili su 
se nezdavnja muž i žena, tak da je skoro 
do tučnje došlo. Kada je žena vidla. da je 
muž tak jako srdit i da nefali vnogo do 
batine, pričela je bežati, a muž za njom.

Jed malo vrčrne su se tirali, zatim se 
žena obrne i reče mužu : »Znaš kaj? Ako 
se hočemo dalje tirati, tak beži predi dimo 
i zakleni hižu !

Na to se muž nasmeje i veli : »Pak 
je bolje, da idemo skup i da se več ne- 
svadimo.«

Odgovorni urednik

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



PSERHOFER J. vértisztitó labdacsai,
azelőtt ..általános labdacsok" név alatt; mely utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig léte
zik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonvitották volna.

Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő 
liuziszerhol készlet nem volna található. Számtalan orvos állal ezen labdacsok háziszerül ajánltattak minden oly 
bajoknál, melyek a rossz emésztésűül és székrekedésből eredle k, mint epezavarok, májbajok, kólika. vértolulások,

I aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vér
szegénység s az abból eredő bajoknál is: ig\ sápkórnál, idegességekből származó fejfájásoknál st!>. Ezen vértisz- 
lito labdacsok ol\ könnyen halnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és ennek folytán még a leg
gyengébb egyénnek, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül is bevehelők.

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-félc ..Arany birodalmi almahoz" czimzett gyógyszertárban 
Bécsben, I. Singerstrasse 15. szám alatt készíttetnek valódi minőségben s eg\ lő  szem labdacsot tartalmazó, do
boz ára 21 kr. Eg\ csomag melyben <5 doboz tartalmaztalak, I frt 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél 
bél-mentes küldéssel együtt: 1 csomag I frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr., 4 csomag 4 
frt 40 kr., ő csomag 5 frt 20 kr. és 10 csőm 9 frt 20 krba kerül.

NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt utánoztatnak; 
ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-léle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők 
valódiaknak, melyek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással, fekete sziliben és minden egyes doboz fe- 
deie ugyanazon aláírással, vörös színben van ellátva.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek után 
egészségük visszanverése folytán hozzánk intéztek, ezen helyűn csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, 
hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.

Köln, 1803. április 30-án. is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn 
Tisztelt Pserhofer ur ! véletlenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó

Legyen oly szives és küldjön nekem ismét 15 te- labdacsaiból s azoknak állandó kasználata folytán tö- 
kercset az ön fölUlmulhallan vértisztitó labdacsaiból kéletosen kigyógyult.
utánvétellel. Fogadja ez utón is a legmélyeb köszö- [ Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa.
netemet labdacsai csodahatásáért. Maradok teljes lisz- ------------
telette! Pawlislik Fcrencz, Köln, Lindenthal. Eichengraberamt, Gl'öhl mellet., 1893. márcz. 27.

------------ Tekintetes u r !
Ilrascse, Küldőik mellett, 1897. szopt. hó 12-én. 1 Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban

Tekintetes ur 1 hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom
Isten akarata volt, hogv az ön labdacsai kezeim legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok

közé kerültek, melynek hatását ezennel megírom: Én érték.- felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik,
gvcrmekágvhan meghűltem olyannyira, hogy semmi a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen
munkát sem voltam többé képes végezui és bizonyára hálairatom tetszés szerinti használására önt ezennel
már a holtak közt volnék, ha az ön csodálatraméltó , felhatalmazom. Teljes tisztelettel lláhn lgnátz. 
labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten ■
áldja meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, Gotschdorf, Kolbach mellett,
hogy ezen labdaisok engem is tökéletesen ki fognak Szilézia, 1886. október 8 -án.
gyógyítani, a mint már másoknak is egészségük vissza- T. ur ! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó lab-
nverésére segítségül szolgáltak. Kniiicz Teréz. dácsáiból egy csomagot (5 dobozzal küldeni szivesked-

------------ jék. Csak is az ön csodálatos labdacsainak küszönhe-
Bécs-L'jhely, 1887. november 9-én. lom- hoPY °PV gyomorbajtól, mely engem öt éven át 

Mélyen tisztelt ur ! gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam soha-
A legforróbb köszünetemet mondom ezennel Önnek s,‘" ‘ foPnak kifogyni s midőn legforróbb köszöneténél

30  éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szén- kifejezem, vagyok tisztelettel Zwickl Anna.
vedelt gyomorhurutban és vizkórságban, már életét — — —

Bernhardi alqesi-fii liquer,8̂ ; * " - * . '0' Tannonchinin hajkenöcs. :?rr,
1 j üveg 2 ffI 30  kr. 1 , üveg 1 frt 40 kr, ' / ,  üveg7 0 kr. óta valamennyi hajnövesztő szer közt orvosok által

Amerikai köszvénykenocs, urš&TS;. . . . . .  ^  * . .
minden köszvényes és csuzos bajok, u. m .: gerincz- Á lfp IP n flQ  fo n Q C 7  S te u d e l ta n á r tó l,  ( les es
agvbánlalom. tagszaggatás, ischias, migraim-, id»-g»-s nliulflllUO IdJJuOLi szúrás által okozott sebeknél,
fogfájás, főfájás, fülszaggatás,stb. stb. ellen 1 Irt 2 0 kr. mérges daganatoknál, ujikukac/, sebes és gyuládt

Angol csodabalzsam "sv
Fagybalzsam, Általános tiszfitó-só,

legbiztosabb szer elismerve. 1 köcsög 40 kr P.ér- emésztés minden következmenvei, u. in.: lofájas,
mentre 3 5  kr. ’ ” szédülés, gyomorgörcs,gyomorh'év, aranyér, dugulás

. . .  slb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.

„Stoli •-fele Kolapraeparatamok, k',* r  , . . . . . . . . . . . . ^  ,
gyomor es bélbetegsegeknél. pókban hirdetetl összes bel- és külf.-g ógvs erészeti

U f t h  ö l iv ir  UUflU h n r t hü-r lrl* *’el liter l fit különlegességek raktáron vannak és a készletben ne-íVUlu CI1AII fagy IIUI f 60  kr. * , liter 8 .» kr. tán nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek.
Pnll/U Q  Hq 1 7 C Q P s e r h o f e r  J.-től. kitömi s/.<-r Postai ríjogre/ideh'sek a legyorsnhhnn eszkőzöl-
U U ljT ír Udl£ouhl( golyva ellen, 1. üveg 40 kr, tétnek. ka a p én zösszeg  előre beküldetik: nagyobb

bérnientve 65 kr megrendelések utánvéttel küldetnek.

É l D t - P W P n P 7 Í a  ,,r ,-  lÍ , l k P s e rh o fe r  J -
L IG I  Uó O L G IIO l i Q i tő i ,  megrontott g\omor. rossz V a ló d ia k n a k  c s a k  a z o k  te k in th e tő k , m e ly e k  h a * z -

em- s/tés és mindennemű altesti bajok ellen kili.no n á la t i  u ta s ítá s a  a P s e rh o fe r  J. n é v a lá írá s s a l és
háziszer. 1 üveg 2 2  kr. 1 2  üveg 2  frt. m in d e n  egyes d o b o z  fe d e le  u g y a n a z o n  a lá írá s s a l

I  M tifíínP fiV  P s e rh o fe r  J . - tő l ,egy ált. ismert kitűnő v ö rö s  s z ín b e n  van  e llá tv a .
I  U III Ullt/U V j háziszei hurut, rekedtség, görcsös köhö-I gás s'l). ellen. 1 üvegecske 50  kr., 2  üveg bérment- Védve védjegy által. Védjegy utánzása szigorúan 
I  vo j frj őt) kr> büntettetik. 957 5 — 6

I  1 ) Ű 1 7 P r T n i ^ l ^ l í  I  gyógyszerész „zumgoldenenReichsapfeh I 1 ^  I l i l i  Becs, 1., Singerstrasse 15.

Nyilttér*) II

Henneberg-selyem I
45 krtól 14 frt 65 krig méterenként csak akkor valódi, B  
ha közvetlen gyáraimból rendelteinek, -  fekete, fehér és B  
színes, —  a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Pri- B  
v á t-fo g y a sztó k n a k  pústabér és vámmentesen valamin) B  
házhoz szállítva, mintákat pedig póstafordultával B  
küldenek. 1 B

Henneberg G. selyemgyárai (cs, és kir. udvari szállító I
Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

N Y I L A T K O Z A T .
Az országgyűlésen ti New-York életbiztosító 

társaság realitása ellen emelt vádak folytán mi, 
kik ezen társaságnál biztosítva vagyunk és bizto
sítási dijban évek óta ezreket fizettünk be, saját 
megnyugtatásunk czéljábúl legtekintélyesebb euró
pai pénzintézetektől inforrnácziókat kértünk a »New- 
York« megbízhatósága és anyagi helyzete iránt.

Ezen kérésünkre nyert inforniácziókban saját 
érdekeink teljes megnyugtatást találván, más ugyan
ezen társaságnál biztosítottak tájékozása végett a 
hozzánk érkezett informácziók eredeti szövegét 
czélszerünek láttuk az alábbiakban közzé tenni.

Budapest, 1808. márcziusban.
Örley Kálmán.

országgy. képviselő.

Dániel Gábor.
országgy. képviselő.

Bornemissza Ádám.
országgy. képviselő.

Magyar Általános Hitelbank:
»Értesülésünk szerint a társaság a legnagyobb 

amerikai biztosiló intézetek egyike és nagyon jó 
hírnévnek örvend.«

Pesti Magyar Kereskedelmi bank:
»1. Alapittatott 18íl-ben. üzemét fölvette 

1845-ben, egyike a három legnagyobb és legrégibb 
amerikai biztosító intézeteknek. Rendesen dolgozik, 
hirnevét és poziezióját, mint a három legelőkelőbb 
társaság egyike, teljesen föntartja.

2. Elsőrendűnek tekintjük.
3. Príma.«
K. k. priv. Oest. Creditanstalt. Bécs:
»Értesülésünk szerint a társaság szakmájában 

a legjelentékenyebb társaságokhoz tartozik Ame
rikában, nagyon szolidan van vezetve és pénz
eszközökkel bőven rendelkezik.«

K. k. priv. Oest. Laenderbank. Bécs:
»Egyike a legelőkelőbb amerikai életbiztosító 

intézeteknek, a mely minden kötelezettségeire jó 
és a melylyel teljes megnyugvással lehel biztosi- 1 
tásokat kötni. |

Deutsche Bank. Berlin: |
»Kérdésére értesítjük, hogy a társaság a leg- I

előkelőbb és legjelentékenyebb amerikai élelbizto- I 
siló társaságokhoz tartozik.« I

Credit Lyonnais, Paris. *
*A New-York alakult 1845-ben. 4

Biztosítási állománya . . . .  fes. 4,545.U)0,(XK» i 
Járadékbiztosításai . . . .  » 9.000,000 a
A k t ív á i .................................. » t,040.000,000 }

1897. deczember 31-én vagyonbefektetései 
következők voltak: 1
Ingó értékek................................. fes. 550.709,000
Ezek áremelkedése . . . .  * 30.O9IUKH) 4
Jelzálogkölcsönök.........................* 212.919,000 4
Ingatlanok.................................. * 88.050,000
Készpénz és bankbetétek . . » ö3.0N9,<hm> 4
Kölcsönök ingó értékekre és kötvényekre 0 V.3OI.O0O

A társaság rendesen teljesiti kötelezettségeit ^
biztosítottjai irányában, jó hírnévnek és jó Iliiéi
nek örvend.« <
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E rovat alatt közlöttekért sem alaki, sem tartalmi  ̂
tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk.



S Z I V A T T Y Ú K A T  T ÚZFECSKENDŐKET
házi. ipari mezőgazdasági, építkezési I  v á r o s i ,  k ö z s é g i ,  g a z d a s á g i

es egyéb nyilvános czelokra kéz-, |  é s  R yá r  t ö z o l t ó s á g o k n a k
Ja rf/Stny és t* főhajtásra.

y  hnrnngoknt ósharaiigállváiiyokat
templomok. iskolák sík. részére •

B ű z m e n t e s e n  m ű k ö d ő  p ö c z e g ö d ö r  t i s z t i t ó  k é s z ü l é k e k e t ,  u t c z a i  ö n t ö z ő 

k o c s i k a t ,  s á r k a p a r ó k a t

készít és ajánl a

BUDAPESTI S Z IV A T T Y Ú  ÉS G É P G Y Á R  
Részvény-társaság (ezelőtt W ALSER FERENG Z)

5  B U D A P E S T .  V I . ,  k ü l s ő  V á c z i u t  4 5 .

x
x Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve, - ^ j
cS _______________________________ ____________________ _

& # # # #  #  # # # # # #  # # # # # #
nn> Ik. IHtm Ő r

| |  Hirdetmény. ^
Gyümölcshegy 895; Marzsahegy 397; Alsó-Zebánecz község 402 ^

W K  és 404. valamint a felsö-zebáneczi hegy 399 sz. telekkönyve, birtoksza- W K  
bályozás következtében az 1809. évi 2579. szánni szabályrendelethez ké- 
pest átalakitlatik és azzal egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a i W  

A K  melyekre az 18(5(5. évi XXIX és 1889. XXXV111. s az 1891.éviXVl. t.-czikkek, a ^  
W K  tényleges birtokos tulajdonjogainak bejegyzését rendelik, az 1892. évi f f í  
1̂ .  XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás a tkv. bejegyzések helyesbítésével ^  
I j K  kapcsolatosan foganatosittatik. W W

E czélból az átalakítási előmunkálatok hitelesítése és a helyszíni Á f á  
eljárás. Gyümölcshegy községben 1898. évi május 2-tól 17-ig; Morzsa- 
hegyen május hó 18-től 2tí-ig; Felső-Zebátieczen május hó 27-től junius 
hó 10-ig és Alsó-Zebáueczen 1898. évi junius hó 17-tol 25-ig fog kéz- w r  

^  dődni és folytatódni.

f f  Ennélfogva felhivatnak: W

jP k  1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személye- Ö K
sen, vagy meghatalmazott által jelenjenek meg, és az uj telekkönyi tér- 

y  vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert 
a régi telekkönyv végleges átalakítása után. a téves átvezetésből eredhető 

^  kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem ér- 
ggw vényesithetök. igÉw

T ?  2. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de jT í
telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogv az átíratásra j a v  

f f  hz 188(5. XXIX. t.-cz. 15— 18 és 1889. XXXVIII. t.-cz. 5, (5. 7. és 9. §§-a W
2 w  értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal ige-
f f  nyeiket a kiküldött elölt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átru- 
^  bázó telekkönyvi lulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt 
^  szóval ismerje el, és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
m  mert különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik s a bélyeg és 
T T  illeték elengedési kedvezményektől is elesnek. W

3. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonat- n p  
ggw kozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve,
55^  úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a 

bejegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve, hogy törlési engedély nyíl- 
vánitása végett, a kikiildött előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben a M K  

^  bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
f f  Kir. járábiióság mint tikvi hatóság. <SEr

Csáktornyán, 1898. évi márczius hó 14-én.

Í  K O L L Á R ! TS M
2-—3 kir. aljárásbiró. £

A K rausz B e rta la n -fé le
szuka fia lm a zott já rí/anyós 

tisztitő cséplő ff ép
a legjobb, mely két lóval könnyen hajt
ható és az egyedüli, melynek kitünően 

működő szemkivetője van.
I ff \ szintén minflen 

máslé le mezőffnzf/asáffl ff épek 
knpkntők

B ub nai gépgyár
Krausz Bertalan, Bérs

III. Löwengasse 3 .
Ügyes, szolid ügynökök kerestetnek Meg 

keresésekre minden nyelven válaszoltatik.

Nyomatott Kischel Eülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán



Melléklet a „Muraköz" 1898. évi márczius hó 27-iki (13-ik) számához.

| Hirdetés. 1
? Egy alig használt kitűnő *  
5 hangú $

[zongora
k 615 1—1 eladó. *

í A venni szándékozók a O
5 $
5 „Muraköz" kiadóhivatalánál ®

tudakozódhatnak. 2

K e i l - l a k k
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára 
l nagy pataczk ára írt 1.35 kr. —  1 kis palaczk ára 68 kr.

V ia s z -k e n ő c s  A ra n y -fé n y m á z
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer képkeretek stb. bearanyozására.
kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér „G lasu r“ -fé n y m á z
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére. ^

1 kis doboz ára 45 kr. —  l nagy doboz ára 75 kr.
Mindenkor kaphatók:

/ / e / » i * / ( * / i  J / / / r . s »  ezéqné  1

□ =  i nnepi és n lk n lm i /tjitndékinrp\ ak = u

; Pollák Bemát
5 ó r á s  é s  é k s z e r é s z  C s á k t o r n y á n .  J
|  Főtér, az uj takarékpénztári épületben. J
? i f j  I
$ Ajánlja dúsan felszerelt=s 2.
| svájezi zsebóra, arany-, ezüst- és chinai- ezüst-áru **”
•£ raktárát, *
t a-
§ Ajándéktárgyak nagy választékban V
^  .
■§ m* olcsó árakért,
íí Minden c szakmába vágó javításokat jótállás mellett a

legolcsóbban , lelkiismeretesen és gyorsan eszközlöm.

r r -  1 ^ *  O lc s ó  á r u k  m e lle it .

Tenyész-tojások
valódi brahma-tyukoktól darabonkint lő  kr . hollan
diaktól, fekete, nagy fehér tarajjal 25 kr. valótli 
steier tyúkoktól 10 kr . ezüstös páduaiktól HO kr., 
puly katojás 30  kr , olasz tyúkoktól HO kr . langshin- 
siaktól HO k r , tórpetyukoktól HO kr.. kokinkinaiaktól 
25 kr., erdélyi meztelennyakuaktól 20 kr.. dorkingiak- 
tói 25 kr.. jokohamaiaktól 50 ki., emdeni óriási ludak- 
tól 1 frt., pekingi réczéktól 2 0  kr.. nagy steier ré- 

•C ezéktöl 2 0  kr.
I Csakis tisztavérü, már többször kitüntetést nvert á I la - 

toktól szármáz«’, lonvész-tojásokat szállittok és a faj 
x  valódiságáért és tisztaságáért felelősséget vállalok.

M A X P A U L Y,
_________K öflach  (Steierország)._________

A ki a s z a b a d b a n  le v ő  fa k é s z le té t  megakarja óvni H  
a ro th a d á s tó l és s z iv a c s o s o d á s tó t , e g y s ze rű  és H  
b iz to s  m ó d o n  való befecskendezés által, az hasz- ■  

nálja e czélra a már több mint 20 év óta ismert M

AVKNAR1US szabadalmazott I

Carbolineumát I
és ó v a k o d jo n  az é r té k te le n  u tá n z a to k  vételétől. H  

Árjegvzéket ingyen és bérmentve küld: ma

A V E N A R I U S  R. carbolineumgyára I
Bécs, III. Hauptstrasse 84. M

50H 2 — 1 0  3

192. tk./98.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Zakál Henrik ügyvéd által képviselt Mura
közi takarékpénztár végrehajtatnak Szlernád 
Juán zalaujvári lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 75 frt tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a n.-kanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir. jbiróság területén levő 
zalaujvári 382 szlkvben felvett egész legelő 
és erdő illetőség 140 frt; a zalaujvári 381 
tkv. 53/a. hrsz. a. ingatlan 30 frt; 157/a. 
hrsz. a. 154 frt; 213/a. hrsz. a. 123 frl; 
256/a. hrsz. a. 79 frt; 308/a. hrsz. a. 40 írt; 
339 hrsz. a. 73 frt és 350 a. hrsz. a. in
gatlan 30 frt kik iáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelelt in
gatlan az

1S9S. évi április hó 22. napján 
délelőtti tO óm kor

a zalaujvári község biróházánál Zakál Hen
rik ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingat
lan becsárának 10% -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kell igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érlék- 
papirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. $-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 514 j

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Csáktornya. 1898 évi február hó 12-én.

lehetővé teszi hogy * szobák a mázolás alatt I használtatta* 
*anak. mivel a k e l le m e tle n  szag ts a la«sú, ragadós »tirádán, 
inelv at olajfcstéknek és az olajtakknak sajátja, e lk r r fll te  t ik .
lnnél lett a használata olyan egyszerű, hogy kiki mafla végezheti 
a mázolást. A palló nedvet tárgygyal íeltörülbetó, ai ■ ikiil, ho*y 
elvesztené fényét Meg kell különböztetni;

színezett szobapalló - fénymázv,
sá rgásba rn át és in a ha gon lba riia t, mely akár <-«ak az olaj- 
festék födi be a pallót s egyúttal fényt is ad. Ezárt egyaránt 
all Mruazható régi vagy uj pallóra T e lje sen  be föd  m in d en  

fo lt o t ,  k o r á b b i m á zo lá st » ib ; van azutáu
*lszta fén y  más (színezetten;

uj p a l ló k r a  és p a r k o tr e . mely csupán fényt ad. Különösen 
paraetre s ulajfeatékkel mar bemázolt egészen uj pallókra való. 

Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famustrát. 
P ostacsom ag, körülbelül ,V négys/.iig mtr. (két középna

gyságú szobára való) 6 frt. 9b kr., vagy «*• j, márka.
A k ö z v e tle n  m egren d e lések  m in den  v arosba n , a h o l 

rak tá ra k  van n a k . Ide k ü ld e n d ő i , . M ntamázolások ts prosp
ektusok ingyen és bérnientve küldetnek. A be« áaárlásnál tessék 
jó l vigyázni a^cégre s a gyári jegyre, mivel ezt a töbii mint 
1H60 eve lé tez ő  g y á rtm á n y t sokfelé u tán ozzá k  és hamisítják, 
s sokkal reaazabb, s gyakran a rélnak meg nem felelő minőség
ben hozzák forgalomba.

Chrlstoph Ferenc,
A valódi siobajalló - lénylatt feltalálója és egyedüli gyártója, 

Práera, K. Berlin.
Z ü r i c h .  5 1 6  1 í o

Csáktornyán: Gráner Testvéreknél.



6232. tik. 1897.
Árverési hirdetményi kivonat.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Fischl Pál nagy-kanizsai 
ügyvéd által képviselt nagy-kanizsai takarék
pénztár részvénytársaság végrehajtatnak 
Svenda Róza özv. Hajdarovics Mihályné és 
Svenda Mária özv Modrica Lukácsné elleni 
végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék (periaki kir. járásbíróság) terü
letén levő a pálinoveczi 53 szljkvben foglalt j 
62, 63, 88. 102. 161. 377. 564 hisz ingat
lanok együttesen 797 Irt: az u. o. tjkvben 
foglalt 95 hrsz. ingatlan 52 Irt kikiáltási 
árban 600 frt töke. ennek 1895. évi május 
hó 8-tól járó 7 ' , ° 0 kamatai a félévenként 
lejárt kamatok 7 ,/ ,%  késedelmi kamatai. 
15 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi. 14 frt 20 
kr végrehajtás foganatositási és 18 frt 65kr. 
ezúttal megállapított árverés kérelmi költségek 
behajtása végett Pálinovecz községházánál 

1898. évi április hó 1 napjan délelőtti 10 órakor 
Fischl Pál felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó nyilvános árveré
sen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fent kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírban kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még pe- 
digaz elsőt az árverés jogerőre emelkedéséül 
számítva 30 nap alatt a másodikat, ugyan
attól 60 nap alatt a harmadikat, ugyanattól 
90 nap alatt minden egyes részlet után az 
árverés napjától számítandó 6 %  kamatok
kal együtt az árverési feltételekben meghatáro
zott helyen és módozatok szerint lefizetni 

A kir. jbiróság tkvi hatósága. 513 
Perlak. 1897. évi decz. hó 4-én.

felülimilhatlaii biztosság és gyorsasággal pusztít mindennemű kártékony terhet és azért a ve
vők milliói által dicsértetik és kerestetik.

Ismertető jelei a következők: 1. a lepecsételt üveg, a „ZACHERL- név.
Csáktornya :
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