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2 0 f— Névmagyarosítás. A belügyminiszter de tagadásba vette, hogy ő oly sok pálinkát
40 * kiskorú Neubrun Henrik helybeli lakos csa- ivott volna. Lukman A. a nagykanizsai kir.
50 » ládi nevének »Nádasi«-ra kért átváltoztató- ügyészségnél följelentetett.
20 » sát megengedte.
— Pokrócztolvaj. Tkalesz István obrezsi
40 *
— Meghívó. A »Zalamegyei Ált. Tanító- (Stájerország) lakosnak záratlan pajtájából
40 » testület« »Muraközi Tanitóköre« ez évi ren- még 1900. évi május hó 5-én virradóra is60 » des-, egyúttal működésének három évtizedes meretlen tettes 1 drb. kékesbarna lópokró50 » fordulója alkalmából j u b i l á r i s k ö z g y ü - czot lopott el s azóta se hire, se hamva nem
4 0 » l é s é t május hó 10-én d. e. 9 órakor, Bot- volt a pokrócznak. nem volt a tolvajnak.
5 0 » tornyán, a róm. kath. népiskolában a követ- Múlt hó 27-én azonban Tkalesz feljelentési
40 » kező tárgysorozattal fogja megtartani: 1. A tett a stridói őrsön, hogy az ő néhai lopok00 » »Muraközi Tanítókor« három évtizedes mü- rócza Hadiga András zalabárdosi lakos, köz1 k
ködösének méltatása. 2. Évi jelentés. 3. A ségi bírónál latható. A járőr a nyomozást a
Összesen ■ 8 k 80 f tan^óképző-tanárok képzéséről értekezik Mén- szerencsétlen pokrócz után megejtvén, csaks‘ .......................... csey Károly. 4. Az uj Utasításnak az áll. ta- ugyan az a nevezett községi bíró istállőjáLapunk 11-ik szám.kimutatása 4035 k. 05 f. nitók működésére vonatkozó előnyeit és hát- bán meglaláltatott. A további kutatás után
, , .............,,
. .
. , r ( rányait ismerteti Brauner Lajos. 5. Összhang kiderült az is, hogy a pokróczot Kadiga közs.
Az eddigi gyuj es ere menye, t ‘ r
• ■ a neve|ésben ez. tételt fejtegeti Kecsethy biró kedvencz csemetéje, Ferencz nevű fia
A további gyűjtéseredményét
lapunk Gyula. 6 . A madárvédelem ez. tételt előadja lopta el a károstól, ki teliét töredelmesen
jövő számában fogjuk folytatólagkimutatni. \y irth László. 7. A közgyűlés elé tartozó beismerte. A bűnjel lefogta Itatott, a tolvaj
________
folyó ügyek. 8 . Esetleges indítványok. A köz- pedig a kir. járásbíróságnak jelentetett föl.
A vi n p I ő r
gyűlésre, melyet ünnepélyes »Veni Sancte«
_ To|vaj tanoncz. F. hó 2-án Sátrán
K Ü L Ö N B rj
^
előz meg, a »Muraközi Tanítókor« tagjait és j Károlyné helybeli lakosnő a csendőrség jár____
a népoktatásügyének barátait tisztelettel meg-; őrének azon panaszt tette, hogy kárára rn.
riiafiuTÁo HirC/*hcnhn vilrfnr nprlaki hivJa Csáktornyán. 1902. április ho 0-án [,<3 24-én a nappali órákban a szobából zá•
. .
i ' ,, elieevezte(’uttmann ^ encseV károly a »Muraközi lanitókör« el- rat|an helyrül az asztalon levő fadobozban
W , l al í n v
,,ökc. Az ,89,i évben . ",e8 erösileU 1 8 7 2 l drb. 1 0 koronás bankjegyet is,nereden
— Esküvő' Ágost Arzén perlaki kántorSzabalVr e m l <! l e l 8
§*» értelmében: »E telies ellopott, llesugás folytán a járőr megnranni-in r m T n i n
ém
í o, L a , i . ü Í I m kozgYUlesen larlozlk a kor minden tagja állapitolla, hogy a lopást Végi, Mihály helyorgonista f. hó 13-an esküdött oiok hűseget mPgjP|Pnnj( meg nem jelenését a tag csak j)P|j |Hkos csizmadia tanoncz követte el ki
Sostarics Lujza kisasszonynak Perlakon.
I heteeséei vaev családi snlvos körülménvekK . . .
V
n
„ •
’ ,
. - Kinevezés. A hódosán, üresedésben
etel tef
I íT. \ ^ ól I," n" fo- ,eHe' hT h . " “T i
' hogy az ellopott pénzt
volt postamesternői állásra a pécsi posta és j gadhaJ ok miatt meg nem jelenő tag a gyű- ezukor'é f dohánf'vásáríásn köilöltó oT mit
leínőt'neveTe k 7
*
“
lés minden elmulasztott napjáért 2 forintot e, is fogyasztott. Továbbá bemondotta ez az
nevezte M
köteles fizetni, a 2 . §. d) pontja alatt megje- lrju to|vaj
is, hogy m. év okt. ló-én
— BÚCSÚSZÓ Mindazon barátaimnak és j löll tanítói segélyegylct javára, melyet a les- t i,a,liscsai Kva helybe.......kos kárára a szö
g m érő im n ek kdetol Csonokra Marmaros- löle, szükség esetén birőilag is bebajlhal.« bában |evö záratlan szekrényből 3 drb. ó
megye) való távozásom alkalmából szeme_ A vendvidéken. Vizlendván lllicsny koronásl, összesen tó kor készpénzt lopott,
lyesen el nem búcsúzhattam ez uIon mon- Károly Csáktornyái borászati és szölőszet, a melyet szintén a kereskedőnél költött el domek0 ínv*hl ™ I T w em W köthT v ? i
' e l Ü g y e l 0 a l" llrasz0"lb al' gazdasági fiókegy- bány és (-cigarettára. A tolvaj tanoncz elfotovábbra » jó emlékükben. Vegfalva,j|et kezdeményezésére, különösen O niéllósága „..„.j, s ,, helybeli kir járásbíróságnak áta1902. április 14. Gsarica Nándor toerdész
| gróf Ballhány Zsigmond urnák tevékeny p á r-. dalolt
— Halálozás. Sonnenberg Lipót keres- tolása mellett a nagyméltóságu m kir földa r i
kedő, Csáktornyának általánosan ismert és tisz- mivelésügyi miniszter urnák legmagasabb
...................®
.
* ‘ °*
telt polgára hunyt el e hó 12-én. életének engedélyével f. hó 3. és 4-én igen t a r t a l m a s , , ' T ? ,
75-ik és boldog házasságának 47-ik évében, hasznos, érdekes előadásokat tartott általában J)rszaf? M VJ °
>oza a «i m r es\ sz inna
A megboldogult hűlt teteme f. hó 14-én d a szőlők felújításáról, növeléséről különös ^sa m.alt Varazsdvar,negye iváneczi klupcz..
u. 3 órakor helyeztetett az izr. temetőben tekintettel az amerikai oltványokra. Vizlendva ral),,,a|*
|0iczb ProKraJ ai- v,,ra^ 1 ’ 8 z a*
örök nyugalomra. A temetésen Schwarz J határában a talajt is megvizsgálta, azt kivá- .^ 1 j arasai)( ’
amm
<irast va,0!> eru'
rabbi mondott meghaló beszédet, a közön- lóan a Hiparia porlalisnak alkalmasnak la- * *r°
1 °
ség pedig valláskülönbség nélkül megjelent lálta. Fogalom alkotáshoz. Ízlel tetőül elegendő j
“ Tetten ért tolvaj. Mull lm 31-en
azon. hogy az elhunyt iránt érzett tiszteleté- volt, kívánatos volna, hogy mint másutt, kiVinkovics Adolf miksavári lakos Xovák
nek adóját még egyszer lerója. Az elhunytat merítő előadást élvezhessen újdonságra ne- ^mre ugyanotlani lakos zári kukoriczakasáözvegyen maradt élettársa, 9 íérjezett leánya, hezen hajhiható hegyinépünk léli időben, nak aj laj :U fejszével felfesziletle s abból 5
kik közül a legfiatalabhat csak pár héttel mert tavasszal a munka miatt kevés vol ta kor é^ ékü csöves kukoriczát kísérelt ellopni
adta férjhez. 2 fia, vejei. számos unokája és hallgatóság, daczára a felkeltett érdeklődés- A loI) a * 1 »ionban nem vihette véghez, meri
nagyszámú rokonság gyászolja. Áldás és béke nek. Adja Isten, hogy e tekintetben szegény
ér,(*k- mire Vinkovics fejszéi, zsákot,
poraira!
vend népünk és vidékünk ne legyen továbbra kukoriczát ott hagyva, megfutott: lejszéje
— Egy hőstett Légrádon. A f. hó fi-iki is mostoha gyermeke e hazának. Egy ér- azonl,an p,aml,a személyét. Vinkovics elfotüzeselnél Goldschmindt József légrádi ke- deklődő.
gátolt s a helybeli kir. járásbíróságnak álreskedö megmentette a lángok közül Obájecz
— Lopások. Özv. Goriczai Gyuláné zág-1 adf,loM
M. öreg, beteges polgárembert Az önfeláldozó rábi lakos kárára a nemesbükkösdi határban j
— Pénzlopás. Uolácsek András dunakereskedő ezen dicséretes cselekedete meg- levő lakatlan gazdasági épületének több al- a‘lonyi lakos, drólos t<»t m Un 25-én éjjel
érdemli, hogy az nyilvánosságra jusson.
katrészeit 70 kor ért ismeretlen lettesek'« IHsővidaíalvi korcsmában voll szálláson.
— Kedvezményes vasúti jegyek pün- hosszabb időközönkinl elloplak A stridóiJavában aludla az igazak álmát, a midőn a
kösdre. Horánszky Nándor, az uj kereske- csendörség hosszabb nyomozás ulán inegál- záratlan szobában a feje alatt levő lariszdelemügyi miniszter a m. kir. államvasutak lapította, hogy a lopási Vinkó Tamás, Sza- nyából ismeretlen telles I drb erszényt 85
igazgatóságának javaslata alapján Budapest bári Vincze és Péter hétházi, Meszárics György k ° r fih fill. készpénzzel együtt ellopott. A
fő- és székváros látogatásának megkönnyeb- nemesbükkösdi suhanezok követték el, kik csendőrség járőre a feljelentés lolylán a
hité9e érdekében megengedte, hogy a rn. kir. a vallatáskor tettüket beismerték, s a lopott nyomozási megindította, s sikerült a tolvajt
államvasutak összes, valamint a kassa-oder- tárgyak meg is találtattak Feljelentésük il- Grábrovics Teréz perlaki születésű és illetöhergi vasút magyar vonalainak állomásairól leiékes helyen megtörtént. — Lukman And- ségü csavargó nő személyében kideríteni, ki
Budapestre és vissza utazók részére a Szí. rás, ki B A. helybeli lakosnál mint házi- teltét beismerte s az ellopott pénzből fid
István napi ünnepekre nézve már évek óta szolga szerepelt, igen kedvelhette a pálinkát, koronái elő is adott, llgy a megmaradt pénz.
fennálló kedvezményi, tudniillik az 1. és II mert több Ízben belekintett az üzlethelyiségbe, mint pedig a tolvaj nő a büntető bíróságnak
oszlban egész jegygyei. a III. osztban pedig s amikor csak alkalom nyílt, megiredvesi- átadatod
II. osztályú feljegygyel való utazhatását a lőtte száraz gégéjének csapját egy kis pálin— Megkarosodott molnár Voltzvi Pál
RUiikosdi ünnepekre ,« éleibe léptethessék, kával: ezzel gazdájának mintegy kor kárt 1 muraszer,lat,elyi lakos, molnár azon panaszt
A közelebbi batározmányokal a nevezett két okozott A csendőrség följelentés folytán ki-[telte m hó 27-én az ottani csendőrséunek
vasul igazgatósága legközelebb leszi meg
í kérdezte a teltesl. ki telté.......ismerte ugyan., hogy a malmában f,i:t klgr huzalis/ljél a'

beszerzett orvosi vélemény szerint anilin (es
— A helybeli önk. tűzoltó-egylet szertár hívták, mindegy. Elég tudni, hogy volt egy ember
tékkel megkeverték s abból mintegy 138 k. helyiségének átalakító felépítésére vonatkozó a kiben a legmagasabb fokon nyilatkozott meg
kárt okoztak neki, mert a liszt hasznavehe árlejtési hirdetmény I. hó 10-én járt le. Az minden képesség, a mely valaha emberi lélekben
szárnyát próbálgatta. S a lélek, a mely oly maga
tetlenné, élvezhetetlenné vált. A muraszerda egyesület építészeti bizottsága f. hó 13-án san szállt, mint egy madár, Petőfi kifejezése sze
helyi csendőrség a nyomozást azonnal meg tartott ülésében vizsgálta át a beérkezett rint, egy szűk bódéban töltötte éleiét,London kül
ejtette és megállapította, hogy ezen cselek ajánlatokat. A nevezett napig 2 ajánló je  városában, a Globe-szinházban, a hol könnyű szer
ményt Fiszterberk József alsólendvai lakos, lentkezett: Morandini Komán nagykanizsai rel, meggondolás nélkül, jobbára pénzért irta cso
molnársegéd követte el hosszúból, ki tettét és Salon Péter helybeli építőmester. A bi dálatos darabjait. És ennek az embernek éleiében
a legjelentősebb nap az a nap volt, a mikor lóra
tagadta ugyan, de a tanuk bizonyítása által zottság a szertár felépítésével Morandini ült. hogy hazamenjen Streetfordba gazdálkodni. Az
ezen cselekménye heigazolást nyert. Följelen Komán építőmestert bízta meg. kinek aján ő földi birodalmának, a Globe színháznak a képét
tése a kir. járáhiróságnál megtörtént.
lata a legkedvezőbb volt, ugyanis 5 % en találjuk u Nagy Képes Világtörténet most megje
— A helybeli ipartestület békéltető bi gedménynyel hajlandó a szertár átalakító lent 156. füzetében.
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marzottságának segédtagjait az e hó 6-án tartott felépítését végrehajtani. A munkálatok még
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet
ülésen választották meg Mencsey Károly ipar e hó folyamán megkezdődnek.
írója is. Kgy-egy gazdagon illusztrált kötet ára
hatósági biztos elnöklete alatt az egybegyiill
— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a díszes félbőrkötésben 16 korona; füzetenként is
iparossegédek. A gyűlésre az érdeklődő ipa-, lapunk mai számában megjeleni Bihari Ede; kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
rossegédek nagy számmal jelentek meg. El hirdetésére.
dalmi Intézel Részvénytársaság Budapest, VIII.,
nök megnyitván az ülést, utal arra, hogy az
Katonasorozás volt az elmúlt héten Üllői-ut IH. sz.) s minden hazai künyvkereskedés
ipái törvény az iparos segédszemélyzet kezébe városunkban. A regruták hangos énekszóval utján, havi részletfizetésre is.
egy igen hecses jogot ad, t. i. felhatalmazza járták be az utczákat, de nem a vidám, a
arra nézve, hogy a mester és annak segéde duhaj régi verbunkos nóták voltak hallhatók,
Közgazdaság.
vagy tanoncza között fölmerülő vitás ügyek hanem szomorúak, keservvel telitellek. Ilii
Az Első Magyar Általános Biztositó Társaság
ben békéltető bizottságot válasszon, mely bi képét mutatták a »bevált* muraközi legény folyó hó
5-én tartotta rendes közgyűlését Csekonics
zottság tagjai és az iparleslület elöljárói ezen érzelmeinek. A sorozás eredménye nem va Endre gróf elnöklésével. Az 1901. évről szóló igaz
vitás ügyekben ítélethozatalra vannak jogo lami kielégítő, mert az előállított 837 had gatósági jelentés kiemeli, hogy az üzlet az egyes
sítva, s igy a segédszemélyzet és mestereik köteles közül csak 102 volt alkalmas. A so biztosítási ágakban és összességében kedvező volt,
között fölmerülő vitás ügyekben nincsen te rozás eredménye a következő: Az előállítási s nemcsak a föloszlásra kerülő évi tiszta nyereség
tekintélyes, hanem ezenkívül a társaságnak külön
hát a segédszemélyzet a mesterek egyoldalú lajstromba felvétetett: I. k. o. 408. II k. o ben is erős tartalékai szintén szaporodtak és gyá
esetleg elfogult ítéletének alávetve. Kéri tehát 2(57. III. k. o. 157. Összesen 837. A lösoro- ra podlak Az igazgatóság az előterjesztett mérleg
a segédeket, mutassák magukat méltóknak e zásból távol maradt I k o. 20. II k o. 22. számadatai szerint már ezúttal mindent beváltott,
a mit az előző mostohább években a közgyűlése
becses jog élvezetére, mert ne feledjék el, III. k. o. I I . Összesen f>3
hogy ma-holnap ők is a mesterek sorába j
Számtalan elismerölevél és azon hí- ken kilátásba helyezett. A mellett, hogy 2,242.587
K, 0 1 fill. tiszta nyereséget ért el, még az 1893-ban
lépnek s ezzel a hazát fenntartó egyik leg j teles orvosi nyilatkozatok, melyeket a fővá •sajnosán megszüntetett árfolyam különbözeti tar
hasznosabb társadalmi osztálynak lesznek rosi. vidéki és külföldi kórházakban folyta talékot tett ez évben félre a záloglevelek árfolyam
részeseivé; válasszák tehát é bizottságba azon tott kísérletekről és azok kiváló eredménye emelkedéséből; a külön tartalékot, mely már 8.162
társaikat, a kiket erre a megtiszteltetésre leg iről állították ki. bizonyítják, hogy a Zoltán- K. 32 fillérre szállott volt le, most ismét 568.588
érdemesebbeknek tartanak. Erre a békéltető féle kenőcs a csuz és köszvényes bajok biz korona 14 fillérre emelte, a lüzosztály díjtartalékét
4 . 9 hi.OOO koronára, a szállitmányi biztosításokéi
bizottságba a következő segédek lettek meg tos gyógyszere. Üvegje 2 kor Zoltán B gyógy pedig külön 40.000 koronára szaporította. Az életválasztva egyhangúlag: Liszkay Sándor nyom szertárában B pesten.
biztosítási felette jó üzletet tervszerűen s nagy si
A törvényhatósági bizottság I évi kerrel fejlesztette. A társaság életbiztosítási álló
dász, Wechtersbach Antal festő, Bors Mátyás
mánya 274,422.041 K. 36 fillérre emelkedett, vagyis
május
havi
rendes
közgyűlésén
felveendő
fodrász, Aubreeht János füstfaragó. Mayder
Albert mészáros. Adamecz Károly pék. Baum- 1901. évi vármegyei házipénztári- s a vár 9,012.061 K. 58 fillérrel haladja túl az előző évit.
Ez állománynak dijtartaléka immár 78,255.565 K.
liack Rudolf bábos, Horváth Ferencz kovács, megyei pénztárban kezeli összes alapok 1901. 23 fillért tesz ki. Az a lapszabály szerű levonások
Schafhauser Endre géplakatos, Zelics Bálint évi számadásai tárgyában leendő veteményes után az igazgatóság a tiszta nyereményből részvé
czipész, Jáksics József czipész. Magdalenics jelentés elkészítése végett az állandó választ nyenként 320 K osztalék kifizetését javasolta. A
Ferencz bádogos A választás után az elnök mány ülése 1902. évi április hó 2(i-án: ugyan 1nyereségből még ez osztalék kifizetése után is
nem mint biztos, hanem mint tanító lelkes a fenni kitett bizottsági közgyűlésen felve 1386.166 K. 12 iill. maradt rendelkezésre. Ebből
rendkívüli adományképpen 50.000 koronát javasolt
szavakban szivükre köti a jelenvollaknak az endő egyéb törvényhatósági ügyek közgyű az igazgatóság a társasági tisztviselők nyugdíjalap
lési
tárgyalásának
előkészítése
végett
pedig
önképzést, mert nem elég, ha valaki iparát
jának. 336.166 K. 12 fillért pedig a külön tartalékra
jól elsajátította, a világ halad, minden tö az álltmdó választmányi ülés 1902. évi május átvezetni. A közgyűlés a mérleget, zárószámlál és
kéletesedik s igy a jónak ellensége a jobb. hé 3-án mindenkor délelőtt 9 órakor Zala- az összes igazgatósági javaslatokat egyhangúlag
elfogadta s az igazgatóságnak és a felügyelő bizott
s azért az iparosnak is olvasni kell. hogy a Egerszegen a vármegyeház gyűlés termében
ságnak a fölmentést megadta s jóváhagyta a közkor színvonalán megmaradhasson, hogy erre fog megtartatni. Zalaegerszeg. 1902. évi ápr. ; hasznú adakozásokra fordítandó összeg fölosztási
a liatal iparos nemzedéknek alkalma legyen, hó 16-án. Dr. Jankoviči) László gróf sk, tervezetét. Az osztalék a társaság pénztáránál már
a hétfői naptól fogva kifizetésre kerül. A részvé
buzdítja őket. tömörüljenek legényegyletbe, Zala vármegye főispánja.
Shakespere. Nemrégiben jelent meg egy nyesek nevében Lnmpl Vilmos részvényes mondott
az elnök szívesen közreműködik annak meg
könyv, mely egy különös ohifTre-vol akarja bizonyí köszönetét az igazgatóságnak. Külön is kiemelte
alapításában. Az iparossegédek kitörő öröm tani Shakespere összes munkáiból, hogy r munká Ormódy Vilmos vezérigazgató rendkívüli szakértel
mel fogadták az eszmét s igy kilátás van kat Bacon irta, a ki ezt titkos jegyekben ki is je mét Végül a közgyűlés a választmányba uj tago
reá. hogy városunkban ezen igen érzett in llenti e darabok szövegében. Kz a Bacon-theoria kul választotta meg Gerliczy Eerencz bárót, Libils
tézmény hiányán segítve lesz az ifjú iparos I nem uj. Annyi tudomány, annyi ismeret, annyi ta •Adolfot és ifj. Zichy János grófot.
nulság van Shakespereban, hogy légi időktől fogva
nemzedék érdekében.
lehetetlennek tartották, hogy e darabokat egy kö

— Figyelmeztetés a földbirtok tulajdo zönséges színész irta volna. A jogban oly jártas,
nosokhoz. A birtokhatár megjelöléséről alko mint egy jogtudós. Nyelve a legmagasabb és leg-

tott vármegyei szabályrendelet 8 §-a értel gazdagabb angol nyelv. Érzései a legfinomabbak.
mében figyelmezteti Csáktornya nagyközség I melyeket valaha földön járó ember érzett. Kmberelöljárósága a község határában levő mind I ismerete több, mint bármely udvari emberé. S
mindez eg\ színészben élt volna V Hiába minden
azon földbirtok tulajdonosokat, a kiknek bir theoria, az emberiség történetére nézve mindegy,
tokánál a határ jelzésére szolgáló oszlopok, hogy ki irta e müveket, azok oly csodálatos életet
kövek, czövekek, táblák, halmok vagy hom- élnek magukban, hogy Írójuk neve egészen mellé
pok elpusztullak, hogy azoknak kijavítása, kes, Shakespere vagy Bacon: a ki Bomeot, Ham
illetve pótlása iránt még e hó folyamán an letét. uthellot s a többi harinincznégyet irta, az
mindeneseire a legnagyobb intclligenlia volt, a ki
nál is inkább intézkedjenek, miután ellen valaha e földön járt. Ks midőn egy német tudós
eseiben a hivatkozott szabályrendelet t i. §-a először megpillantotta lomok közt Shakespere halotti
értelmében a határjelek a mulasztók költsé i maszkját, a mely később az övének bizonyult, meg
gére lógnak az elöljáróság által felállittatni döbbenéssel szemlélte ez arezot, melynél inagasz— Állategészségügyi kimutatás Mura tosahhat, fenségese hl a*t nem látott soha. Kz a szem
a legjobban látott a világon, ez az ajak mondta
köz területén f. hó (i-án a hivatalos adatok a legszebb dallamot, ez a homlok volt a legna
alapján: ivarszervi hólyagos kiütés: Mura- gyobb értelem székhelye, ezek a vonások érezték
Vid 2 u ; sertésvész: Lapány I n, Alsó- az élet minden fuvallatát, a szerelem szellőjétől
j a kétségbeesés és gyilkolás viharáig. Hogy kinek
Pusztákovecz I u

Ny i l t t é r .

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik felejthetetlen em
lékű, drága családfőnk: Sonnenberg Lipót
ur elhunyta alkalmából nyilvánított rész
vétük állal, vagy a temetésen való meg
jelenésükkel lájdalmunkalenyhíteni igye
keztek, ez utón nyilvánítjuk köszönetünket és a legmelegebben érzett h á 
lánkat.
Csáktornya, 1902. április 16.
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Predplatna cena je :

Sve pošiljke se tičuč zadržaja
novinnh, naj se pošiljaju na
ime. Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.

MEDJIMURJE

Izdateljstvo;
knjižara F is c h e l F ilip o v a ,
kam se predplale i obznane
pošljaju.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znastveni i povučljivi list za puk
Izlazi sv a k i tje d e n je d e n k r a t i t o : vu sv a k u n e d e lju .

Na celo leto . . .
Na pol leta

s kor.

. . .

Na četveri leta .

1 kor.
.

2 kor.

Pojedini broji košlnju ‘2 0 fill.
Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.
Podporna peneznica, koji njezini člani
|ku knjigu njemu. Uredna članska dohodarina za jedno cčlo Ijeto včini 10 korun. i 40 postaneju bili, sledeču podporu osegura :
jfillerov, »iliti 5 lorintov i 20 krajcarov« vči
1. Ako člana kakova nesreča postigne
Minučeg 1900-tinskoga Ijeta XV. -og za ni dakle od ovoga na svaki tjeden deset ! badava da vračili, i na svaki dan da jednu
kona naredba je odredila, da poljedelavcom krajcarov. Članska dohodarina svakoga pol- korunu podpore do 50 danov. Iz vanjska
na hasén jedna orsačka podporna kassa se |Ijeta navek na prvo se mora platiti. nego i družina fertalj lelnu platju dobiju. Ako na
mora načiniti. Vu ime ovoga zakona je po- Í kroz tjednov se takaj more spravljati tak. delo nesposabnost duže tra a od 00 danov,
Ijodelstva minisler vu ovom Ijetu januariu- ako človek od občinskoga poglavarstva prosi na svaki mesec dade 10 korun, tak dugo,
ša prvoga dneva načinil orsačku gospodarsku ' nato odredjenu kartu, svaki Ijeden kupi za doklarn guder na delo spozobnost nazad ne
težačku i družinčenu podpornu peneznicu, poštu prikladnu biljegu, (štemplina) za dva- dobi: ako pako za navčke nevoljen ostane,
koje peneznice službeno mesto je vu Buda- |deset fillirah, (deset krajcarov), i ove pore do smrti svoje hude dobavljal 10 korun.
peštu, Nádor vulici pod 32-im broju.
dil Ičpo prilepi na onu. nato odredjenu kar
2. Ako poljeg nesreče bi član vumerl.
Ova podporna peneznica je glede cčlo- tu, kaj ravno včini za pol Ijeta dohodarine,
onda njegova família dobi na jedenkrat 400
ga orsaga jedino vodstvo. Svaki mu more |iliti 5 korun i 20 fillerov štemplinov vred
korun.
člail postati, koji vu poljodelstveni red spa nosti. 1 tak s preleplenimi štemplini na kraju
3
On član, koj vre deset Ijet bil član
da. Dakle član more biti svaki težak, dela |polletja odnese na poštu, i ravno lak vzemei budi kakovoga guder zroka za delo nes
vec, družinče. sluga, biroš. meseč n jak, kučiš ju gori. kak da bi gotove peneze bil donesel.
posoben je postal, do življena svojega dobi
kravar, ovčar, kanas, logar, vincellér, ősim
Članska dohodarina navek se ima je 
svaki mesec 10 korun
toga član more bili svaki gospodar takaj. dino samo od pošte uredničtva platiti Kada
4
On član. koj je več 05 Ijet doživel,
ako i kuliko guder zemelj ima; člani more- človek več vu rukah ima člansku knjigu.
ju biti takodjer na dalje ženske i puce ta onda naj duže zajeden tjeden pivu pol Ije- dobi 100 korun, — nego zato i ovu drugu
kaj. Svakoga primeju medju članah. koj je tošnju člansku dohodarina. polomtoga navek |podporu more dobiti. Ova samo za njegov
14- Ijetdopunil, nego još ni više od 50 Ijet |svakoga polletja naprvo i to uredno nek pla- j rodjen dan, kakli za prikaz hude dana.
>. Ako član ni po nesreči, nego s nastar.
I lija, dohodarinu za platiti nek neostavlja na
Koj želji član biti, on se mora pri ob- j zadnje dane. nego rajši par tiednov napre luralskom smrtjum ie bil iz ovoga sveta pre
činskom poglavarstvu zbog toga javiti, sve- naj plati, ar ako hude svaki na zadnje dane minul: ako je pel Ijel bil kao član. 200 ko
dočbam. ali družinčnom knjigom. ali soldač- jčekal. onda se tuliko nabere, da poštarsko run. ako je deset let bil 250 korun. ako je
kom knjigom, ali pako iz krstnim listom, ono uredničtvo nebude moguče od svakoga člans pako petnajst Ijet bil. onda 270 korun pod
da kuliko Ijetah ima starosti? Pri občinskom ku dohodarinu prijeli. Ni potrebno u vek na pore dobi njegova família.
Za istinu glede ove podpore svaki se
poglavarstvu mora platiti za gori prijetu do- jednoj pošli platjali na knjoj guder pošli pri
liodarmu i to ako on. koj se javi, je od 35 meju dohodarinu i pošljeju vu Budapešt na more od lučiti nato, da 20 fillerov ilili 10
krajcarov svaki Ijeden na stran dene. Toliko
let niže star 2 kurune. ako pak od 35 Ijet direkciu.
je više star 4 korune. — Občinske pogla
Poštarski čmovmk vu članskoj knjigi svaki človek semore odlučiti za basen
varstvo ovu gori prijetu dohodarinu mora mora posvedočili. da je za istinu prijel člans svoje fainilie, im svakog pol Ijčta 5 korun
poslati na direkciju, iliti ravnateljstvo po ku dohodarinu. Nanura iliti kvielaucia dakle 20 filčrov.. 2 forinta (>0 krajcarov., žena i
pošti, ova direkcia za par danov pošlje člans- je tam vu članskoj knjigi.
dieca si rnoreju zaslužili i na stran deti.

Orsačke podporne kasse.
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Dober navuk.
Jako vnogo lel je več minulo od onda,
kak se je ovo niže naznočeno malo pripečenje dogodilo bilo. Ovoga pripečenja glavni
vodltel je bil tak zvani Mr Hadfield jako
preštimani liškal, koj je po priliki pred pet
deset ili šesdesetimi Ijetmi vu Manšteri rnediu fiškališkim krugu na visokim glasu bival.
Ova jako prilična história tak se počimlje, da jeden jako bogati zemeljski gospon po imenu Nelson, radi svojih segurnih
poslov išel vu Manšterbe varaš. Zvan, na
tergovinu potrebnim penez. nesel je sobum
još jezero forintov, koje peneze je vu čisto
drugim kubilaru na šinjaku zvezane bil no
sil. —
Mr. Nelson je baš vu ono vrčme bil
došel vu Mensterbe varaš, kad su tamo orsačkoga sejma bili ohdržavali.. Naravski. mno
žina naroda je bilo onda vu varašu po oštariah. da siromaški Nelson ni moguči bil
dobiti stana, pretrucan je bil ili vu jednu

prostešu krčmu. gde za nekuliko danah vu je pred Ijednim dánom njem na čuvanje
jedne male sobice mesto bil nastanil. Nego predal jesem.
ovdi se ni bil spoznaval za segurnoga. pak
»Jezero forintov! Kakovihjezero forin
prosi oštariaša, nek bi bil tako dober, da tov polrebuju oni od mene?«
onih iz višega imajučih jezero forintov nek
Znaj u one peneze, koje vu jednu
srani i dok se hude on vu varašu mudil, na platnenu zašilu mošnju položene predal sam
nje skrb ima.
vam
Oštariaš taji. pak veli. da lo bili nem
Oštariaš iz veseljem prime ove ponudjene od Mr. Nelsona, koj mu i preda onih re. »Vi sle mozbit komu drugomu dali, pak
jezero lorintov bez svedoka i bez da bi ta- sada od mene zahtievati «
kovo pismo bil od njega polrebuval. Ova gos— »Kak se mi vidi. bludite.vi.se dobro
tiona je drugač na dobrom glasu bila, zato ne sel jate. Mozbit ste komu drugomu bo dali
se Nelson nit ni bojni, da bi kakove zle pos ja Boga, mi niti traka od njih videl nišam «
ledice radi toga imái. Vu lakovim sretnim
Sad se prestraši Mr Nelson i nežna,
mišlenju mine več jeden tjeden. Za ovo vrč kaj hude črneči. Kak hude mogočen to po
me mine i sejem i semari se takaj razideju. svedočili Vu ovoj dvojnosti odide na vulicu,
Mr. Nelson si je bil sada tak mislil, da ova pak iz nenada se sretne svojim negdašnjim
gosliona i soha. vu kojoj je do sada bil sta vrlo dobrim priateljom. Naravsko bčiluje mu
noval nejedini se sa njegovim stališom, i tak svu nevoljnost, koja se žnjim bila pripetila
je bil pretrucan vu višešoj gostioni sebi
— »Ovdi jedino samo iz jednim nači
kvartira pogoditi. Javi se pred oštariašom i nom pomoči si moguče — veli njemu nje
prosi nazad za. vu sranjbu dane peneze
gov dober priatelj. — Idi odmah Hadfieldu
— Gospodme, jako Ičpo prosim, veli fiškališu, pak mu poveč cčlu stvar, kak se
iz velikom dostojanstvom oštarije vlastelinu. bilo zgodilo.
i na peneze čuvaru. nek budil lako dober
Mi Nelson odmah odbeži tiskala kanda mi nazad dadu onih jezero forintov, ko , cela r i11 Ali na svoju veliku nesroču mkoga
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niču. Koj si bude vnogo premišljava! i sve
na duže od vlači l ovo delo. za segurno bu
de mu žal. Muž ako ljubi svoju tuvarušicu
i familiu, čim prije. nek se upisati dade. Že
na pako to ako želji, da budu herbala po n joj
nekaj njezina deca, nek se požuri medju čla
ne. Dečku, koj se želi dobro oženiti, pak za
zamuž prikladna puca nek se pašči ne zutra,
nego još danas opisati dati, kajti od svehdob takov dečku i takova puca, koja si ni
je osegurila svoju dojdučnost pri našnoj pe
neznici. nebude velikoga preštimanja vreden.
Ivaj je novoga?
»Néplap« (Pučke novine) uredničtvo vu
Budapeštu IV. Egyetem utca 4. svaki se mo
— Prosimo naše poštuvane p red re k njemu vuteči za navuk vu listu, iz dra
ge volje mu podeli navuk, ako bi gdo od
platnike , naj nam vu novim ferta/ju
njega vu tem poslu zahtéval.

p red plat ne zaostat ke čim p re d i pošleju

Koj želji uredni, ili pako izvanredni
član biti, takov nek se javi čim prije kod
občinskoga poglavarstva. Dotčas, doklam vu
Spomenik Zrinyiev.
jed noj občini nema do petdeset članov: jedino samo kod občinskoga poglavarstva moči
Najzadnje smo vu I 1-tiin broju naših
se zapisati dali. Ako pak vu občini imade novin izkazali one dare, koji su se nabrali
vre do petdeset članov, onda ovi člani jed za spomenik Zrinjiev. Ud onda se je jeden
mi skupšlinu si složiju. i zabereju sebi jed- izbor izebral. koj bude dokončal delo spo
noga voditelja, i od onda počemši jedino sa menika. — Vezda imamo sreču javiti svim
mo k ovomu voditelju imadu se obrnuti bu onim, koje spomenik Zrinjiev zanima, d aje
di vu zapisali kakovu guder drugo potrabo- predsednik izbora spomenika molbenicu pos
ču. Od člana dohodarina pako zato vendar |lal po gospodinu velikomu županu k gos|)0 se ipak navčke jedino samo na pošti pla-, dmu ministru dr. Wlassies Gyűli zaradi jiregtjati mora. kajti ove peneze jedino samo ledanja plana spomenika i zbog vladne podnato odredjeno jedno ravnateljstvo, iliti di- pore. —
Vu denešnjim broju naših novin izka
rekcia čuva. Na célú ovu pod pom u jieneznicu sam, od poljodelstva minister skrb ima žemo nadalje one dare. koje je naš medjii pod njegovom paskum stoji, koj je zati murski sin gosp Fisehel lapót zemeljski gos
posel vre bil imenuval ravnatelje i državno- pon iz Zala-Bakse poslal Hvala njemu i
ga komišara je lakaj odredil. Ovdi dakle ni svim. koji su bili dobri daruvali!
ti spomenka nemre biti od toga, da bi ba
rem čiji guder penezi izgubljeni bili, ar je
ovo drvžavnu posel: ova podporna peneznica pod nikakov način prepusti nemore. rav
no jedino zato. je načinil zakon ni samo za
jednu občinu, ili varoš, nego za céli orsag
razprežtirajuču podpormu peneznicu. da poIjodelavcov vu svojih starih dnevih osegurani hudu Da pako ovdi se od velikoga i
znamenitoga jiosla govori, iz ovoga i slépi
more j»revideti, ar iz orsačke blagajne svako
Ijeto j)ol|eg zakona daju do sto jezer koron
našoj jiodpornoj peneznici!
Nek se trsi dakle svaki čim prije za
pisali dati vu ovu orsačku pod|)ornu penez-

Kao svakoga leta, tak i vu ovim letu
obdržano je bilo vu Budimu iz velikom cere*
monium tako zvano nogopranje. Vaszary Ko
loš estergomski hercegprimaš poradi slabosti
njegove nije mogel biti Ijelos vu nazočnosti,
zato je odredil mesto sebe vu tak zvanoj
Mátyás-cirkvi doktor Kohl Medarda posvečenoga hiškupa, doktor Nemes Antuna budinskoga apalplebanuša, doktor Klindá Teofil
estergomskoga kanonika. Berger i Andor
kraljevskog dvora svečenike više kapetanov
i na svečeničku službu se pripravljajuči
klerikuše. koji su kod ove ceremonije po
magali bili. Girkva je več vu julro rano bi
la iz čestitim pukum napunjena lam su bi
li od kraljevske palače višeše gospodske lamiliie člani lakaj. Ub devetoj vuri se bila
sveta meša počela, koju je doktor Kohl Medard posvečeni biškup bil služil. Po meši se
bilo tako zvano nogopranje, pri kojoj su kakti »apoštoli* bili. Oczelka János 68 let star,
Fuszek Juraj 69 let star. Schulsz Alajos 75
let stari, Veik Mátyás 77 leli starac, Giltin^
Ferencz 78 lel star. Pelyko Simon 80 let
stari, Varga Lajoš 84 let star. Keiniš János
84 let star, Peter József 81 let star, Kilián
Mikloš 85 let stari, Dolešali Ferencz 85 IH
star. Kauhekkel József 87 let stari budimski
prešlimam purgari. Ovi, koji su apošlolsku
čast bili izvrši vali, od herczegprimaša dobili
su čistu novu opravu i jednu punu kesu

stanovito valujem, da uemogu prerazmeti,
zbog česa hi moral opel dali onomu bukvešu jezero forintov. Nego zato ipak sve onak zvršim, kak su mi gosjiodm liškal zajiovedali«
Mr. Hadfield je na dalje zapovedal, da
neka za tri dane nazad dojde, i zatem je
na dalje puvkal bil na divje race. Kad su
se več bili razišli. liškal je još jedenpul bil
kričal Mr. Nelsonu:
»Nepozabi sobo m vzeli onog svojega
dobrog priatelja. »Mr. Nelson je tak vučinil,
kak mu je naručeno bilo. Ošteriaš na prošnju iz prvine je ne hotel taki privolili, da
peneze prime i vu sranjhu dene, nego da
nikaj protivnoga ni znal povedati, ipak vze
me peneze vu ime čuvanja.
»Da kaj znamenuje ova céla stvar nemogu razmeti još do sada.« — veli Mr Nel
son svojemu priatelju, kad su ostavili bili
oštariu. »Ovo verek nit ja nerazmim. Nego
buduč je Hadfield rekel, da tak. onda če bit
sve dobro.«
Za tri dane kasnije Mr Nelson snovič
ide fiškala kancelariu Sad najde doma Mr
Hadlielda lakaj

»Jeli da. Vi ste opel poradi vaših penez k meni došli? Jeli ste tako vučinili, kak
sam ja Vam bil zapovedal?«
Na službu gospodin liškal. svesam tak
izvršil, kak ste mi naručili bili.
Pravo. No sad idete lépő nazad i pro
sile od njega vaše peneze. Nego od toga
nesmijete nikomu nit jedne male reči pove
dati, ar ovo jedino Vaše i ošteriaša peršone
sliši. —
Mr Nelson je bez svake prepréke posluhnul da noga navuka. Otišel je k ošteriašu i prosi nazad za one peneze, koje je nje
mu pred tremi dani za čuvanju predal. Oš
teriaš bez svake najmenjše rčči vu onim hi
pu preda njegovih jezero forintov.
Mr Nelson iz oštarije izraven vu fiškala
pisarnu ide. »Jedno jezero forintov sam ne
kak nazad dobil, veli pred fiškalom, negov
kak dobijém k rukam onih drugih jezero
lorinlov, s kojemi me je on lopov bil na
solil, to ipak nikak znati nemogu.«
»Vi to nemorele prerazmeti? Nego ja
morem«
Idete sad s novič svojem priateljom k
ošteriašu, pak prosite za one jezero forintov,

ne najde doma. 1liže čuvar mu na znanje
dade, da je gospon fiškal olišel vu lov. div
jih rac strelal Mr. Nslson se taki odluči i
vu onim hipu odide, da fiškala poišče.
Mr. Hadfield je drugač fini. jako razu
men človek bil. da pače se jako rado bil
zabavljal, pak zato vendar, nego jedino samo
kao liškal posluhne prošnjo Mr. Nelsona, ko
mu po kratkom jiomišlavanju ova pitanja
nastavi :
»Povečte vi gosjiodin Nelson meni. ima
te li vi osim ovih jezero forintov još jednu
jezeru, koje netrebujte?«
»Kak nebi im al! Im sam više do sto
kol silja prodal sad na manšteri sajmu. mo
rete bili osvedočeni. da imadem «
»Dobro j e ! Prosite Vi onoga vašega dobrog priatelja, koj je vas k meni napulil, nek
ide on svami, k onomu nepoštenemu oštariašu, i vu njegovoj nazočnosli, rečite ono
mu. komu ste na čuvanje peneze dali. da
ste vi faleli, kad ste peneze od njega potrebuvali. pak se mu lépő molite, nek bi bil
tako dober, da nek sad vzeme na čuvanje
jezero forintov «
»Iz drage volje gospodin liškal Nego

i pred pla te po no vi ju.
V eliko g a č e tr tk a n o g o p ra n je •

novih srebrnih penez. Vu zvršavanju cere
monije je biškup svakomu ovomu starcu
bil noge opral, brisačom izbrisal i onda kušnul. Pod svetom mešom je Vavrinec Mór
glasoviti kantor cirkvene popevke péval.
Jedenajst vur je več bilo prošlo, kad je
ceremónia dovršena bila. Ovdi se izpomenemo od Veigl Kilián 82 letah starca, koj je
takodjer kao na apoštolsku namesničlvu bil
odredjen, na nagloma mu je zlo postalo.
Naj prvo pozvani doktori su odsudu dali, da
siromaka starca šlag bil trefil. Živlenje nje
govo sad na pogibelji lebdi. Mesto njega su
na hitroma 84 let staroga Peter Józsefa budimskoga purgara pozvali, koj je bil sretan
öve ceremonie dél nik biti.
Iz Beča takaj
pišeju nam novinah, da na on isti dan i
sam presvetli Kralj Ferenc József je ovu
navadu izvršival, tojest je bil opral noge
dvanajstim starcom. Kod koje prilike vu nazočnosti su bili oberprinci i princesse, kak
takaj kraljevskoga dvora, najvišeša i državna
poglavita gospoda.
P o r oh!H su c lrk v u .
Iz Rakmaz zvane občine nam pišeju
da tamo prekjučer po noči vu katoličanskoj cirkvi vučinili su kradljivci velikoga
kvara* Potrli su onu kasu. vu kojoj su
cirkvene peneze čuvali. Zločinci su četiri
jezero korun iz znje odnesli
/

A?nvolilu sc ž iv o tu .

Balaži Regina stopram osemnajst let stara
služkinja tak se nevolila živeti, da je odlučila vu sebi da se bude izkončala. Zato šibice je namočila vu ocet. medju koje je
dela sol, papriša, sopona. i vapnu Ova dugovanja je sva skupa zmešala i vu Dravavišegrad vulice voglu jučer potrošila. Spogibeljnom nutrešnjim bolestjom su nju odpe
ljali vu Rókus Spital.
I'to p il sc Jc.

je vu vodu opal. Drugi rnčrnik mu je ho vek se vu svoju sobicu zatvori i nikakovotel pomoči ali zabada v. Nesrečni čovek se ga glasa čuti bilo nije od njega. Okolo jedenajste vure po noči vu oštariji od pucaje vu Dunav vtopil.
nja glasa počuli jesu. Družina se na taj glas
O b lu k s c Jc r u z tlr u p il.
bila prestrašila i počne po kafani zizkavati
Vu Berlinu se je prošlu nedelju oblak kad su one sobe vrata, gde je Viner Leo
razdrapil te je to velike kvare napravilo. Ro sianuval gori bili vtrgli, ov mladi človek je
željeznicah nehodiju cugi, vnogo zidinah se ravno onda bil dušu izpustil. Vu postelji ves
je zrušilo. Pošta i telegraf je lakaj prestala razpravIjeni je bil ležal iz prsab pako od
na nekoj dan. Ravno onda je i vu Buda kugle, koja mu je bila smrt zavdala, črlena
pesti bil veliki viher, ali ov nije nikakve krv je curela. Vu lévoj ruki je tvrdo tiščal
smrt mu zrokuvanoga rovolvera. iz kojega
kvare napravil.
jedina kugla je talila. Na stolu je jeden list
Z e n tu vu p o g ib e/JI.
bil ležal, koj je ovoga rnladoga človeka otcu
Sad ne davna se je Zenta varaša dr- bil atresirani. Viner Leona samoubojstva nje
venoga mosta jedna stran skup izrušila. Od govi pajdaši tak sudiju. da zato je to bil vuonda kak nam iz Zenta pišeju, nova nesre činil, kajti Ijubav lépe Lole prama nje mu
ča se grozi Zenta varašu. Aprila 4 ga posije je mrzla postala, badava se molil, prosil, opodne od višine da počemši doli do kraja na niti odgovora njemu dala nije, ovoga bilo
razpukla se srbska cirkva baš pri velikim jako razžalostilo. Jučer na večer nju je bil
oltaru tak, da božju službu obavljati je pre takaj iskal, ali ni se bil mogel žili šnjom.
povedana. Kazpuki je to naškodilo, da pod Okolo desete vure je otišel iz kafane, a ob
cirkvom napravljenu kriptu je tuliko vode jedennjsti je več mrtev bil. Mrtvil njegovo
nazviralo, da več od sto let pokopanih Iju- télo su rnrtvački špilal odnesli
dih rake su plivale, od te velike mokroče je
Z g o r e t! p ic bn n uš.
voda fundamenta na tuliko mehkoga včiIz Egera javiju, da Jarosy János penzionénila, da jako žmehku boltu duze držati moguči nije. Ove srbske cirkve kod velikoga ranog plebanoša su vu Cetvrtek jutro na
oltara boltu su za jeden čas s gredami pod vuglen zgoretoga našli doma. Iztraga se je
prli. Zalim vu istoj ovoj pogibelja je tako taki obdržala i misli se, da su kakovi kriv
djer na glavnom piacú katoličanska cirkva ci bili zrok nesreči plebanuša. Ali i to je
takaj, na kojoj bolta je takaj na više mes- moguče, da si je hičenom šibicom sam netah puknjena. Ova cirkva je od toga zna hotomice zročil smrt. jer je on slep, več pred
menita. da serviani su 18i8-ga Ijeta poljeg nekojim Ijetom je zgubil pogled.
stoječega od svetoga trojstva pila okole nade
„Z b o g o m Ženu. n ese m e /”
vali s magjarskih ljudih mrtvimi glavami,

koj i su vu boju opali. Okolo nasadjene agacije dréve pako su žive magjare povesili,
pod nje slamu nanosili, nju vužgali. i tak
slrabovitom ognjenom smrtjum nje bili izkončali. Ovihcirkvah porušenje su več pred
desetimi 1jetin i odlučili, nego još do sada
nikaj ni napravili uisn. sad budu pretrucani
ni samo od Zenta srbsku. nego lakajše i
Iz Orsave |aviju. da su tamošnji dva mer
katoličku cirkvu iz nova podignuti.
niki rékah si ovoga meseca 12-ga vu ladju
seli na Dunavi, da budu se k onim mestam
L o te s u ino nb oju c.
peljali, gde voda na hitro doli leti. Kad su
Jedne oštarije poznana je bila mala Lola.
na to mesto došli je vrtuljka na hitro pri
Niška i tenka puca s črnimi očima i črni
jela čimeka i jeden mernik. Jankulovič Krnil
mi lasima. Iz nemške zemlje pred četiremi
Ijetmi je simo k n,im bila došla. Iz Borosz
koje ste vu nazočnosti vašega prialelja dali ló od dobrostoječih purgarskih ljudih je bi
vu srahjbu ošleriašu.
la pokolenja. bral ujezi n je soldački oficer,
— »Za segurno to bude rekel, da vam kod nemške države Vu Siromaštvo je pris
je več nazad dal «
pela ova izvrstno lépa puca, pak s ostalom
»Moguče. Samo, da vi imate svedoka familijom skupa ostavili su Boroszló, pak
takaj, koj je pripraven posvedočiti, a ošteriaš su došli vu Magjarsku zemlju. gde kod jedpako neima nikoga. Ako pako pod nikakov noga zemeljskoga gospona familiji, kao nanačin ne bi bil pripraven nazad dati, onda vučiteljica nekuliko vremena služila bila. Nego
mu samo to reči te. da ga meni predali bu gospodin njezin počne se njoj prilizavali, on
daié.« —
da još komaj 18 let stara vu Budapeštu ide,
Mr Nelson svojim priateljom iz bilja vu lom mišlenju bivša, da ovdi službu posna novo idejű k ošleriašu Ov pako srdito ligne. Ali vu ufanju se bila vukanila, služ
riče, kopa s nogami, nego kad mu več doj- bu je ni bila posl igla, pak i penez i su nj oj
de na pamet, da njegov suprotivnik ima sve več izfahli Vu jednu gostionu ide i lamo
doka takaj, koj segurno na njegovu stran vu službu slupi. koju su onde poim« nu Lola
svedočil bude. osobito pako ako me još llad- nazvali. Vu jednoj priliki se bil spoznal s
ticld liškalu preda onda segurno izgubljen lepom Lolum jeden tergovski, osemnajst let
sam. Oču. neču, nabroji mu njegovih jezero star detič po imenu Viner Leo. Na hitroma
forintov.
su se spriateljeli i više tjednov danah su
Od ovog pripečenja za kratko vrém e skupa bili živeli. Za tuvarušicu si nju bil
su se po cél im Manschesteru spominali i nakanil vzeti, kaj i roditeljem njenim je ta
Mr, Hadfield liškala ime je još glasovitije kaj bil dal na znanje. Nego roditelji njeni
postalo. Vkanjhvi ošteriaš pako moral bil pod nikakov način su ni hoteli privoljiti. koj
oditi, od špota iz Manschestera i daleko vu je zalubljenoga rnladoga človeka srdca jako
jeden drugi vareš se bil pretrucani presilili.
razžalostilo bilo. — Jučer na večer se pri
petilo, da si je vu Szécsen vulici poti 81
Pisal: J, C a s s ir e r .
b roj o m vu Mignon oštariji sobu bil pogodil
Priredil 31. F .
Vu zapisnik svoje ime napiše, da se Viner
Leo tergovski pomočnik zove. (Jv mladi člo

VTu jednim medjimurskim selu »e je do
godilo. Muž, koj je bil pri je sirotu ženil sa
mo doma ostavil.se je onak »malo pri vini«
povrnili dimo. Ro celim putu si je premišIjaval, kak bu se namolil ženi. da mu pak
po hrbtu sukalnik nebude čardaša plesal. Je
— mislil si j e — zezla nebude nikaj: malo
hudem nju poprosil, pak nju k lomu i kušnem, onda sigurno mi nikaj nebude vrinila.«
Tak si je premišljaval. kad je več do
doma došel. Veliki strah ga je obišel. Ros
tál je pri prelazu. Nije znal jeli bi išel prék
ili pak né. Iz dvora vu krnici je videl uekakvu žensku spodobu Žena je bila. po go
voru nju je poznal,
— Riek skočim.
mislil si je.
pak
se odškuljam na štabi spal. harem nebude
znala, gda sem došel.
I vu lom hipu je prek prelaza stal Ali
kaj je to?
Bog budi znami . . . kak
da bi ga ravno on bil zgrabil i letel je šnjim.
Siromak muž je samo tuliko reči zmogel još:
— »Zbogom žena, nese me!«
Ali na sreču ga je ne dalko neslo. A
kaj pak ga je neslo, je bila njegova črna
telička, koia je vu mraku vum ostala i pod
prelazom si počivala.
Ali zalo se je siromak muž ipak ne
oslohodil sukalmka. Kad je ov plesal mu po
hrbtu si p mislil, da la bolje bilo, ako bi
ga bil odnesel................
('e tc r tlc s c f/ k r u t sc j c vcc h o te lu
s k o n tu tl.
Vu Beču je jedna llolczbaucr Fani
zvana stara žena pravi strah špitalah. Včera
se je več čelerdeseti krat hotela skončati
Ali svigdar pazi na to kaj n joj velika falinga nebude na lélu Tak buč * vu špital dojti.
Odgovorni urednik
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083/1 k. 902
A kir. jbiróság. mint tkvi hatóság a
kir. kincstárnak a nagy-kanizsai takarékpénz
tár Vicsekics János s Bakrach Gyula korábbi
végrehajtatókhoz való csatlakozását kimondja
és kibocsátja a következő

w

G y ü m ö lc s - és s z ö llö b o r k é s z íté s i g é p e k .

Gyütndlcs- is s z íllö s a jtíl[,
folytonosan ható kellős emeltyű szerkezettel, és nyomerő szabályzóval.

A munkaképesség 20 % - al nagyobb mint bármely más sajtónál.

együttes árverési hirdetményt.

jtydranliHtts sajtót

A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható-1
ság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak
liominics Francziska férj. Kenyérvári Ferenczné muravidi lakos elleni végrehajtási ügyében
44 kor. 38 f., 138 kor . 901 kor. 52 f. 03
és b o g y ó m o rz s o ló k .
kor. 2 f. tőkék s jár. valamint 12 kor. 65
f. árverési kérvényi költség kielégítése végett
a nagy-kanizsai kir. törvényszék a perlaki kir.
S z ü llö - Oh f f y iiiH ü le s ü r lü k . . 1 s ztt /ó k O s z f i/O k r k gyümölcs és főzelék aszalásra.I
járásbíróság területén fekvő amuravidi 25 sz.
ffy flM Ü l< \H -\t'iffó
liH in o z ó f/O /H 'k* legújabb szerkezetű szabadalm önműködő
tkjvben A. 1. 29, 3371, 3701, 3762, 3799,
„ S y p h o n in ” gyümölcs- és h z ü I I ü v v h h z ü p e r m e t e z ő k gyárlatnak és szállillalnak
1797/a hrsz. alatt foglalt ingatlanok a vhajt
jótállás melleit a legjobb kivitelben
törv. 156 §-a alapján egészben 721 kor. az

Jz íllő - is gyiitniilcszSzóK

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.

u. ottani tjkvben felvett 759/a hrsz. ingatlana vhajt. törv. 156. §-a alapján egészben 81
kor. az u. azon tjkvben felvett 2023/b hrsz.
ingatlan a vhajt. törv. 156. §-a alapján egész
ben 13 kor. az u. azon tjkvben felvett 50 b 2.
50/b/3 hrsz. ingatlanok a vhajt. törv. 156
§-a alapján egészben 907 kor kikiáltási ár
ban, mini becsárban az

Mayfarth

Ph. és T á r s a

cs. kir. k iz á r, sz a b a d , g a z d a sá g i g é p g y á ra k , v a s ö n tö d e é s g ö z h á m o r.

BECS,
=
<»V).

>

II. T a b o r s t r a s s e 7 1 .

K itü n te tv e 4 5 0 a ra n y , e z ü s t és b ro n z é re m m e l. = 5
11

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
K é p v is e lő k és v is z o n tá ru s itó k fe lv é te tn e k .

1902 évi május hó 13. napjan délelőtt 10 órakor
Muravid községházánál dr. Tuboly Gyula
nagykanizsai ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó árverésen a C 13 ssz
alatt özv. Üominics Alajosné szül. Csismasia
Teréz javára bekeblezett özvegyi haszonél
vezeti szolgalmi jog fenntartásával eladat
ni lóg.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
tartoznak az árverés megkezdése elöli a fennti
kikiáltási ár l()°/0-át bánatpénz lejében letenni
A kir. jbiróság mint Ikvi hatóság.
Perlak. 1902. feb hó 10-én.

691

főárudájában, ahol eddig több mint

T O *- Ö T M I L L I Ó
koronát tizeitek ki. közötte

600.000
6 0 0 . 0 0 0
Nem kell g a z d a g n a k le n n i, hogy
egy sorsjeg ye t v á s á ro lju n k ,

A m a g y a r iro d a lo m fő m ű v e i.
M e g je le n ik , fé lé v e n k in ti 5 k ő te 
rítés s o ro z a to k b a n , ö ssze s e n
k ö te tb e n

55

á ra 2 2 0 k o ro n a .

M e g r e n d e lh e tő :

Fischel Fiilöp (Strausz Sándor)
KőnyV)(emK<^s<beti

C sáktornyán.

Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

J.

Kor. a 69686. szóira
Kor. a 28718. szálra

Í U . J . ffigQ N ardaO O dliatlU tk1

^

Melléklet a »Muraköz« 1902. évi április 20-iki (16.) számához.

Bárminemű
818 ad 1363 Ikv. 902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
tkvi hatóság közhíré teszi, hogy Novák Ferencz végrehajlatónak Szklepits János és
neje Bozsits Erzsébet végrehajtást szenvedők
elleni 138 kor. 03 fillér tőke követelés és
jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy-kani
zsai kir törvényszék és a Csáktornyái kir.
járásbíróság területén levő a bottornyai 1130
tk. 517 hrsz. ingatlan 56 kor., 605 hrsz. 32
kor., 1613 hrsz. 64 kor. és 1823 hrsz. 8
kor. becsértékben egészbeni, mégisa botlornyai 1473 tk. 62 hrsz. 800 kor. becsárban
az árverési ezennel megállapított kikiáltási
árban elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlanra

1902. évi május hó 6-an délelőtti 10 órakor
a bottornyai községházánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10% készpénzben, vagy
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi november
l én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszleri
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az
1881. LX. t.-cz. 70. §. értelmében a hánatpénynek a bíróságnál előlege« elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.
Kir. jbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornya. 1902 febr. hó 7

690

1113 tkvi 902

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir jbíróság, mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy a Lehár Márton
és neje Cziglár Anna alsó- hisztriczei végrehajtatóknak Cziglár István és Iván alsóbisztriczei lakosak végrehajtást szenvedők el
leni 600 kor. tőke követelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyelőn a nagy-kanizsai
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir járás
bíróság területén levő a ráczkanizsai 107 Ikk.
238 hrsza. erdő 1 H. 800DÖI területű 860
kor. kikiáltási árban a végrh. lörv. 156. §-a
értelmében egészben az árverést ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte és
hogy a fennebb megjelölt ingatlanra

1902. évi április hó 30-ik napján d e. 10 órakor
Ráczkanizsa község-házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának I0 % á ! készpénzben vagy
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ban jelöli árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov hó l-én
3333. sz a. kelt igazságügyi miniszteri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881:
LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1902. február 17.
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