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Csáktornya, 1886. április 20.

—  y .  —  „f Senki sem tagadja, 
hogy OAkfomya város közönsége,mmtha 
csak olyan vér pezsegne ereiben, igen 
könnyen ragadható pillanatnyi lelkese
désre és áldozatra.

Ha valami modern eszmét tetszetős 
formában — t u d  v a l a k i ,  
akár szóban, akár i ásban ezen közön
ségnek előadni, azonnal ; fel lobban 
a szalmatűz, s mig ennek melege 
tart, az érez kiolvad, a papir ki lebben 
h bugyelarisból és hordódik az áldó 
zat oltárára

Az alig múltból hivatkozom a törő 
kök jö \ etelére. az egyet* mi ifjúság 
török küldöttségére, a fiumeiek kirán
dulására, a czifrábbnál-czifrább kép
viselő választásokra és ezekkel járó 
banderiutnos ki- és bevonulásokra. 
Mindezen eseményekre akadt Csáktor
nyán pénz és ember.

Van egyletünk is elég, az első 
években úgy a hogy érdeklődik iránta 
a Csáktornyái közönség, de lassankint 
elalszik a szalmatüz, és a szegény 
elnök ugyan jó szülőktől való legyen, 
ha 10 — 20 tagból álló választmányból 
egy két embert tud fogni ülésre

A városi ügyek pedig, amelyek 
iránt legközelebbről és komolyan kellene 
érdeklődni a közönségnek — ha csak 
valamelyik városatya vagy ismert nép- 
vezér, a jegyzői stb. választásoknál egy 
k is  hecczet nem csinál, kevésbbé ér
deklődnek a csáktornyaiak, m int] a 
chinai reformok iránt.

Nézzük csak évtizedek óta Csák
tornya város tengődését anyagi kérdé
sekben, valóban nem állanák ki a h a 
sonlatot a Piripulyi paraszt község 
viselt dolgaival, a városi rendes szám
adások egy pár év óta meg lesznek 
ugyan készítve, de liogy állunk a sze 
gény- alap, kórház-alap. iskola alap és 
tudja a jó  Isten miféle alapokkal — az 
ezekre vonatkozó számadások vagy 15 
esztendeje lolyton készjlnek, de soha

I végleg befejezve nem lesznek Tele va- 
■ gyünk adós ággal, igaz más városnak 
! fs van adósság i de legalább meg

adják a rendes formáját az adósság
nak Nálunk az adósság nagy része 
váltón alapszik, és a város-atyák fór 
malis váltó nyargalászok. És a nagy 
közönség mindezen dolgokat békés egy
kedvűséggel nézi és engedi folyni év- 
ről-évre Hol van a közügyek iránti 
érdeklődés és lelkesedés?

Hogyan várjunk kizárólag köz- 
ügyek iránt kitartást azon város pol
gáraitól,akik magán tulajdonukkal is alig 
törődnek. Értem ez alatt a Csáktornyái 
közlegelő ügyet, mely felszólalásom
nak tulajdonképeni czélja

Köztudomású dolog, hogy néhai 
Tolnai Gróf Festetics György ur mint 
volt földesül* és Csáktornya város 
szerződés mellett, volt úrbéres lakosai 
illetve ezek képviselői között, 1869. évi 
január hó 4-én létrejött és a törvényes 
felsőbb hatóságok által jóváhagyott úr
béri peregyezség szerint a 22%  
telket képező 178 zsellér állomány után 
járó legelő és erdő illetőség fejében, a 
jogosított contraktualis lakósoknak 269 
hold és 300; j öl jutott. Ugyanezen 
egyezség szerint a földesur részére ju 
tott 31G hold és 717 öl legelő pedig
az alperes contractua’is lakosoknak 1900 )
írtért örökáron eladatott.

Hogy a volt legelő rész kiket fog 
illetni, arról én vitatkozni nem akarok, 
de az tény, hogy a legelő Csáktornya 
város egyes lakosainak magán tulajdonát 
képezi. —

A legelő mindezek daczára Csak- 
■ornya város, mint erkölcsi testület tu 
lajdonául van felvéve felekkönyvileg. 
Csáktornya város a telekkönyvi hibás fel- 

I vételt kihasználva, az egyes polgárok 
; magán tulajdonát, a város egyetemét 

terhelő adósságokkal terhelte sőt mint 
i hírlik jelenleg egy nagyobb kölcsönnel 

terhelni szándékozik. A ' áros. a legelő
ből. melyhez tulajdonképen a városi

terület használati jogát kivéve, semmi 
jussa sincs, részletekben eladogat, sőt 
abból nagyobb területeket elajándéko
zott. A legelő egy részét felszántotta, 
és a tetemes haszonbért a város kö
zös pénztárába szedi be

Mindezen jelenségek elég komolyak 
arra, hogy a jogosított városi polgárok 
ezen le.; elő ügyről egy kissé gondol
kozzanak. Legsürgősebb teendő pedig 
az. hogy a legelőjog tulajdonjoga a 
hibás telekkönyvi felvétel kiigazításával 
— Csáktornya város \ olt szerződéses 
lakósai javára kebeleztessék be telek
könyviig.

Igen sürgős annak megállapítása 
is, kik voltak Csáktornyán a contrak- 
tualisták — mert tudtommal a leg
utolsó úrbéri lajstrom 1768 évből való, 
az abban felvett egyének már névről 
sem ismeretesek mind Csáktornyán. De 
vannak még öregebb emberek, kik e 
kérdésben felvilágosítást adhatnak ; --- 
megvárjuk, míg ezek is elhalnak és 
ezáltal a kérdés megoldása még bo 
nyolódotlabbá tétessék.

Minden félreértés kikerülése végett 
kijelentem, hogy ezen felszólalás czélja 

nem a legelő fel- vagy fel nem osz
tása, hanem kizárólag az, hogy a le 
gelő a jogositott polgárok részére meg
merhessék.

Mustéikor.
Nemcsak a nap ragyogó sugarai s 

a zöldülő természet panorámája teszik 
előttünk kedvessé a tavaszt ; van 
annak a keiesztény világban egy magasz
tos uapja, az emberiség megváltásának 
évfordulója, a .,Husvét“ dicső ünnepe! 
Mily örömmel várjuk e napot! Mennyi 
állítatta] gondolunk annak fontos jelen
tőségére. Hisz e riaiou rázódtak le a 
pogány sötétség rablánczai s ugyan ek
kor derült szellemi egünkre a felvilágo
sodás isteni hajnala ! Hisz ez azon nap 
minden évben, melyen feledve a földi

gondokat, képzeletünk az égbe ragad - 
ahhoz, ki értünk kereszt halált szenvedett 
— édes Megváltónkhoz!

Ünnep ezl a kereszténység hála
adásának dicsteljes ünnepe, amelyen al
kalmunk van megköszönni a Mindenhatő 
ama atyai jóságát, hogy egyszülött fiit 
áldozta fel büueinkért ami megszaba
dításunkra.

Mit érdemel tőlünk az édes Jézus, 
ki annyit szenvedett ? !  Ö, ki isteni 
a tjja  egyenes akaratára leszállóit égi 
trónusáról a földre, hogy bennünket, bű
nösöket megszabadítson s az örökéletre 
méltóvá tegyen.

Ö ! ki földön léte alatt az engedel
messég, tisztelet s az erény példányképe 
volt, hogy megmutassa a bűnben síny
lődő emberi nemnek az egyeoss utat, a 
mennyország felé Ö ! ki a szellemi fel
világosodás terjesztése s a  mi boldogulá
sunkra megalapította a keresztény anya- 
szen tégy házat, melyen a „Pokol kapui 
se vesznek erőt 1“

8  mind eme jókért, mi volt jutalma 
a hatalmát féltő s a szellemi sötétség 
éjében sínylődő pogány néptől ? ! Az 
igaztalan gáncsolódás, a megmérhetlen 
kínzások egész sorozata s végre kereszt- 
halál a gyászos Golgoth&n . . . 8 mind
ezekért mit kívánt tőlünk ó  ! az ártat
lan bárány ? I Semmit mást, csak gyer
meki tisztelet-, szeretet- és engedelmes
séget isteni atyja iránt 1

És volna-e keresztény kebel s benne 
érző szív, amely ezt megtagadhatná ? !

Találkozik-e oly elvetemült bűnös, 
ki a . Feltámadás11 magasztos ünnepén 
magába ne szállna, s forró imát ne 
küldene a magasba az „Isten - ember“ e 
példányszerü önfeláldozásáért ? ! -• Nem 
hiszem ! mert ha volna is olyan, aki tel
jesen megfeledkeznék a h it és lelkiisme 
rete szabta kötelességéről, ma önitény- 
telenül is magával ragadja a sokaság az 
Isten házába, hol hálaadó fohászt zenge
nek ahhoz, ki széttörve a nehéz lánczo- 
kat elhárítva a legnehezebb akadályokat, 
dicsőségesen feltámadott- a Jézus Krisz
tushoz ! —

TA&C2A.
A szerelemén szerelem —

(Bestéi j .)

.Ir ta  ^ o r v á 'l )  ~(jyula. 

fFoljt.)

— Ugyan mit beszél édes Pista el® 
kém. Az Isten szent szerelmére, hagyjon (ól 
a sötét gondolatokkal Ha az Isten magá
nak szánta Nagy urarnék Juliskáját, úgy 
sem lesz az másé. Nyugodjék meg !

... Majd nemsokára megnyugszom, 
szólt határozottan Pista.

Lesz majd egy kis hely, mely engemet 
is befogad; lesz majd egy kis hint, mely 
sebeimet meggyógyítja .. De utoljára ki
mulatom magamat.

— Az én nótámat te lekete gyerek !
Itt egv pengő érte !

Nem kellett kétszer sem mondani. — 
Fen már keretibe tette nyirettyűjét, s el
húzta azt a siralmas nótát, mely így kezdődik: 

„Gazda uram, gaxdamonyom 
Ai egekre kérem ! .. ."

Mesterül játszotta Peli e darabot, s 
nem csoda, ha Pistának, kinek úgyis oly 
beteg volt a szive, kényeket csalt sze
meibe. ...

A jelenlevők mind azt kérdezték egy
mástól susogva : „Mi baja van Bíró Pistának?1*

A vidám korcsmárosné is oly szomorú 
volt ez este, s valahányszor Pistára nézett, 
mindig egy bosszút fohászkodott:

— Ah, Mária, József mi lesz ebből ?!
Pista sem törődő't a jelenlevőkkel, ő

csak huzattá kedves nótáját, majd elővevé I

hatliku furulyáját, e mintha csak beteg lelke 
zokogása lett volna, oly szépen eifujta rajta 
azt a másik szép nótát, a „Kék nefelejts“-et.

Azután tele töltő poharát, s a jelenle
vőktől szépen elbúcsúzott ... örökre.

A búcsúzás nem tűnt fel a vendégek
nek, mert Pista ezt minden mulatság után 
meg szokta tenni. Azért egész nyugodtan tér
tek haza »Szerencsés jó éjszakát« kívánva 
egymásnak.

Midőn a vendégek már mind hazatér
tek, a korcsmárosné rögtön Pistához ment, 
s egyet csípve arczán, igy szóit

... Mondja csak szivem, hát mi tör
tént Juliskával. Talán már nem szereti, 
vagy erővel másnak akarják adni ?

— Híz úgy van lelkem, felelt Pisla 
fájdalmasan.

— És kinek ? kérdé a csaplárosné.
... "Varjas Miskának, mert az gazdag, 

én pedig egy nyomorult '•oldu* vagyok. 
Nincs nekem vagyonom, nincs semmim, ta
lán még — —

— Pista ! vágott közbe a jó hitük korcs
márosné. A* Istennek van magára is gondja. 
Nem szabad mindjárt oly rosszakat gon
dolni. Tudja-e ma reggel mily szépen pré
dikált a tisztelendő ur, hogy csak az jut a 
mennyországba, aki a csapásokat békével 
tűri. Pedig van ára ennél nagyobb baj is 
lelkem. Csak engem mennyi ért már — s 
mégis ilt vagyok. Azért leg\en nyugton. -  
Menten haza, leien nevében feküdjék le és 
meglássa, reggel egészen máskép gondolko
dik. Meg hát — szó ami szó ... egy leány
ért nem érdemes ám mindjárt az életet ál
dozni. Annyi van, hogy minden ujjára eny- 
nyit kap n i f s azzal kétszer mulatta Pistá
nak az öt ujját.

... Sok leány van, tudom, de Juliska 
csak egy

... Éjfél körül járt az idő. midőn

Pista a csárdából kijőlt. Körülnézett, s egy 
nagyot fohászkodott :i

— Szegény édes anyám,miért is szül
tél e gyalázatos világra engemet !

Azután a folyam hidján átmenve tova
ballagott. A rét kellő közepében volt egy 
nagy hársfa. Ide hajtotta Pista minden dél
ben a juhnyájat ; e fa alatt ölelgette oly sok
szor szerelmes kehiére Juliskáját. Most is 
arra vette útját, de hisz’ sem Juliska, sem 
a nyáj ni ics ott. Mit akarhat hát ?

A torony órája az éji 12-öt kongja el, 
s kezdődik az az egy órai borzalmas idő
szak, mit a nép a szellemek órájának nevez. 
Pista nem fél ettől. Ott fujdogálja a hárs 
alatt piczike furulyáját. Siró hangját tova 
viszi a legfolyam, lassankint elhal Haja egy 
nagy durranás remegte)i meg a levegőt . . . 
nagy füstoszlop száll tel .. az alvó madár
kák felriadnak ... s aztán ismét csöndesség 
van. Ugyan mi történt...? Ez az éj titka.

Az éj e múlt. Keleten vörösödni kezd a 
láthatár, s a kelő nap aranysugaraitöl a 
hajnal biborpirja ég. A  fákon reggeli fo
hászukat csiesergik a madárkák.

Nagy Mihály uram is —  mint a nép 
nevezé — felkelt már egész családjával. — 
Háza kéményéből csak úgy dől a lüst. Süt
nek, főznek a holnapi nagy napra, a lako
dalom napjára. Lesz ott minden : mert Nagy 
uram nagyon kényes a becsületére, s nem 
szeretné, ha még azt találnák a szemére 
vetni: hát ez és ez hol maradt ? Azért ő 
maga vezeté az ügyeket, s néha-néha mo
solyra húzza azét húsos ajkait, mint aki 
jó „pártit1* csinált.

A szép Juliska is ott forgolódik a tűz
hely körül. Nagy Mihály megelégedetten le 
gelteti raita szemeit.

— No ... szól hozzá — holnap ilyen 
tájban asszony lész. Az argyelusát ■ Derék 
urad lesz, mert meg kell adni, Varjas Mis
kának nincsen pária a falában. Nem igaz ?

Juliska semmit sem telelt, de szép két 
szeme vörösödni kezd.

— Csak nem kezdesz pityeregni ... 
szól atyja.

— Füst ment a szemembe édes apám 
uram, felel Juliska.

Azután ott hagyja őket Nagy uram a 
konyhában. Maga pedig a hosszú udvaron 
föl és alá sétálva igy tűnődik magában:

... Egészen belebolondult abba a Bíró 
Pistába. Hogy az ördög vinné el azt a gu- 
lyásboj'árt. Alig tudom már a tejéből kiverni* 
Dejszen majd elfeledi, ha asszony lesz .. 
Hanem hát hol ké ihet a vőlegény ?

Erre egy nagy zsebórát vesz elő mel
lénye öblös zsebéből.

— Ejnye, ejnye 1 Már 10 felé jár az 
idő. Most már csak megjöhetne t

Alig mondja ki az utolsó szót: »Adj 
Isten jó reggelt Nagy urami« kiáltás hal
latszik át a sövénykeritésen.

Nagy visszatekint, hát a vőlegény csak
ugyan megjött apjával együtt.

— Hol farkast emlegetnek, ott terem. 
Fogadj Isten Varjas komám ! Hát egak tes
sék besétálni Már régen várok kegyelme 
tekre. Anyjok ... kiált a konyhába -  abból 
az ötvenhatodikiból egy csutorával t

Nagy Mihály uramnak a pinezéje a 
legválogatottahb borokkal volt tele, melyek
ből a szerint hozatott, a minő vendégei vol
tak. Nem egyszer megtörtént, hogy nagy 
urak is csak be- belátogattak hozzá. Ha 
kedvelt vendégei toltak, mindig az 56-iki 
díszelgett az asztalon aranysárga színével. 
Magától értetődik, miért hozatott abból.

(Faljt kov.)



Meg is telr.ek ma a keresztény egy
házak az ájtatos hívek seregével, kik 
eljöttek imát mondani a megváltás isteni 
m u n k á já é r t  s részesévé akarnak lenni az 
Isten szolgája ajkáról elhangzaudő. 
Albinjának.

Az elmúlt nehéz napokon gyászol
tunk is a kínok és fájdalmak miatt, me
lyeket az Isten egyszülött fia bűneiért 
szenvedett, ma már vigadhatunk; mert 
az, aki önmagát feláldozta é rtü 'u  bűnö
sökért, ma már feltámadt s drága véré
vel meghozta számunkra a megváltás 
isteui malasztját !

De fel is harsog ma minden ke
resztény ajaaról az őszinte szívből jövő 
„Hosanua.44

Alleluja ! Alleluja!!

K O VATS GYULA,

H Í R E  h .

— Lapunk t. barátainak, előfize
tőinek, szive* munkatársainak é s  olvasókö
zönségének a feltámadás'ünnepe alkalmával: 
boldi g ünnepeket kívánunk !

—  A Csáktornyái Városbiró ur fi
gyelmébe. A múlt napokban egy tehenekkel 
vontatott szekér haladt végig a város tőut- 
czáján. A szekéren bűzös, sárral s trágyá
val vegyitett folyadék volt, m elyet valamely 
polgártárs udvarát tisztítván, szemétdombja 
aljáról vitetett ki a legelőre. Csakhogy ab
ból ugyan alig jutott valami i-endeltetése 
helyére, mert a híg íolyadék a szekérről a 
főutczán véges-végig a lakósok nagy meg
botránkozására lefolyt s várta a legköze
lebbi esőt. mely megszabadította a járó-kelő 
közönséget a bűzös, egészségtelen szagtói, 
melyet a folyadék terjesztett. A városi rend
őrök ... dicséretükre — megjelentek s szid
ták a fuvarost, de hát ez semmit sem hasz
nált, mert a lassan halaladó szekér .sak a 
perlaki atcza vége felé szabadult meg las- 
san-lassan terhétől. Jó volna ez esetből ki
folyólag megreDdszabályozni az udvar tisi- 
tnást, már csak azért is, mert a kolera nincs 
messze tőlünk!

Hymen Mandl Róbert beliczai 
földbirtokos nővérének Irma kisasszonynak 
f. hó 29 én esküszik örökhüséget Dr. Mándel 
Ede a bpeMi dohányutczai izr. imaházban. 
Aidást, boldogságot kívánunk a liatal párnak!

—  Nyilvános nyugtázás, a  helybeli
polgáriskolai ifjúság „Zriuyi önképzőköré

nek" jótékonysági alapja javára folytatóla
gosan még következő neme* adományok 
folytak be. Elősorolva az aláírási ivek száma 
és az aláírás sorrendje ezerint. I. Schucb 
Pál 1 frt. Stern Jakab I írt- Prusalz Alajos 
1 frt. — IV. Jaskó Károly I frt. Újvári 
Mihály 50 kr. — XII. Bors István 1 frt. 
Zeilmeister 1 frt. Debics János 30 kr. 
Kukovecz Ferenc 20 kr. Godina Miklós 80 kr, 
Schöberl A. 4(1 kr. Hotz Rudolf 20 kr. 
Megia Márton 10 kr. Prusatz M. 50 kr. 
Kósz Franz ‘20 kr. Klika Ignác 20 kr. Var- 
sics János 20 kr. N. N. 20 kr. Fischer 
Jakab 40 kr. S. T. 20 kr Dvorscsák Márton 
20 kr. Fürst Károly 20 kr. Dobsa Tamás 
20 kr. Broch Adolf (N. Kanizsa) 30 kr 
Ilirschsoha Zsiga 20 kr, Kósz Ferenc 20. 
kr. — XIII. Pulay Zsigmond 30 kr. Benedikt 
Ede 1 frt. Neumann 30 kr. Neumann A.
30 kr. Klein M. 30 kr. Graner testvérek 
1 frt. Csakathurner Hermann 50 kr. 
Lőbl Móric 1 frt. Mastnak József 30 kr. 
XVII, Dianicz Ignác 10 kr. Sabljaz János 
10 kr. Moróc Győző 10 krt. Bosnakovics 
Amália 10 kr. Kolarics Sándor 10 kr. — 
(Folytatjuk )

Magyar szintarsu'at Csáktornyán-
Balogh Árpád színtársulata megyénk szék- 
várósábó Csáktornyára érkezett. Üdvözöljük 
a derék színtársulatot! A  Balogh név elő
nyösen ismeretes Csáktornyán, Az igazgató 
atyja, a megboldogult, öreg Balogh, színtár
sulatával évenként felkereste hazája e 
határvárosát, s jó társulatival sok élvezetes 
estét szerzett a város színházlátogató közön
ségének. mely őt mindig szívesen fogadta. A 
Csáktornyái közönség ez alkalommal is a 
kellő a pártolásban részesítendi a magyar 
színészeket, ha azok megérdemlik, amiben 
nincs okunk kételkedni, ismervén a derék j 
színigazgatónak, mint az orsz. sziniképezde | 
▼olt növendékének müizlését.

—  Köszönetnyilvánítás Tekintetes 
Kramarics Imre ur meglátogatván az ore- 
hovcsaki (zseleznagorai) áll. elemi népisko
lát és a tanulók előmenetele, különösen 
pedig a magyarnyelvben tett szép haladásua 
felett teljes megelégedését fejezé ki A 
magyarnyelvben legjobb előmenetelt tanú
sított több tanulót pedig pénzbeli jntalom- 
ban részesíteni méltóztatott. Miért is fogadja 
Tekintetes Kramarics ur ez utón úgy a ta
nulók, valamint saját részemről a leghálásabb 
köszönetéinet. Vugrincsics Ferencz áll. tanító.

—  A Csáktornyái kir. postatakarek 
pénztár márczius havi forgalma: Betovök 
szám a: 170. Betétek összege 227 frt 50 kr. 
Visszafizettetett: tizenegy betevőnek 542 írt 
76 kr.

Kir tanfeiiigyelő ur jelenté af.
hó 13-i közig. biz. ülésen, hogy meglátogatta

a légradi rom kath., evnng. és mózesvallásu 
iskolákat. Örömmel és elismeréssel jelenté, 
hogy a Iégrádi felekezetek vállvetve a leg
jobb buzgósággal törnek az értelmes és ha
zafias oktatás eszménye felé. Az eredmény, 
inelylyel e téren e határszéli városban ta
lálkozott, annál tiszteletreméltóbb, mennél 
dicséretesebb a képviselőtestület készsége, 
amelylyel az oktatásnak még a helyiségek 
szűk voltában és a tanerők számában rejlő 
akadályait ... előterjesztésére megszüntetni 
igyekezett. Egy, négy tantermet és négy ta
nítói lakást magába foglaló, már a jövő tan
évben teljesen befejezendő róm. kath. iskola 
építésének, a tanerők szaporításának, az épít
kezés befejezéséig szükséges bérleti helyisé
geknek haladéktalan gondozását kötelező 
végzésben kimondotta; a felekezetek ará
nyos anyagi támogatásának czéljából meg
állapítandó fokozatok feltüntetésére kebelé
ből egy bizottságot kiküldött. Ép ily örven
detes viszhangra talált a társadalom és fe
lekezetek vezetőiben abbeli óhaja, vajha ez 
építkezés befejezése után első vonalban egy 
gyermek-menedékház felállításához nyeret- 
nék meg a Iégrádi közönség bizalma és ál
dozatkészsége. Nem kétséges, hogy azon jó
akarat és támogatás, melylvel ar  összes 
hatóságok részéröl találkozott, e város nép
oktatása terén, rövid idő múlva számbave- 
hetö szellemi és nemzeti eredményeknek 
lesz forrásává.

—  Kir. tanfelügyelő ur részh te* 
előterjesztést tett Draskovecz, Szt.-Mária és 
Alsó-Vidovecz perlaki járásbeli r. k. iskolák 
állapotáról, feltüntette a tauerök csekély 
számából és a helyiségek szűk voltából az 
oktatás szellemi sikerére károsan visszaható 
körülményeket, végül pedig ezen iskolák 
rendezése értelmében kérte a közigazgatási 
bizottság szives támogatását és erélyes in
tézkedését. Az előadottak folytán Draskovecz 
község egy második tanterem építésére és a 
magyar nyelvet oktató kopességgel biro ok
leveles tanító beállítására, Szt.-Mária köz
ség a már különben is kész második tante
rem felszerelésére és egy második tanítói 
állás szervezésére, végül Alsó-Vidovecz köz
ség teljesen uj iskola építésére és egy má
sodik tanítói állás szervezésére azzal hivat
nak fel, hogy amennyiben még a május hó* 
bán megtartandó pályázatok eredménytelenek 
volnának, ezeket a képesítő vizsgák után, 
tehát még julius hóban ismételjék ; Alsó- 
Vidovecznek az építkezés nagyobb mérve 
folytán az uj iskola megnyitására 1886. év 
november 1-ig halasztás engedtetik.

—  Goricsán községnek három or
szágos vasár engedélyezése iránti kérvényét 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztérium véleményadás végett a soproni

kereskedelmi és iparkamarának leküldvén, a 
kamara legutóbb tartott közgyűlésén tekin
tettel ama körülményre, hogy nevezett köz
ség környéken: Csáktornyán, Szt.-llonáu, 
Nedeüczen, Kottoriban, Letenvén, Perlakon, 
Varazsdon, Ludpregeu, Kapronczán, Légrá- 
don, A.-Domborun és Mura-Saerdahelyen 
úgyis 51 országos vásár tartatik : a folya
modó község kérvényének elutasítását fogja 
kérelmezni a magas minisztériumhoz inté
zendő veteményes jelentésében.

J V y i i t l é r . * )

Folyó hó elején családi ügyem rende
zése végett Csáktornyán s környékén valék, 
mely alkalommal tisztességes társaságban jó 
kedvem volt; jóllehet nincsen tudomásom, 
de úgy hiszem senkinek sem lehet o’y dol
gokról, mi müveit és tisztességes embernek 
bor közt meg nem engedhető; minthogy 
pedig daczára ennek oly hírek keringenek 
rólam, melyek becsületemen csorbát ejthet
nének s ő t  m i t ö b b ,  c s a l á d i  v i 
s z á l y t  i d é z h e t n é n e k  e l ő ,  ugyan
azért kérem a tekintetes szerkesztő urat, 
engedjen helyet becses lapjában a következő 
nyilatkozatomnak :

1. Hogy más, illetve idegen pénzen mu
latni nem szoktam.

2. Ha pénzre szükségem van, azt min
dig tisztességes utón tudom megszerezni, 
esetleg nélkülözöm, a mi már velem történt is.

3. Hogv nőmet illető összegekből eddig 
még egy krajczárt sem pazaroltam el. mert 
pénzt nem kapott.

4. Hogy farizeusok, jezsuiták és haszon
lesők Ítéletei nem caüggesztenek, sőt tettre 
bátorítanak.

5. Hogy családom szentélye nem da
rázs feszek.

Végre annak meggyőzésére, hog / tisz
tességes társaságba való vagyok é3 abban 
élek .. noha néha ki szoktam rúgni a hám
ból alábbi nyilatkozat szolgáljon bizonyítékul.

„Hogy Kramarics Imre ur muraközi ille
tőségű, jelenleg bács-petrovoszellói lakós a 
helybeli- és az 1869. év óta fennálló „Ma
gyar olvasóköi “*nek múlt 18ö5. évi deczemb. 
hó 25-én tartott közgyűlésen egyhangúlag 
elnökké választatott, jegyzőkönyvi kivonat 
helyett, bizonyittatik.

Kelt Petrevoszellón, 1886 évi ápril 12.
Heuduska Adolf s k. Zagoricza Lázár a. k.

mint a kör jegyiéi**. alelnö.*-
Ennyit azoknak, kiknek küszöbük sáros 

és másén a port meglátják.
Kelt Bács-Petrovoszellón, 1886. ápril 13.

Kramarics Imre.
*) E r-»Víit ala tt közlőitekért felelösiéget ne«

vállal a SZEltK.

V u z e m.

Za božičnimi svetki najbolje se k 
vuzmu veseliju verni kričeaiki, kajti naj 
povoljneše dime srdce čutlivoga krščenika.

Na Boži* se je pokazal mili Jezuš, 
kakti malo deteice, anda spodoben 
človeka onomu, koj se ictom narodi, ter 
toga velikoga sveta snzaml pozdravi.

Na veliki Petek vumrl je Jezuž na 
gori kalavarie na križ razpeti; na spodo- 
bu človeku, koj nednžen mora vumreti 
za pravico.

Na vozem lastovitura jakostjum stal 
se iz kamenitoga groba svojega, da
zadnič posvedoči istinitost nebezkoga na
vtika svojega. i na svoje naslednike, svoju 
decu osigura, da i naša mrtva te h  na 
zadni sud stala se badeju

Nevmertelnost duše i gorestajanje tela 
jesu: prava uteha i sladko razveselenje 
za sve ljudi, koji komaj suhoga kruha 
zmorejo, iz kojih oči težka tuga suze 
izprefia i onda kada nigdo nevidi, kojim 
se za dobro, zlo povrača, i koje ne- 
gravedno preganjaju.

Drage roditelje su zakopali jeduomo; 
drugomu ljubljenu decu od serca od 
tergoula je nemila smrt; opet drugim 
továruiica, ali tovarui; mila rodbina ali 
verni prijatelji jesú pom eri i. Ako bi ova 
goruča serčena radost, ako bi ov ljubezni 
savez, s kojim ste bili skopčani vu živ
ljenju, po smrti za naveke bi se razterg- 
nul i pre&tal: pitam vas, jeli bi vredno 
bilo srce koma odpreti, i koga na tom 
sveta rad imati?

Ako bi nafte skrbi, trudi i žuli, 
s kemi smo svoji obitelji, naftemu bliž

njemu ali mili domovini pomoči hoteli, 
svi bi zgitmli, svi bi za badav bili po 
smrti, gdo bi se skrbel, gdo bi se trudil 
za siromake? ali za obče dobro?

Vidimo, kak nekoji pošteni, i marljivi 
ljudi boriju se siromafitvom, stndaju; 
drugi vu betegu mučiju se do smrti.
A drugi opet, koji na pravičnost i poš 
tenja najmenje daju, pak su vendar vu 
obilnosti i vu povolnotn zdravju

•Teli bi bilo vredno pravičnomu, 
poštenomu i marljivomu ostati čez celo 
življenje? Jeli bi bilo vredno težke be
tege tak dugo, mirno poduesti? Ako 
nebi bil drugi svet i drugo življenje, 
vu ko em Bog pravičen zravna ovoga 
nereda zemeljskoga i svakomu povrača 
kaj gdo zaslužil je?

Evo dragi čitatelji ravno got estajenje 
Jezuševo posvedoči nam nevmertelnost 
duše, i objači nas vu tom, da i nafta 
tela k svojemu vremenu gore se stala 
budeju iz groba.

Ovoga gorestajanja znamenje vidite 
ne samo vu cirkvah, nego po vsud okolo 
sebe!

Stara ova zemlja vu zimi je  zaspa
la kak mrtva i belim plaftcom bila ie 
pokrita, kak mrtvec, deca i prijatelji 
jesu nju ostavili, ravno kak ostaviju 
mrtvoga.

Pak evo! zemlja se je zbudila iz 
smrtnoga sna, i omladjena žive uazad, 
posluje, zeleni se, riva vun jezero vrstnoga 
sada svojega.Deca i prijatelji njezini 
jesu se k njoj povernuli, pielice, ptičice 
slavički, putjpulike, kukova. e. i t. d. 
i nad zestankom i poradi goristajanja 1

velike narave zadujm i se, veselo pevaju 
lepe pesme svoje.

S tim bolje se raduju čutlivoga srca 
krsčeniki zbog goristajanja zveličitelja 
svojega.

Po sv ih cirkvah zori i čnje se 
živi glas jezero jczer&l pobažuikah 

Vesel glas podignemo 
Vsi veselo spevajmo 
A lle lu ja !..............

Daj Bog svim čitatelji m ovih novin 
srečen Alleluja! D j vezda duhovno 
gorisfajauje is gre noga sna, iz nemar
nosti, iz uebaistva na marljivo, na de- 
lavuo življenje, po putu pravice i pošte 
nji.; po putu treznosti i ljubavi vu slogi 
zakouskoj; vu pokornosti dečinskoj, vn 
navuku, vu fikoli, vernosti vu službi!!

Ovak budi vu naravi lepo Medji- 
murje i vu napredku lepo.

Molnar István.

---------- o ----------

Vu Čakovcu 20. aprila 1386.

y— s. Nitko nebu tajil, da Sta
novniki akovečki. kak da njim samo 
t kova krv vri vu žilah, jako leliko su 
za pričasni aldov zadobljivi.

Kad b njim netko znal kakovu 
modemu misel vu dopadajučoj formi 
predstaviti, bilo rečjom ili pismeno, 
odmali slama uzplahue i dok ova 
vručina terpj, raztali se rudo' papir izpadne 
iz bugjelara i nosi se na oltar aldova.

Pozivam se na nezdavna prosla: 
dohadjaj turčinov, poslaniki uni\ersitet* 
nt mlade#, Piumancov, i od cifrasto

cifrasteših zbiranjah obligatov sa istim 
skopčanimi bandérium. Za sva ova se 
je vu Čakovcu našlo penez i ljudi.

Imamo i družtvah dosta, perva 
leta se po nekaj brineju Čakovčanci za 
nje, ali svepomalo saterne ogenj slame 
i siroma ki predsednik mora iz dobre 
familie biti. da od 10 20 odbornikov
jeden ili dva ljudi na sednicu vloviti 
more

Varaftki posli pak. za koje bi se 
Čakovčanci najbolje pobrinuti morali, 
ako samo koj vara 'k i oteč ili poznati 
vodja pri natariuških i drugih zbiranjah 
kakove §lje n ezbija. menje si glavu 
tereju, kak zachinske reforme.

Gledajmo samo kaj se dotič ■ imo- 
vine. kak se zapušta varaš Čakovec od 
nekoliko deset let; :aistinu bi se mogel 
prispodobiti inom zadnje mužke 
občine.

Redoviti varaški računi budu 
istina od nekoliko let napravljeni, ali 
kak stojimo sa sirotinskom, épitalskom 
ftkoiskom kasom i kaj ja znam 8 kojemi 
drugemi kasarni; na o ve spadaj uči raču
ni se več 15 let pod jednom delaju. 
ali do kraja nigdar dogotovljeni nebudu-

Puni smo duga, istina i drugi 
varaši su dužni, ali barem daju nekako- 
vu ormu svojemu dugu. Pri nas se 
najvekši dug na vekslini Osniva, pak su 
varaški otci formalni poganjači vu tom 
poslu. Čak včanci sva ova dela mirno 
glediju i daju prepadati od leta do leta 
G de je  za obi e dobro zanimimost?

Kak budemo dotekali samo uz- 
terpljivost i veselu nagnjenost za obča
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dobra od žiteljov onoga varaša. koji se 
za lastovito svoje dobro malo brigaju. 
Mislim pod tim dakove^ku gmajna, 
koja je jedini cilj mojega spisa.

Obče poznata stvar je, da med 
pok. gosp. grofom Gj urom Feštetich 
od Tolne, kakti vlastelina, i od vifleše 
oblasti privolena urberialna i med Cako- 
večkih poleg kontrakta urbarialuih sta- i 
Dovnikov iliti ovih namestnikov leta 1869 j 
jauuara 4-ga je skiopieua pravdena po- , 
godba, poleg koje je na 22 i dve osmice 
sessijab, koje zbija 178 željarskih vu ime I 
juia gmajneuskoga i šuuiskoga dotičnim 
contruktualnim Stanovnikom 269 mekoti 
300 ki, pripalo. Poleg iste pogodbe 
pak vlastelinu pripalih 316 mekot i 
717 Q  k'. gmajne je coutraktualuim 
Stanovnikom za 19.000 forinti na veko- 
večiuu piodano.

Da kupleni res gmajne koga ima 
dopasti, otom se tu ueőu rezgő varati 
ali to stoji, da je gmajna vlastitcst 
pojedinih čako večkih Stanovnikov.

Gmajna poleg vsega toga je na 
ime varasa Čakovca v a gruntovniei 
zapisano. V arai Čakovec je ovo krivo 
ugruntovničenje na to upotrebil, da 
pojedinih purgarov vlastitost je sa 
skupnim vara<kim dugom obteršil i kak 
se šepta vezda opet s jeduim velikim 
dugom Gbteriiti nakani! je.

Varaš jo od gmajne, na koju zvun, 
sejinenskoga juša nikakova prava neima 
više resov razprodal, kaj više , od iste 
vekše kiinade riuftenkal. Jeden res od 
gmajne je dui zorati, pak reudu vu 
skupna kasu pobira.

Svi ovi dogodjaji su doBta ozbüjni, 
da se dotičui varaški purgari malo na 
gmajnu zmieliju, Najsilueši posel pak je 
taj, da se vlasta čko pravo g ■ ajuenskoga 
juša poleg izpravka krivog ugruntovni- 
• enja, na bivšocontraektualue Stanovnike 
čakovečke vu gruutovuicu ukujiži.

Jako silno bi bilo i to dokazati, 
gdo Su bili čako.ečki coatracktualisti, 
ar sa mojem znanjem zadnji urbarialski 
protocol od leta 1768. glasi; vu istom 
zapisane nsobe uiti po imenu se cepoz- 
naju vu Čakovcu. Ali ima još s ta reši b 
ljudib, koji vu tona pitanju bi mogli 
nekaj raztumačiti, najmo čokati, dok 
i ovi ̂ pomrejo, ar ouda bi se ovo pitanje 
muogo teži rešiti moglo

Da nitko ništa zla nemisli, izjavim, 
da cilj ovoga spisa nije razdelenje ili 
nerazdelenje gmajne, oego jedino to, da 
gmajna dotičnim purgarom oslobodjeua 
bude. —

Kaj je novoga doma?
— Poštuvanim predplatnikom, 

čitateljem i svim prijateljem naših no- 
viu, želimo dobre i vesele vuzmene 
svetke, a k tomu mir i blagoslov 
Božji!

—  Kraljska obitelj vu Budimpeštu. 
Nj. Veličanstvo, na- kralj dojde ua 
vuzmeui pondeljek vu Budimpeštu a 
kraljica Jelisava sa svojom <erom 
Maria V aléria hercegovkom sredu t. j.
28 ga ovog meseca.

— Kolera: Öve dane strašne glase 
( ujemo, da se te nesrečni beteg i med 
nami razširi. Iz Tiiesta pišeju, da je 
jeD sóidat zbetežal ali nisu mogli još 
za vezda kouštatirati jeli je vu tifusu 
iliti vil koleri bolesten. Vu Talijanski 
se bolje i bolje razširi Vu Brindisi su 
15 zbetežali i 6 jih je vurnrlo vu koleri. 
Nesretni beteg se je vei do Venedige 
razširil. Po najnovešem izkazu su od 
28-ga mareiuša do 3-ga aprila 7 vumrli. 
Austria je strogu zapoved dala svim 
onim občinam, vu koje *alijanski težaki 
delat b«»diju, da uje dobro previziteraju, 
da nebi morti sobom donesli toga betega.

— Vu občini Felső Oskó (vu Vaš 
varmagriji) je ove dane veliki ogenj bil. 
Više do 62 zidov je zgorelo i više 
gospodarsko stanje je zaništil taj nes- 
retni ogenj. Tu veliku nesreču zrokuvala 
su mala deca.

— Kod nas je dosta lepo vreme, 
ovde je protuletje. Öve se zeleni, veselje 
i radost je svigde, ttam si oči oberoemo 
vu velikoj prirodi. Došle su nazad mile 
ptičice, koje s svojem lepim glasom 
bvaliju Višnjega Boga. Tak lepo je kod 
nas. Ali nije tak svigde vu Furopi. Vu 
celoj Francuzkoj je prošnji tijedeu 
zmrzavalo. Vu Nemačkom jc takajše 
hladno, rekuč mrzlo vreme, da zmrzava.

Vu Mflnchenu je sneg opal. Vu Švaj- 
carskoj je takajőe sneg prepuhaval. Zato 
mi i ovde čutimo <>naj mrzli veter.

— Ob* ina Gorhau je  zamolila 
visokog Minrsteiiuma za tri orsačke 
sejme Ministerium je molbenicu k šop- 
ronskomu trgo^ačkomu dru/tvu poslal, 
da vu tom poslu Miuisteriumu navuka 
daje. Šoprousko trgovačko društvo je 
izreklo, da občiui Goriraui nije potrebno 
sejme dati, ar vu okolici, kakti: vu 
Čakovcu, pri Sv.- Jeleui, vu Nedelišča, 
Kottoribi, Letenji, Priloku, Vara/,d:nu, 
Dubravi, Koprivnici i vu Serdišči itak 
51 orsačkih senjmah ima. Vezda od 
minžsteriuma visi, kaj bu k tomu rekel.

— Žganica. Ove dane se je vu 
glavuom varašu jedna ženska po imenu 
Pau8chlick napila žgauicom, tak da su 
ju  dva težaki dirno morali odnesti. Drugi 
dan, kak su ju ua delo čekali, pozuauci 
isii su ju  budit. Ali zabadava, jer je 
ženska mrtva bila. Obraöaju ju sim i 
ta ali sve zabadav. Najenput opaziju 
samo, da joj jedno vuho fali, i da jednu 
runu ima ua desuoj ruki; to opaziju 
Stanovniki biže i na jeuput razkričali 
da su Hauku-tak suju zvali — vmorili, 
ali to nije istina, jer doktori su dokazali 
da su joj vuho štak^ri ogrizli i ruku 
oranili, jer onakak pijana nije to opazila 
i i urila vu svojoj pijan čini.

Kaj je novoga vu velikim svetu ?

Rudolf nasljednik Nj Veličan
stva je iz otoka Lacroma vu Mostar 
(glavni grad Hercegovine) odpotoval, 
gde s i  ga s velikim veseljem s lepom 
patadom primili. Onu želju su mu 
ičitovali, da bi čelu dršavu barcm Nj 
Veličanstvo pohodilo.

—  Pemi se jako pripravljaju k 
onoj svečanosti, koju budu obdr/aval, 
vu ovoj godini meseca septembra za 
uspomenu kurunanja prvoga <ehskoga 
kralja si W ratlslava, koj je pred 800 
leti bil korunjen vu Zlatnim Pragu.

— Pasteur doktora iz Pariza, 
dragi čitatelji mislim, da ga poznate iz 
ovih novin. Požnato vam je i to, da kak 
on vrači one, koje stekli pes vgrizne. 
On je do vezda 500 ljudi zvračil, iz 
med kojimi su samo tri ili četiri vumrli. 
I  oni su zato poginuli jer su prekesno 
dofili k njemu, Ve oče on jednu veliku 
holnicu načiuiti od samih darov. Turski 
sultan je na ov cil deset jezer frankov, 
a samomu Pasteura pak je jen lepi 
zlatni kri/, poslal.

Strašen ogenj. 18-ga aprila po 
poldan okolo dve vur je celi varo1 
Stryj vu plamnu bil. Ognju je vlas* 
povekftal strašen veter, koj je baš one 
dane puhal. Skoro celoga varoša je za* 
ništil, te strašni ogenj, Oslobodjenje 
je nemogufcno bilo. Iz Lemberga (glavni 
grad Galicije) sa došli ogujogasci, ali 
pomoči nisu bili moguči. Med 600 
stanjov je skoro sve zgorelo. Više 
sto obiteljov je  prež stana. Vi&e ljudi 
je zgorelo.

—  Svečenik kakti ubojnik. Vu 
Madridu (glavni varaš Spanjolske kra
ljevine) se je sledeče dogodilo: Vu 
nedelju t. j. 18 ga je Madridski biškup 
raefin slutil, kak na jeuput jeu svečenik 
triput na njega streli. Na drugi hip 
se je biškup zrušil mrtev na zemlju. 
Svečenika su prijeli i zaprli.

—  Težaki vu Belgiji samo ne eju 
mirni biti. Vu okolici Charlevoi do 2200 
težakov ima, med kojimi ni jeden neče 
delati, vu Funesu ima takvih 1000. vu 
Chatelemoeeu ima 700 težakov, ali ni 
jeden ne dela. Vlada se boji, da tomu 
nebude dober kraj.

— Porušena hiža. O. m. 14-ga 
na večer okolo 6 vure se je vu Ajacci 
jedna šest katua hiža porušila. Vu hiši 
je do 24 obitelj stanuvalo. Jeduo 18 
ljudi je pomrlo. Do vezda još devet 
stanovnikov’fali. Stra&no se opisuje taj 
nesretni dogodjaj, med kojim je jedna 
devojka svoje roditelj« i braču svoju 
zgubila; ovo čuvstvo i uesretuo pripečenje 
ju je noru včinilo.

— Kak čvrsto se pona aju ženske 
i med najvekšemi neprilikarai, to nam 
dokaže sledeče: Ne sdavja jeden veliki 
parobrod iz Calkutte (vu Indiji) vu 
Ameriku išel. Odkraja je sve dobro išlo. 
Ali kak su po morju več pet tijednov 
potovali, najenput samo beteten postane 
kapitan, tik  da se je moral vu postelu

leči. Nesreča je več nastupila skoro, 
jer kapitan nije imel nijednoga človeka 
na koga bi se mogel zapustiti, i tak 
koj bi bil ladju vodil. Na zaduje k sebi 
dozove svoju ienu i veli njoj: ,,Moja 
draga šena, ti si več dvadeset let b me
no« na morju, jeli uebi ti prek vzela 
ravnanje parobroda?*' , Akoje to samo 
tvoja želja, jako rado“ odgovori mu žena. 
Stim je ta čvrsta žena, nlizu četerdeset 
let stara, stupila k matrooz n i rekla njim 
je, da od vezda ona bude kapitan, i tak 
vodja parobroda i da naj i nju poslub- 
neju tak, kak su prvoga gospuia. Od 
ove vure je ona bila, koja je tak 
miidro vodila parobroda, da su za neko
liko danov na otok Sv. Helene došlit 
Tam su joj šteli kraj vzeti ajezin stališ 
i drugoga kapetana su šteli postaviti 
jer su rekli, da stari gospodin njezin 
muž itak dugo nebude živel. Ali to je 
ona niti čuti ne štela, i od novoga je 
ona ostala za kapitaua. Ovo leto januar 
4 ga je te parobrod vu Ameriku došel 
sretno, jer stari gospodin je odzdravil. 
Premislimo si ono veselje, koje je njemu 
njegva dobra žena včinila 1 zrokuvala.

— Kolera med živinami. IzpiSeju 
da vu gornjoj Talijanskoj vu više občinah 
je nekakov beteg vudril med živiue tak 
da one za kratko vreme pogineju. Tak 
vu okolici varoša Cuneo su same mačke 
poginule vu kratkem vremenu, to isto 
se je v Stura Castelletto dogodilo. Vu 
Caraglii je te beteg med kokoši i med 
racami vun vudril. Na ova mesta su 
doktori bili vun poslani, da naj toga 
betega previziteraju. Doktori su konst.a- 
terali, da je to jedne fele beteg kolere, 
koja fela kolera samo životinju pogledne 
i pokole.

Buduči vladalac Chine, koj se
hude za kratko vreme žeuil, je več skrb 
zel za onaj dar, kojega on svojoj dragi 
hudučni suprogi bude dal. Ne zdavna 
je bil podvladalec po imenu Li-Hong-Zang 
vu Sau-Franczisku (vu Ameriki), gle je 
on jen celi mali cug kupil za svojega 
gospona. Ta mašina stoji iz onih stran 
iz kojih koja god druga stoji s onom 
razlikom, da je ta ista mala bila Tu 
mašinu je taj podvladalec na šine vu 
vrtu doli postavil i doli dozval jenput 
toga budučnoga vladalca. Samo od sebe 
se raz me, da mu se je  to dopalo i taki 
je dal skup pobrati i spravil si je to 
za svoju budučnu lepu mladu Ženu.

Nekaj za kralek Cas.
Jednomu gospouu, kad je išel ua 

brod, pomeknula se noga, i on je opal v i 
vodu; uu pokehdob su bili ljudi blizu 
na pomoč, bude oslobodjen, nego je 
pred tim nekoliko put vtonul i skoro se 
vtopil Potli kak j« opet k sebi došel, 
rekel je: Bože dragi, kakov sera ja 
bedak! Č sto sam pozabil, da znam 
plavati.

Oteč: gledi sim Feliks, kaj vse 
ja moram za te platiti. 80 fr.šuajdaru, 
56 frt. šoštara, 40 frt. krčmaru, 25 frt 
•za cigare, i tak ide zmirom.

Sin: Je , japica študiranje čuda 
košta. —

Ej Marko, Marko, ti si pak iz 
krčme dimo došell

Ah draga moja šena, im me naj
Špdtati, am nemiem ntvek vu njoj 
ostati.

Kapelan: „Hármak, kak moreš kaj 
takvoga reči?*

Dijak: Ali mladi gospone, moj brat 
uaveke gde vidi Maru, veli joj duša!

Vu nekojem varašu je kila sveča
nost. Toj svečanosti prisustvuvali su i 
purgari za onda još na konjih. Prije 
nek budu purgari zajahali, zapove jim 
njihov kapitan. »Junaki na konje* 
Večina jih zajaše, a nekoji od njih 
pametne-i zapitali su: A kaj budemo mi 
ki imamo kobile?

Nekoja devojka španciraia se s 
decorn, koja su si bila jako spodoboa. 
Na vulici zišla se je susjedica S njimi 
ter zapita: Jeli ne, to su dvojke? Je , 
odgovori djevojka. A kuliko su stari? 
Pucica je Btara pet, a dečec šest let.

Medjimurec hoče, da si oženisina, 
pa mu veli: Sinek Pavlek! več je vreme 
da se jenput oženiš. Ali japa! kaj vam 
na pamet ne dobaja? K aj mi na pamet 
dohaja? Kaj nesi vre dvajsti let navršil? 
Jeli hočeš, da nam ge koleno zatere? No 
japn gda je vre tak, onda bum se ženil; 
ali koga bi si vzel? Kaj ne bi susedovu 
Maru? A li japa, kaj vam na pamet 
nedoha ja! Kak bi ja stranska pucu vzel? 
Ti hurmak! kak pa sem ja! J e  japa, 
vam je lehko bilo, vi ste moju mamu zeli.

Nekoja gaziarica, je dala svojoj 
susedici jednu posudu mleka spraviti. 
Gda je hotela gazdarica mleko nazaj 
imeti, joj suseda odgovori: „da su mleku 
muhe popile.* Gazdaricu to razsrdi tak, 
da ju  je'sodu prek dala. Sudec joj zapove 
mleko nazaj dati. Nu žena mu več kak 
dvsjsti krat veli; „da su ga muhe popile.*1 
Zakaj jih  nesi poubila? odgovori joj 
sudec. Jeli se smeju muhe vubijati? za
pita ona. To se razme, da se smeju, samo 
poubij sve koliko jih najdeš! veli joj 
sudec. Pri tih rečih, dala mu je ova 
žena takovu plusku, da je sto zvezdah 
videl rekuč „Gospoue po vašem obraza 
lazi uprav jedna tak velika muha, kak 
on« koje su mleko popile1'.

Jedna bogata gospa, došlaje na bal 
vu jakoj lepoj i dugoj opravi. A li na 
nesreču kod plesa stane joj jeden gospon 
na opravu. Ona srdita reče tomu gospouu 
,, Vol kaj ueinate oči,** nu on joj čisto 
mirno odgovori: J a  nisem znal, da krava 
ima tak dugi rep.

Nekoj človek plemenitaš, poslal je 
svojega novoga vrtlara na vrt delat. 
Da pak se sam osvedoči o uj«govoj 
marljivosti, išel je za malo v remena za 
njim na vrt. Na koliko se začudi, kad 
vrtlara nigdi nenajde. Gledi siin i tam 
ali zapstunj. Na zadnje ga itak najde 
sladko spavajučega vu senci, f,Ti grdi 
lenjak zakriči gospodar, nisi vreden, da 
te suuce greje! „Prav imate gospone** 
odgovori prebudjeni vrtlar „baš zato 
sem se v sence legel**
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Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, miként 8A ROSY  LÁSZLÓ ügy 
véd által képviselt a Csáktornyái taka
rékpénztár részvény társulat végrehajta
tn a k  M ESZA RICS V ID A  s neje 
8TA G AR TERÉZ nedelici KODBA 
ANTAL s neje JA N U SIC S KATA  
L1N pu§c8inai Özv. KLOBUC8ÁR 
1LLÉ8NÉ úgyis mint KOBUCSAR 
M IHÁLY gyámja s ZSN ID A R IC S 
V INO ZÉNÉ feleó-hráscsáni lakos vég
rehajtást szenvedők ellen 500 frt tőke 
s járulékai iránti végrehajtási ügyében
n.-kanizsai kir. törvényszék területéhez 
tartozó Csáktornyái kir. járásbíróság te 
rületén levő Nedelicz községi 428. sz. 
tjkvben A 1 -1 0 , 12 -13 . sor sz. a latt 
felvett s 1712 írtra becsült s a nedeliczi 
698. sz. tjkvben 1549|a hrsz. a. felvett 
s 281 írtra becsült ingatlanoks tartozékai

folyó éri május hó 21-ik nap
ján d. e. 10 órakor

Nedelicz község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltás áron alul is eladatDi fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 199 írt 30 krt készpénz
ben vagy az 1881. évi LX . t. ez. 42.
§ ában előirt óvadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, a többi felté
telek a bíróságnál megtekinthetők.

K elt Csáktornyán, a kir. járásbíró
ság mint telekkönyvi hatóságnál 1886. 
évi január hó 12. napján. 368 1— 1.
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Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A Csáktornyái kir, jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhirré té
tetik, miként S Á R 08I LÁSZLÓ ügy
véd által képviselt H O R V Á T H  L A 
JO S  Csáktornyái lakosnak SZK LEPICS 
ISTVÁN felső pusztákoveczi lakos vég
rehajtást szenvedő ellen 100 frt tőke s 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék területé
hez tartozó Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén levő felsó-pusztákoveczi községi 
126. sz. tjkvben 16 a 97 b 112 b 140 b 
276 a hrsz. a latt felvett és 1342 írtra 
becsült ingatlanok s tartozékai

folyó évi május h ó  18 *ik nap
ján d. e. 10 órakor

felsó-pusztákoveczi község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. —

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árnak 10 száza
lékát vagyis 184 frt 20 krt. készpénz
ben, vagy az 1881. évi LX . t ez. 42. 
§-ában elő irt óvadékképes papírban a 
a kiküldött kezéhez letenni, a többi fel
tételek a bíróságnál megtekinthetők.

K elt Csáktornyán, a kir. járásbiró- 
ság mint telekkönyvi hatóságnál 1886. 
évi február hó 3 ik napján 867 1 — 1.

Nyom. Kisch«l Fülöp laptulajdouosuál Csáktornyán.
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