
III. évfolyam

Csáktornya, 1886. junius 8.

Egy éve annak, hogy lapunk ha
sábjain az illető körök figyelmét felhív
tuk Muraköz legfontosabb pontján fekvő 
állami iskolára, a kursaneczire, mely 
az ottani tanítók örökös egyenetlenke 
dése következtében nem volt képes 
missióját tel esiteni, sőt nem sok kel
lett volna még, hogy a muraközi nép 
tömegesen a horvátországi iskolába 
küldje gyermekeit, amint már ezt többen 
meg is tették Ez iskola ugyanis né 
hány lépésnyire a Dráván innen fekvő 
Sándorovecz horvátországi községgel és 
annak állami iskolájával néz farkassze
met. Fontos feladata van tehát a kur- 
saneczi állami iskolának »A tanító az 
iskola« Ha ez áll, akkor egy jó tanító, 
a kit ügybuzgó gondnoksági tagok tá
mogatnak, a magyar állameszme, a ma 
gyár nyelv, a béke s előhaladás, nem
különben nemzetünk becsülete érdeké
ben messze kiható eredményeket van 
hivatva Kursaneczcn felmutatni

Az intézkedések megtörténtek, az 
iskola újjászületett s újjászületése 
óta első ízben adván magáról életjell, 
kedves kötelességünknek tartjuk azokról 
megemlékezni akik az újjászületés fon
tos tényezői voltak A főérdem a de
rék tanítón kívül a gondnoksági tagoké, 
akik saját hivatalos teendőik s elfoglalt
ságuk daczára, nem kíméltek fáradságot, 
hogy a hazának s a felvilágosodásnak 
áldozzanak s az iskolát emeljék, különö
sen pedig az iskola közelében fekvő köz
ségek horvátnyelvü népének érdeklődé 
sét felkeltsék az iskola iránt és a haza
fias közszellemet megteremtsék

A gondnoksági tagok közül külö
nösen Dugovits Pál kir alj. bíró, s 
gondnoksági elnök és Stefaics Miksa urad.

fővadász s gondnoksági gondnok uraké 
az érdem, akik a kursaneczi iskola 
ügyében sokat fáradnak, azt gyakran 
meglátogatják, a tanítót terhes kötel
mei teljesítésére, a népet a tanitő és 
az iskola lisztelésére buzdítják. Legú
jabban is szép jelét adták buzgóságuk- 
nak, amidőn a tanulók számára tavaszi 
mulatságot rendeztek, sőt az iskola iránt 
a Csáktornyái hölgyek érdeklődését is 
megnyerték.

Legyen meg a magyar nők eme 
érdeklődésének és u gondnokság tevé
kenységének a maga messze kiható hasz
na s kisélje a magyarság elismerése a 
derék gondnoksági tagokat s Gönczi 
Ferencz tanító urat hazafias működé 
sükben ! Ezt szivünkből kívánjuk !

Az ünnepély lefolyásáról a követ
kezőkben értesítik lapunkat:

*

T a v a s z i  m u l a t s á g  Ku r s t i n e -  
c z e n. A kursáneezi állami iskolák tanulói ■ 
nak »juniálisa« lolyó évi 3 án tartatott meg 
a Zrínyi emléknél. A kimenest inegeőzőleg 
a Csáktornyáról kirándult vendégek az áll. 
iskolábm gyűltek össze, hol D u g o v i t s  
Dal gondnoksági elnök a meglehetős számú 
intelligtntia s tanulok előtt — ez utóbbiak
hoz intézett hazafias szép beszéd kíséreté
ben adta át az iskolának Trelort Ágoston 
arczképet és kedves neje által ajándékozol!, 
két drb. nemzeti szinü zászlót; mely utób
biak színének lelentö-égót a tanulóknak meg 
is magyarázta. E szép ligyelemért az ottani 
tanító mondott röviden köszönetét. A gyer
mekek s az Összejött vendegek kimenése 
zászlókkal zeneszó meileü történt a Dráva 
melletti regényes erdőbe. A tanú ó gyerme
kek étele- s italáról D u g o v i t s  P á 1 n é 
S t e f a i t s M i k s á n é s D e u r b á n y i- 
n é ö nagyságaik gondoskodtak s azt a leg
nagyobb figyele mnél s szeretettel osztották 
ki köztük, a jelen volt szülök örömére.

A  derült hangulatot, jó kedvet csakha
mar lehangolta a meg-megujuló eső. mely 
végre is fegy pár óra múlva) szétoszlásra 
kényszeritette a vendégeket. Á zápor tehát

a mulatság java részét elmosta, de a z e m- 
l é k é t  n e m!  mert ez a maga csonkasá- 
gában is újdonság voli az itteni lakosokra 
nézve; mely érzületükre annyiban is be
folyással bír, hogy az iskolához közelebb 
ho/ta őket, adva oly érintkezési pontot, mely 
e p , iiikailrg kényes helyen csak üdvös ered
ményre ve/elhef A haza. illetve az iskolába 
visszemenés szintén zeneszó mellett Dugo
vits Pá1, Stefaits Miksa, :i gondnokság, is
kola stb. »éljenzése« mellett történt. Az is
kola udvarán Leszinger Pál főldmives iuté- 

i zett egy egészséges észjárásról tanúskodó 
I hazafias beszédet a tanulókhoz őket a haza 
I s ianiló iiánti szereletre buzdítva. Beszédét 
\ a tanulók s az előljáióság levett kalappal 

hallgatták végig. A kíváncsiság a negyven 
lépésnyi távolságban 1 e k v ő horvátországi 
Sándorovecz község lakosait is oda vonzotta, 

j kik a lentebb említett beszédet szintén nagv 
ligyel-m közt hallgatták végig. Mindenesetre 
érdekes, sőt figyelemre méltó jelenet.

A kursaneczi ,,juniáiis“ a maga egy
szerűségében a vele összekapcsolt tények 
állal oly kapocs létrehozására ad reményt, 
mely ... többszöri ismétlés után — a múlt
ban az iskola s nép Közt fennálló feszült 
viszony ellenkezője teljesülésének ad helyet.

Kiváló köszönettel tartozik az iskola 
lelkes elnökének Dugovits Pálnak s Stefaits 
Miksa gondnoksági uraknak, továbbá a fent 
említett tisztelt hölgyeknek, kiknek figyelme 
s gondoskodása tette azon pár órai együtt- 
létet is kedvessé e szerény mulatságon.
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A  közönség köréből. 

Zala-Egerszeg, 1886 junius 7.
3 gén tisztelt ^Xartárs V r  !

Becses lapja f é. 23. s z á m á b a n  
Kovács Gyula áll elemi iskolai igazgató 
ur által irt közleményre vonatkozólag 
legyen szabad a következőkben válaszoi- 

I nőm :
Tény az, hogy Kovács ur a kérdé

ses czikkre czáfolatot küldött be, de az

oly hangon és modorban volt Írva, hogy 
közzététele a dolog tisztába hozatala he
lyett, csakis személyeskedésekre vezetett 
volna.

Hogy lapomban e dolog függőben maradt, 
az okozta, mert igen tisztelt Kartárs ur 
rectificáló közleményének végén kijelenté, 
hogy legközelebb még vissza fog e tárgyra 
térni s én ezt vártam, hogy igy mind 
két közlemény előttem lévén, azok alap
ján az ügy tisztába hozassák. Ez tartót/ 
és tart most is vissza a felelettől, Dem 
pedig, mintha a dolgot agyon akarnám 
hallgatni.

Ami Kovács urnák ama feltevését 
illeti, hogy hallgatásommal azt árúlom 
el, mintha magam is hasonló nézetben 
volnék, erre csak annyit felelek, hogy 
igen téved. Lapom öt évi fennállása óta 
Muraköz tanügyi viszonyait mindenkor 
élénk figyelemmel kisértem s még a 
csekélyebb fontosságú tanügyi események
ről is megemlékeztem s meg lehet Kováts 
ur győződve, hogy nekem is, mint tulaj - 
dónké poni hivatalos állásomból kifolyólag, 
Zalamegye néptanítói egyik csekély tag
jának, épugy szivemen fekszik megyénk 
tanügyének felvirágoztatása és Muraköz 
magyarosítása, mint Kováts urnák.

Végül még egyet. Szebb és magasz- 
tosabb hivatása nem lehet senkinek, mint 
idegen ajkú iskolában működő tanítóknak, 
mert ha ők állásukat híven és lelkiisme
retesen betöltve, sikerül nekik a törvény 
institutióinak megfeielőleg a tanulókat 
hazánk zengzetes nyelvére megtanítani : 
a közönség teljes méltánylására találnak 
s ama ritka kitüntetésben részesülnek, 
hogy amidőn kötelességüket teljesítik, 
nekik azt érdemül róják fel. És ez nagyot, 
is kelyeseu van. Ez legyen ugyanis a 
kötelesség pontos teljesítéséből izármazó 
és senki által el nem rabolható öntudaton

TARCJEA.

Pünkösdi emlék.
(Ólma sir járói az cserszegi temetőben.)

... Glóriát mond a pap, főizeng az orgona. 
Énektől hangzik fel az Urnák temploma.

A zengő hangokat 
Viszi a légtől vaun . .

örülj bűnös világ! ma pünkösd napja var.

örülj..! oh! mit mondok . piros pünkösd napján 
Mint nyargal képzelmem veszett szilaj lován .. 

Hova viszel ? rm rre ?
A temető kertbe...?

Ab ! most jut eszembe az a fájó rege ..

Hogy is volt csak? igen emlékszem már reá . 
Volt egyszer egy lányka, ki szivem elrablá .. 

Szép volt mint az angyal.
A bút nem ismeré . . .

Hogy mért sir a gerle ..? kérdezni nem meré.

Egyszer hogyan, hogy se az erdőnek mélyén, 
Hol a búcsúzó nap a tölgyek levelén 

Aranysarot hímez,
S alul a félhomály 

A kis nefelejcshez illatot lopni jár.

Itt találkoztunk.... és csengett a szív  szava : 
„Szert tlek. imádlak el nem hagylak soha...“ 

S a szende kis leányt,
Szerelmem nagy egét 

Öleltem, csókoltam... de halljuk a regét!

A végzet istene kezét felemelő 
S felmutatott a kék csillagos ég felé,

S ott egy fényes csillag 
— Nem mondhatok többet ...

Talán érté a je lt :.... elhagyá az eget.-.

Piros pünkösd napján készült e sirhalom. 
Azóta pihensz itt porladó angyalom.

Es im....? óh megtépve 
Bolygok vándoruton,

De tájdal inam súlya, e nap sirodra von.

Igen, itt jó nekem, e kedves kis dombon.... 
— Mennyi sok szép rózsa nyílik a sírodon 

Oh mind megfogainzott,
És mily szépen nőnek....

Ilyen virág kell az igaz szeretőnek.

Tudtam, jó telkednek virág volt aráia. 
Menjetek — gondolám - diszül a sírjára. 

És elhozám... de ni!
Most veszem csak észre :

A íekvesztett vihar koszorúd’ megtépte.

Majd kötök másikat, s elhozom estére ... 
Ah ! mi ez...? harang szól.. pünkösdi misére... 

Elmennék.. . Istenem...!
De húz a sir nagyon...

Hadd sírjam ki lelkem, hadd zokogjam agyon...

Horváth Gyula.

Az ónisvg.
I-ső fejezet.

tA z  Ssiseg behozatalának indokai.

Az ösiség intézményének könnyebb meg« 
érthetése szükségessé teszi az ezen intéz
ményt megalőzte birtokviszonyainknak fu
tólagos ismertetését. Lásd lapunk f. é.jan.havi 
szAmait 1 A kifejtettek után már nem leend 
nehéz feliamerrü azon motívumokat, melyek 
az ösiségnek !>‘ hozatalát — mondhatni szük
ségessé teszi;,.

Ha Széchenyi István munkáit nem ol
vasom, talán magam is nagyobb mértékben 
tudnám tisztelni még ma is eme eredeti 
nemzeti intézményt, s azon régi jó öreg 
uraknak véleményét, kik csakis ez alapon 
vélték megérhetni hazánk fennállásának ez
redéves ünnepét.

És valami vau is a dologban, mert mi
ként még majd látni fogjuk, nagy hálával 
tartozik a mai kor is e korhadt intézmény
nek ; mivel évszázadokra terjeszti ki áldását, 
s ha még mai napság is aitad ezen intéi- 
ménynek bálványozója, legyen az ö véle
ménye szent, ezt tiszteletben tartani köteles
ségemnek érzem, de különben vele egyet nem 
érthetek, mert amennyire nag\ra becsültem 
Lajos király kors/.:lkánál, épen annyira
kárhoztatom következményeiben mai naj>ság; 
nem ugyan azért mintha haladó korunk 
jelszavaival összeegyeztethetőnek nem talál
nám az intézményt, meri hisz Frank Ignátz 
azt mondja: „az ösiség nem egyéb a vérség 
oltalmánál.“ s mint ilyent a rendi különbség 
nélkül is igen könnyen elképzelem és  egyáta- 
lán nem látom be, hogy az akár az állam- 
polgárság eszméjével, akár pedig, hogy a 
sociahs élet uj iránylataival ellentétben állana, 
sőt létezéséből még a felvílágosodottság 
hiányára sem vonhatok következtelést, mert 
még mai napság is igen könnyen tudnék 
képzelni egy felvilágosodoil és virágzó álla
mot is ősiséggel, azonban kárhoztatnom kell 
az alább is majdan annak helyén felsorolandó 
indokokból, e íielyen csupán csak az ösiség 
behozatalának indokait keU kifejtenem, s ha 
mondottak után csak pár pillantást vetünk 
is vissza nemzeti alkotmányunk és lezajlott 
társadalmi életünk történelmének mohos lap
jaira, úgy csakhamar szemünkbe tűnik ama 
valódi körülmény, hogy álladalnti életünk 
mozgó elemét a köznemesség képezte, mely
nek existenüája birtokviszonyainktól függött.

Láttuk a Szt.-István engedélyezte birtok
szabadalom gyászos következményeit, ez 
lehetővé tette a birtokoknak egy kézben való 
összehalmozódását. — Láttuk az ez alapon 
termett birtok-aristokratiát. az úgy tel«, mint 
leteló éreztetett hatalmi félszeg kinövéseivel 
mely jogokat szerzett és azokkal élt ugyan,

1 de a nélkül, hogy ezekkel arányban álló

terheket is vállalt volna magára, sőt hatal
mával igyekezett azok alól kibújni, és épen 
a jogok és terhek közt lévő eme nagy arány
talanság ingatá meg annyira, úgy a kormány
szerkezet központi gépezetének, mint a köz
nemességnek megkivániató függetlenségét. 
Meg kellett tehát a jogok és kötelezettségek 
közti helyes arányt állapítani s visszaszerezni 
a mindkét részről veszendőnek indult függet
lenséget, minek alapját birtokviszonyaink 
képezték.

Tehát rendezni kellett birtokviszonya« 
inkát, még pedig akként, hogy egyúttal eleje 
vétessék a reakciónak is. Meg kellett törni 
mindenekelőtt az oligarchák hatalmát, ezek 
birtoka egyrészről a királynak, más részről 
a közügyeknek hasznos szolgálatot tett. s ez 
által uj vagyon-aristokratia keletkezett, mely
nek hűségében és áldozatkészségében a 
központi hatalom visszanyeré veszendőnek 
indult függetlenségét. Meg: kellett szorítani a 
vagyon feletti rendelkezési szabadságot, mely 
rendelkezés elejét vette a birtokoknak egy 
kézben történendő összehalmozódásának, 
s ez az által éretett el, hogy az egyéui 
tulajdon a család összes tagjai elidegenithetlen 
közös tulajdonának jelentetett ki, minek 
természetes folyománya lett azután az, hogy 
a család összes tagjainak kihalása után a 
birtok vissza szállott oda, honnan az eredetét 
vette, vagy is — mivel e korszaktól kezdve 
már minden birtogjognak alapja a királyi 
adomány volt — a királyra, illetőleg a szent 
koronára, s igy vissza nyerte lassanként a 
köznemesség is elrablott függetlenségét.

Ezeket czélozta elérni az ösiség, ég 
szükségképi behozatalának ezek voltak indo
kai. Hogy azután az intézmény mit 
eredményezett, azt hazai történelmünknek 
egész a múlt századig terjedő lapjai fennen 
hangoztatják s e helyen röviden csak azt 
jegyezzük meg, miszerint az ősiségnek köszön
hetjük azt, hogy „oly sok viszály után meg- 
íogyva bár, de törve nem, él nemzet e 
hazán."

Dr. Tersánczky Gyula.



kívül terhes hivatásuk közepeit, legszebb 
és legédesebb jutalmak. Azonban szerény 
véleményünk szerint e kőzelismerést, 
közbecsüsést zárjuk jól szivünkbe, ebből 
merítsünk lelkesedést jövó működésünkre, 
de soha se dicsekedjünk vele önmagunk, 
mert az elismerés tüstént elveszti zománcát 
s a közönség miutegy varázsütésre, azon 
gondolatra jő, hogy hisz itt csak köte
lesség teljesítésről és nem érdemről 
vau sző. Vdvardy Jynác

p.dg. isk. ig a z g a t ’, a  „ Z a la m eg je*  
•z a rk e tt tf t je .

H I H E h.
— •Lapunk t . olvasóinak is barátainakt 

poldotj pünkösdi ünnepeket kívánunk !
Legrádról Írjük, hogy a felső rév, 

mely eddig n«m volt közlekedő képes, immár 
készen van. — F. hó 21 én vásár leend 
Légrádon. ... L a  n g György neje. ki reg
gelit vitt a Dráva partján levő malmába 
férjének, mely idő alatt azonban férje más
hol járt, vétlenségből a ruhájánál fogva 
a malomkerékhez sodortatott, -  mindkét keze 
összetörvén,nagyobb testi sérülést szenvedett, 
és jelenleg gyógykezelés alatt áll. Az orvosi 
vélem ény szerént leiépüléséhez kevés a re
mény. — M á j u s  hó 31-én Légrádon tűz 
volt. Bencze János helybeli lakós pajtája 
elégeti, — a tűz délután 3 órakor, hihetőleg 
gyermekek által okozva, támadt A tűzoltó
ság rögtön ott termett s dac-zára hogy a házak 
sűrűén vannak, a tűz tovább nem terjedett. 
Ez csakis a derék és áldozatkész tűzoltók
nak köszönhető,

-  Tűz volt junius hó 2«án KottOri- 
ban. 3 sindelylyel fedett hát es jcajta ham
vad! el. A légrádi tűzoltók közál csak Hár
man mehettek el a tűz színhelyére a tőpa
rancsnok kíséretében, de már későn meri a 
jüz roppant gyorsasággal terjedt. ... Egy

asszony nagyobb mérvű égési sebeket kapott 
— jelenleg ápolás alatt van de élete meg
tartása bizonytalan.

—  Vásári tolvajok. Zaszád hegven, 
s Strukoveczen, több vásári tolvaj házánál 
motozás tartatott, mely alkalommal több lo
pott tárgy találtatott. A tárgyak a tettesek
kel együtt át adatlak a kir. járásbíróságnak.

—  TŰZ volt múlt hó 19-én Kursane- 
czen. Buján Ferencz lakós- és bírónak házát 
ismeretlen tettesek felgyújtották, a ház egé
szen leégett, de biztosítva volt.

— Életrevaló eszme megvalósításá
ra irányuló törekvésről veszünk értesülést, 
amely, ha valósul az érdekelteknek csak 
javára városunk társadalmi életének pedig 
nem kis előnyére válik. Egy tiszti önsegélyző 
szövetkezet létesítésének kérdése forog szó
ban s f. hó 9 én már szükebbkórü érte
kezlet is tartatott ez érdemben- mely egye
lőre az e nemű egyesülés lehetőségéről és 
föltételeiről vitatkozott, s miután ily szövet
kezet szükségességét kimondotta,egy három
tagú bizottságot küldött ki, melynek felada • 
tává tétetett a helyi viszonyoknak minden
ben megfelelő alapszabály tervezetet készí
teni, s azzal, mint javaslattal, majdan egy 
újabb értekezlet elé lépni- A kezdeményező 
Hajdinegg ur, a esákiornyai m kir. táviró- 
liivatal vezetője. Síivesen üdvözöljük e de
rék igyekezetét és őszintén kívánjuk hozzá 
a legszebb sikert

—  A villám  ütött le f. hó s-én d.
u. a Csáktornyái uradalmi major egyik istá 
iójenak tűzfalába, s arról mintegy 200 tég
lát döntött le. Egyéb haj nem történt-

—  Az időjárás egészen megváltozott 
A tikkasztó száraz napokat jótékony eső 
váltotta fel. F. hó 5-én délután vihar, erős 
mennydörgéssel s záporral vonult el vidé
künkön. .Medárd napja is kitett magáért eső 
dolgában. Az nap nem kevesebb min* 7 íz
ben ujult meg a zájmr s ha igaz a régi köz
mondás, amit a Medárd napi esőzésről mond, 
akkor nincs mit fcMníínk a szárazságtól, 
m ert: „Si pluat in festő sancti Medardi.

40inset|uentibu8dieL'ushumidaaura timenda*, 
(ha esik Medárd napján, a rákövetkező 40 
napig nedves lesz az idő). A mai napig igaza 
van a közmondásnak mert mindennap eső 
volt.

— Az évi zárvizsgálatok Csáktor-
tornyán a pünkösdi ünnepek után megkez
dődnek. Az állami tanitóképzöben 16-án s a  
kővetkező napokban lesznek az oeztályvizs- 
gálatok. Még pedig 16-án a IV. 17-én a 111
18- án a II. 19-én az 1 osztály zárvizsgálata,
19- én délután lesz a művészeti tárgyakból a 
vizsgálat. 20 án lesz a „Te Deum4 A lan- 
képesitő vizsgálatok 21-én kezdődnek. — A 
polgári iskolában junius 21. d. e. 8 . 121.  oszt. 
d. u. 2— II. OB?.t.,jun. 22. d. e 8 ...12 III. 
oszt., d. u. 2 -  Iv . V. VI oszt. 23. d. e.
8 ..12 hittani vizsgálat valamennyi osztály
ban. Juuius 25-én 8 órakor „Te D< um“. 
1 0 —ll - ig szavalatokkal egybekötött zárün 
nepély. A t. ez. szülök és tanűgybarátok a 
vizsgálatokra és zárünnepélyre tisztelettel 
meghivatnak. ... A helybeli községi elemi 
iskolában a következő sorrendben tartatnak 
meg : junius hó 17-én d e 8 -9-ig  I. leány- 
osztályán. 9— 10 II. leányoszi. 10. .12 HL 
IV. leányoszt. d u. 3-tól V VI. leányosz
tálynak. 18-án d. e 8 —9-ig 1 fiúosztályban,
9 10 IL fiuoszt. 10 12 III. tiuoszt. d. u.
8-tól IV. fiúosztálynak, melynek befejeztével 
tornavizsgálat. Junius hó 19-én d. e. 8 — 12 
vizsgálatok a hittanból A tanévnek ünnepé
lyes berekesztése junius hó 25-én történik- 
Miről a t szülök és t tanűgybarátok tisz
teiéitől értesittelnek.

— Felkerettünlv annak közlésére, 
miszerint a budapesti állami közép- iparta
nodánál a gőzgép kezelők és gőzkazánfütök 
vizsgálatára szervezett bizottság elölt ezután 
julius és augusztus hóban vizsgálatok nem 
tartatnak. Hegedűs Károly biz. elnök.

—  A Csáktornyái köz=. nép-és pol
gári iskola szorgalmas és jó magaviseletü 
tanulóinak a zárünnepélyen leendő megju- 
talmazására a következő adakozások folytak 
be Zakál Henrik ‘2 frt. f)r. Schwarcz Al
bert 2 frt Sárosi László 2 frt. Bernyák Ká

roly 1 frt. Buehberger Fülöp 1 frt. Bölcs 
Sándor 50 kr. G iész Alajos 1 frt, Kiselyak 
Lajos 1 frt. Lukofnák János 50 kr. Vlasics 
György 1 frt. Hetényi ;mre 1 frt Ilaidinegg 
1 frt. Stelaics Miksa 50 kr Neumann I. 
50 kr. NenmBnn 1 frt. Hochsinger 1 frt 
Fischel Ffllöp könyvkereskedése 1 frt Mráz 
Regina 50 kr Wettendorfer D. 1 frt Zabavnik 
Alajos 1 frt. Novák Ferencz 20 kr. Összesen : 
25 írt 20 kr. Fogadják a felsorolt szives ada 
kozók a tanügy l evében u y a polgári, vala
mint a községi népiskolai tanító- testület 
hálás köszönetét.

— Tour es retour jegyek válthatók 
a déli vasúti társulat Csáktornyái állomásá
tól Nagy-Kanizsára f. hó elsejétől kezdve, 
jelentékeny árleengedésseí. E jegyek csak a 
személyvonatokra érvényesek Mindenesetre 
dicséretre méltó intézkedés, mely közelébb 
hozza vidékünket s kereskedelmünket egy 
nagyobb magyar várossal.

Hynien Vreszk Gy. priviszlaveczi 
tanító t  hó 9-én esküdött örök hűséget 
Czeczárko Mária kisasszonynak Csáktornyán 
Az Ég áldása frigyükön !

— A „PÍaCZBczimü autographált, ti
tokzatosan megjelenő éleziap egyik olvasója, 
amint a „Zala" múlt számának Nyiltterében 
olvassuk, nincs velünk egy nézetben s 
óhajtja, hogy az illető élezlap ezután is ti
tokban megjelenve ostorozza az ostoro- 
zandókat A nagyontisztelt »olvasónak« újó
lag azt feleljük, hogy a „Piaczot" mint nyil
vánosan megjelenő élczlapot üdvözöljük, de 
mint titokzatosan kiadottat elitéljük. Elitél
jük pedig azért, mert egy titokzatosan meg
jelenő lapot még a leghiggadtabb kezekben 
is nagyon veszedelmes fegyvernek tartunk, 
mert az esetleg pelengérre kiállított polgár
társ, nem tudja, hogy kitől vegyen elégtételt 
az esetleges sértésért. Különben azt hisszük, 
ez nem csupán a mi nézetünk, hanem min 
den higgadtan gondolkozó egyéné, különö-

i sen pedig a közigazgatási közegeké, kik. 
nek a lakosság nyugalma érdekében köte-

i lességök az oly módon terjesztett szellemi
I productióknak útját vágni.
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Navuk od pravic Magiarske države

III. Oblasti puekih ékolalr minister 
za veroizpoved i obienito kolstvo. za- 
konarske oblasti i zastupničtvo njihove 
občeni e uprave. Polski nadgledatelji 
(inspektori, občinske oblasti i školski 
odbor. Minister za veroizpoved i šk 1 
stvo zvr ava nadgledanje ikolah po 
nadgledatelji školski i po imenovanih < 
školskih prig’edatelji, ne samo škola 
po državi i po ob inah zdržavaneh, 
nego i nad oniod, koje si podignu iz- 
državaju verske sledbe, družtva i poje 
diue peršone, da se osvedoči, jeli zado- 
voljuju občenitim zahtevam i željam 
zakonskih prepisali.

školski odbor more vsaka občin- \ 
ska sledba postaviti, koja školu zdržava. 
Školski odbor zestoji naimenje iz 5 
izebranih kotrigov a pr. skoiskom od
boru verske sledbe je dotični duhov- 
n k svakak kotrig istoga odbora; pri 
gradjanskom pak kolskom odboru su 
izvali izebranih kotrigov takajše i duhov
niki mestnih verskih fledbah i pučki 
učitelji občinskih kolah, ili gde je ve3 
učiteljov izbornik učiteljstva -Posli š ol- 
skoga odbora su Zbira učitelje a iz 
borne zapisnike podna a zastupničtvu 
občemtoga upravljanja na odobrenje iliti 
potvrdjenje, prigleda škole i i azi na to. 
da se za !kolu obvezana deca pophu 
i da marljivo hodiju vu gkolu; opomina 
a vu potrebi i prijavlja roditelje, kojih 
deca zanemaruju školski navuk občin 
skomu poglavarstvu, da je aüíga i 
pr gleda navučanje skrbi, da se skolska 
stan a popravljajo i da se vu redu 
drie. zatim p ibavlja i skrbi za učevna 
sredstva i školsko pohižtvo, te je na 
letnom školskom izpitu nazoč n. Za 
vodjenje »kolskoga imetka zbira sj 
tkolski odbor skrbnika. Glavni varos 
BudimpeM razdeljen je na ve dolskih 
občinah s ravnim brojem školskoga 
odbora. Ovde medtim neizbira učitelje 
kolski odbor, nego savetničtvoglavnoga i

varala, koje i vodjenje dcolskoga imetka 
zvrsava se zastupničt'om zakonarsk■* 
oblasti skupa.

Protu letna zabava vu Kuršanci.

Kuršanska školska deca imela su 3.
o. ra. pti Zrínyi-ovim spomeniku žabam, 
Predi kak bi vun iš-i, zišli su se dosti 
iz Čakovca, vu kursanskoj školi, gde je 
Dugovics Pál školski skrbnik s lepim 
govorom predal kipa Trefort Agostona 
i od njegove tovarišice daruvaue dve 
zastave; znamenje farbe na zastavi .je 
takaj raztolnačd deci. Zato se je mestni 
navučitelj vu ime škole na ki átkom zali 
Talil. Zatim su deca i gosti s mužikom 
igli vu šumu. Za jelo i pilo dece skrb* lo 
su milostivna gospa Dugovička, Šte- 
faička i Deurbanyica, i to s najvekšom 
pazljivostjum razdelili, na veliku radost 
prisutnim roditeljem. Dobru volja i 
lepu zabavu pretrgel je deždj, koj je 
goste raztiral. Deždj je dakle opral 
najlepšega dela zabave, ali ulje opral 
Spomenka! jer je ova zabava bila novost 
za Stanovnike, koja novost jim je školu 
vuogo ljubljenem včinila. Povinuli su 
se vu školu oj e t s mužikom i veselim 
„éljen" za Dugov^csa, Štefaicsa, školski 
odbor i za školu. Na Akolskim dvoru 
je Le8zingerPál poljodelavec držal lepoga 
govora deci, opomenjujuő j« na ljubav 
proti domovini i navučitelu. Pod govo 
rom su Bvi s odkritom glavom bili. 
Znatiželjuost dovabila je i Stanovnike 
iz bližnjega sela Öandorovca, koji su 
takaj pazljivo slušali govora, koj je jako 
znameniti bil

Kuršanska jednostavna zabava, više- 
put ponovljena, daje nadu, da se bude 
negd&šnja protivnost med ljudstvom i 
šitolom na ljubav preobrnu!a. Zahval u 
je dužna škola vrednomu predsedniku 
Dugovics Pavlu, fetefaič Miksi, odboru i 
spomenutim gospam, koje su samo ueš- 
teru vuru jako vugodnu včinile.

Gospodarstvo
P r e m e n j b a  sadovja vu vrtljar- 

stvu. Kak vu poljodelstvu, tak i vuvit- 
ljarstvu potrebno je, da se potrošena ja
kost zemlji uazad da i kak se god mo
ra poljska setva premenjati, isto tak i 
vrtna. Vrtoe biline deliju ua tri razre
de; vu prvi razred spadaju one biline, 
koje več od naravi jako gnujnu zemlju 
zahtevaju. Takove su: zelje, šalata, loboda 
povrtnica, luk, celler, vugorki, petro/el. 
i druge, t u  kuhinjski vrt spadajuče bi
line; ove vu hud oj i lošoj zemlji ne 
rasteju prav. Vu drugi razred spadajuče 
biline takaj zahtevaju dobru zemlju, ali 
ne friskoga gnoja, jer jim korenje vu 
zemlja gliboko dosegne, i od onad brauu 
vleče. Takove biline su: repa i krumpir. 
Ovim je osobito treba zemlju preprašiti 
Vu tretji razred spadaju mebunaste biline, 
ove se i s lojšorn zemljom zadovolji ju, 
zato se i zoveju lojše biline. Ove vu 
lejštj zemlji bolje rasteju kak vu mast 
noj, jer vu mastnoj zemlji veliko listje 
i Bteblo imaju a sada malo. Gledeč na 
spomenuto, samo od sebe sledi, kak je 
treba biline vu vrtu premenjati. Vu 
friško poguojenu zemlju nasejamo prvo 
leto vu prvi razred spadajuče biline, 
drugo leto vu drugi razred, tretje leto 
vu tretji razred spadajuče biline. Ali v noge 
biiiue su na zemlji gamo kratko vreme, 

i zato kad več ove odstranimo, moremo 
kakove druge biline nasejati. Ove biline 

j zovemo jesenske ili zimske biline. Na 
primer dok zelje zraste i več je odstra
nimo, moremo kesnu alatu ili povrtnicu 
na zeljiuo mesto nasaditi. Izim toga 
moremo i na zmes nasaditi biiiue i to 
takove, koje predi zrasteju kak one, za 
koje smo gredu odredili. Naj bolje *e 
ovak napraviti. Prvo leto obkopamo v 
jesen tretji del vrta, i dobro ga pogno
jimo ; na protuletje ga opet prekopamo 
i s priličuim ranim biljem nasadimo. 
Dok ove pospravimo pesejamo na isto 
mesto zimsku šalatu. Drugo leto v ma« 
jugu poberemo ialatu, zemlju okopamo i 
s mrkvom posojamo, drugu zimu počivlje. 
Tretje leto na protuletje posejamo graha

ili buba a zine i rauu mesečuu povrtnicu. 
V jesen opet pognojimo i istoga reda 
opetujemo.

G n o j e n j e  sadovnoga drevja. 
Naplodnosti sada je vnogiput zrok, d« 
korenje nenajde dosta hraue vu zemlji. 
Ako tko hrauu, koja podpoma>e drevju 
da tira, nadöme^óuje, drevje n&zad poč
ne ploditi. Ovu branu moči je s svako- 
jackimi stvarmi nadomestiti, to jest 
sadovnu drevje je s svakojačk1 mi stvar mi 
moči pognojiti, Izmed rudah vnogo je 
vreduo 3 dela superfostata s jeduim 
delom /vepleuoga vapua mešati, pod 
slive dobra je kuhinjska sol, dobra je 
takaj guojščica, iobro je vu gnojščicu 
malo fiuo zeoiljetili kostih zmešati, dobro 
je takaj i koropos. Konjski i ovčiskin 
gnoj viže škodi kak hasúi, niti marhinski 
gnoj ne basni puuo. Pri raznim sadovju 
treba je i razni gnoj, najmenje guoja 
potrebuje črešuja, onda dojde jesenska 
breskova, kajsija, hruška; više gnoja 
potrebuje jabuka, sliva, viguji je čudaj 
guoja treba. Gnojiti je ua vnogo na 
činov moč * Pepela, sadju samo nasip 
Ijeju okolo dreva, ili pak zakopaju kraj 
dreva 50-60 cm. dugu zamljenu cev i 
vu nju nalejeju gnojščicu, da si korenje 
samo vleče potrebnu branu. Moči je i 
kraj dreva 50 6 o cm, duge ljuknje zvr 
tati i vu nje g u o j a u a 1 e j a t i. 
Vcrkujena marha na drobno scepana i 
pod drevo zakopana, jako hasni, kompasta 
i Halnoga gnoja v jesen oko'i dreva 
namečeju i vu protuletje podkopaju. Drugi 
pak okolo dreva vu jarek namečeju gnoju 
a ua protuletje ga razmeče. Drevje je 
treba gnojiti : 1, Ako je zeml ja tak huda 
da drevo nema dosti hrane, 2 . ako staro 
drevje svako leto menje sada donašs, 3. 
ako su vu bližini takve biline, koje jako 
zemlju kvariju, 4. ako se korenje saradi 
kamenja ili česa drugoga nemre za dosta 
razgaraniti. S Stalnim gnojem je najbolje 
vu protuletje gnojiti, as gnojščteom vu 
juniu8u prvič, dok se cvet vu sad pret 
varia, drugoč na protuletje [dok sok vu 
drevju Uetnu kruži, treti« vu sred protu - 
letja dok drevo cvete.
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(Dalje.)

Izhod IV. Matiaš i Jugovič.
Jugovič. Dobro, da sem vas Jovdi 

našel, dragi prijatelj!
Matiaš Odkud pak vi, moj gos-

pone!
Jugovič Ja ravno vezda od gospo 

dina Ferdablina. koj me je prosil, da 
bi mu večeras časa prikratil, ar zbog 
vulogov neufa se na bal iti.

Matiaš. Tak niti vi nepojdete?
Jugovič. Za volju ovakvoga prija

telja lehko se zdržim.
Matiaš. (Sam za se). Meni se čini 

za volju prazne mošnje, (proti Jngovičo) 
to je Ijepo, da prijatcl,e tak preštima- 
vati znate. Kak ste pak včerašnjega 
dneva sprevodih?

Jugovič. Dobro i veselo!
Matia-. Radujem se, da ste za

dovoljni.
Jugovič. Tak čisto nisem; ar sem 

malo nesrečen bil vu igri.
MatiaS. Vu kak vi?
Jugovič Holber cvelfe.
Matiaá. Gospone, gospone! pustite 

vi tu igru na stran
Jugovič Zakaj? igra je poltena.
MatiaS. Poštena, ali prepovedana 

i jako nesrečna.
Jugovič. Vendar se ju zveklinom 

igraju.
Matial. Nej se igram, koji zapo

vedi obderžavati ne eju, pak neznaju 
kam s penezi Za vas je vsaki krajcar 
potreben. Kralj bi najbolje vč;nil, da bi 
takvu oštrn zapoved vun dal, da vsaki 
koj se zmed velikašov ovu igra bu igral, 
vsaki put po 1 0  forinti, zmed pomen jšeh 
pako po pet na občinski špital dati bi 
moral. Bi videli, da čez malo vreme 
rajši bi se igrati prestali, kak na ov 
način siromakom na pomoč kaj podeljiti. 
Vnogi, koj nemara drugač zgubiti dve 
tri sto forinti, bi za pet ali deset zdi- 
hava), koje bi v kasu siromakov dati 
moral, i ovak bi se ta občinska želja 
igre na jenput dokončala. Pak jeste li 
vnogo zgnbili?

Jugovi'1. Bagatelu! . . , 200 forinti.
Matiaő Jaj meni! pak ie to vam 

bagatela? imate li na Ijeto tuüko dohodka?
Jugovič. Bili smo če tiri pri krčmaru 

Medvedu na južini, pak donesla je ne
sreča med nas jeguoga hunevuta, tepca 
ki se je zdal za trgovca volov iz Banata. 
Mi štimajuč, da ga malo pri mošnji 
zlehkotimo, nasnubili smu ga z nami igrat 
holber cvelfe; i on cigan dobil od sveh 
na okolo 550 forinti, tak da nit jednomu 
krajcar ni v žepu ostal. Zadnjič kupil 
nam je tokajera, i vsakomu nekakvoga 
praba v kupicu del i kak smo te kupi
ce izpili, jeden oselsku, diugi svinjaku 
glavu je dobi;l jednomu veliki nos je 
prirasel, drugi pak počrnel kakti vrag. 
Ter kada bi se proti njemu zdignuli, da 
bi ga sbog njegove dganiju stukli, na 
jedenput obrne se na smrt, i vse nas 
od straha na cedilu ostavi.

Matiaš. To nemora človek biti.
Jugovič. Gospone! pravi človek: 

znami je jel, pil i igral se. Nego mora 
parlavati huucvut i copernjak biti.

Matia . Kakov copernjak? Gdc su 
vezda copernjaki? Vendar vi vezdašnji 
mudii#ši ne verujete Boga, kam bi pak 
vraga i coprije veruvali?

Jugovič. Ja moram veruvati; ar 
sem imel oselsku glavu, i kad sem 
hotel govoriti, oeda mi je reč zabegli 
na oselsku popevku, moj pajdaš mi je 
pak kontruval kakti nerostec.

Matiaš Hahaha! pak kak dugo je 
to trpelo?

Jugovič. Ne dugše od pol fertalja, 
i onda smo nazad naSe glave dobili.

Matiaš. To je kaštiga božja!
Jugovič. Zakaj bi nas Bog kaiti- 

guval?
MatiaS. Kajti sreču, i božje dare 

nevživate, kak bi morali.
Jugovič To je babji zrok.
MatiaS. Ali vendar spodoben istini.
Jugovič. Naj bu to na stran, vezda 

ja sem došel vu onom poslu, kak ste
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mi obe< ali. da mi najdete priliku zfan- 
titi se nad Kuzmanom, onem galženja- 
kom, ki me je tak mrzko zplatil.

Matiaš. Zaisto vreden je i on, da ga člo
vek zplati i napel ja, ar je poleg vsega 
toga veliki grobian.

Jugovič. Ter kakov grobian! to 
sem ja najbolje spoznal, i zato bi mu 
rad odvrnuti.

Matiaš. To je naj leže!
Jugovič. O! s tém bolje dragi pri

jatelj!
M atiaš. On črez malo vremena k 

meni dojde, ar ima s menőm nekaj posla 
i kajti s vami od potlam né bi), kak 
vam je onu psiuu včinil, zato kak brie 
začuje, da vi k meni idete, bude se i 
on botel skriti, da bude čul, kaj pak 
vi od njega govorite i zato ga skrijem 
vu jeden Žakelj (vreče), i vam rečem, da 
je štokfiš nutri: vi si pak donesete jed- 
nu Žitku palicu, ter kada vam prilično 
bude, odvrnite mu vsakoga lnačka.

Jugovič. O mudra i premudra 
misel! To se nebi uiti angel do- 
misljiti mogel. Ja se segurno trsil bu- i 
dem vse hračke moje nadomestiti.

Matiaš. To vam je dosta za vezda, 
to drugo pazite, da dobro zpeljate. Vez
da otidite i čez fertalj vure za njim 
dojdite, to drugo bude ua moji skrbi.

Izhod V. Matiaš (sam).
Jeduo malo po uosu dati takovem 

neikodi, koji su grobiaui, svojvoljni i 
skup obolui, ar se uavčiju vljudneši biti 
kada se dobro zplatiju i spaziju, da su 
si tomu sami krivi, ter ovak drugi put 
budu spametuešj.

Izhod VI 
Kuzmau i Matiaá,

Kuzman. Dober dan gospone! ko
maj sem se z doma odtrguul.

Matiaá. Dobro došli, m j sused! 
imate li vse pripravuo i ua pameti?

Kuzman. Vse do najmenjšega.
Matiaš* Auda dobro, sedite si, pak 

mi poved&jte.
Kuzmau. Anda pišite oajprvič 

Petra Zimogrozoviča, Njemu sem zim- 
sku ambrelo s krznom podstavil.

Matiaš. Hahaha! gdo je to videl, 
ambrele s krznom podstavljati, to né 
moguče.

Kuzman. Moguče, moguče ar vez- 
daluji kalaíéri vre neznaju, kaj bi novo- 
ga zmišljavali.

Matiaš Kaj košta?
Kuzman. 35 forinti.
Matiaš. To je židovska ceua!
Kuzman. Kaj štimate? to je jošče 

malo, ar jeden takov kalafér namara 
trojvrstuo platiti, samo da kaj novoga 
ima.

Matiaš, (piše i icče) 35 forinti.
Kuzman. Pišite Autuna Porcelano- 

viča Ovornu sem štaubmontl s jaujiccra 
operemal.

Matiaš. I to je uekaj novoga, kaj 
ioš nčsem čul. . . .  kaj košta?

Kuzman. 4o forinti.
MatiaS. 1 to je grobianski.
Kuzman. Nikaj zato. Ovakvi fili

grán ljudi, koji hočeju uacifrani biti 
kakti vuzmeui janjčeci, moraju svoju 
čalaruost drago plačati.

Matiaš. (piše i govori) 40 forinti.
(Diugiput dalje.)

GLAD FERENCZ.

Nekaj za kratek Cas.

Pri sudu. Sudec: Kak morete tak 
grobianski biti, pak svojoj ženi tanjéra 
v glavu hititil?

Mu/.: Gospodin sudec! kaj oni poz- 
naju moju zenu?

Sudec: Neimam sreču poznati.
Mu/.: No, onda naj budu tiho.

Sudec: A)! ajl kaj se ne*ramujete 
ve pod vaše stare dneve krasti?!

Tat: Je! gospodin sudec, moram! 
Zločesta su vremena, pak ako človek 
uekrade, niti nemre pošteno živeti.

Draga Juliska! ja sam se s tvojim 
otcem spominal i prosil ga, kaj bi ja 
tebe vzel za Ženu, ali on nikak neče 
ua to privoljiti, Vezda nam nikaj drugo 
nepreostaoe, kak skupa vumreti. Ja imam 
dupljeojko pištolo, ja budem najpredi 
tebe streli), pot li pak ti mene,

Pak poleg vsega toga misliju gos- 
pon fiškaljuš, kaj bi ja to pravdu zgu
bil?

Fiškaljuš* Ah, najte se nigdar zato 
starati; dok sam ja živ pak vi, do té 
čas nebude toj pravdi kraj.

Sudec: Ja hočem podpuuoma znati) 
gda je bil tat vu vašem dvoru, jeli bi 
znali to meni povedati?

Ištok gazda: Kaj bi nej znal po
vedati, im je onda bil tat vu mojem 
dvoru, gda je kokot (pevec) kukorikal.

Sudec: Ali povečte mi, gda je 
navaden vaš kokot kukurikati?

látók gazda: Gda? onda gda mu 
je volja, im znaju, ja mu uemrem 
zapovedati, kaj bi vezda, ali pak onda 
kukurikal.

„Pozutra je moje žene godovno, 
rad bi ju s nečim izneuaditi, pak nezuam 
s kim.“

Naj njoj za gcd)vno nikaj kupiti, 
onda bude za sigurno jako izneuadjeua.

Plebauuš: „Pak zakaj vi Miška 
nečete doktora k sebi dozvati, im viste 
jako betežni; a mogli bi vu tom betegu 
i vumreti?“

Miška: Je, gospodin plebauuš, znaju, 
mi muži držimo puuo od doktorov, niti 
njim neverujemo, pak tak onda raj J 
z naturalskoiu smrtjum vumremo.

J dnomu muiu je bila žena betež
na, i zato je pozval jednoga glasovitoga 
doktora k njoj.

Muž: Gospon doktor! ja njim platim 
sto forinti, uaj mi samo tenu ili zvra- 
čiju ili pak zakoleju.

Doktor je recepta napisal, a muž 
je douesel vraétvo, i kak je ženi dal 
piti, taki je vumrla.

Za uekoj dan do*el je doktor po 
peueze.

Mu/.: Pak zakaj bi ja njim dal 
peneze? ve mi naj poveju: jeli su oni 
moju tenu zaklali?

Doktor: „Bog oslobodi nisem!"
Muž: „Kaj su pak ju morti zvra-

čili?
Doktor: Nisem.
Mu/: Je, ako su oni moju ženu né 

zaklali, uesu ju zvračili, pak zakaj bi 
ja njim onda plati).

Putnik; Tu, vu tom selu moraju 
brž as ljudi jako dugo živeti, da je 
grobje tak jako prazno.

Mužača: Je, dragi gospon, to njim 
zato je tak grobje prazno, da raužkarci 
naii zvekšinom po reštih vmiraju.

Peter: Itak su spimetni ovi zvezdo- 
znanci; ar več naprvo znaju, gda bude 
potemnjenje suuca ili meseca.

Pavel: Im lehko oni to povéju, 
im znaš, da to vu vsakom kolendaru 
stoji.

Kaj je novoga ?

Poštuvanim čitateljem i svim pri- 
ateljem naših novin, želimo vesele i vu- 
godne trojačke svetke!

— Iz Legrada pišeju, da je gornji 
brod, koj do sada ni je bil za basen, več 
gotov. — 2  1 . o. m. bude vu Leg- 
radu senjem.

— Lang Giurova žena nesla si je 
muiu vu radiu na Dravi obeda. Muž 
je prav vu onom vremenu nekam odišel, 
a melinsko kolo ju je za kikle vlovilo. 
Obedve ruke su joj vtrgujene, a celo 
telo ranjeno. Doktor, koj ju vrači, veli, 
da težko, ako odzdravi.

— 31 majuša. bil je vu Legradu 
ogenj. Beuce Janošova štala se je ob 
3  vuri po poldan vulgala i zgorela. 
Vatrogasci su taki tam bili. i preprečili, 
da bi ogenj med gnstirai hižanoi dalje 
išel. Hvalevredni vatrogasci. OgDja su 
sigurno deca vu igri zrokuvala.

— Ogenj je bil 2, juuiuša vu 
Kotoribi. Zgorele su tri hiže i pet šked- 
njov. Samo tri legradski vatrogasci su 
došli s kapitanom ali prekesno, jer se 
je ogenj n.glo širil. Jedna žena se je 
vu ognju jakojzeigala. Doktori ju vračiju, 
ali težko bude živa ostala.

— Dvovrstna smrt. Velika nes 
reča pripetila se je ove dneve vu Kör-

mendu (Vas varm.) Czofál Emil išel se 
je s svojimi kčermi vu Rabu kupát, on 

menjša mu kči bili su več oblečeni, 
dočim vekša 20 let stara Mariška, koja 
je dobro znala plavati, uajedenput ju je 
krč prijel i potunula je. Czoi&l skočil 
je čisto oblečeni za njom, ali zaradi 
oprave uije mogel plavati, i tak se je 
skup s kčerjum vtopil. Cofal je dovec 
bil i oetavil je dvoje siromašne dece 
prež svake pomoči.

— Crleni kokot Veliki ogenj bil 
je 27 majuša vu Báti (Tolna varm ) 
Oguja jo pod pomagal jaki južni veter i 
velika suša. Zgorelo je izim uotariušove 
i plebanujeve još 250 hiž. Siromaštvo je 
strašno a nevolja, koja je stanovn:čtvo 
postigla, je neopisljiva. 250 familijah 
bludi med zgorenimi ruševinami, irnajuC 
samo tuliko, kaj jim je na telu.

— Žalostni glasi. Jako je žalostno, 
da se vu naioj domovini tuliko samouboj- 
etvah pripeti. — Vu Racz-Ker®szturu 
se je Fabian Ferenc v eoricaj vu jed
ilo j kleti obesil. — Vu Sukoru (Fehér 
varm.) se je Máté Jožef na drevo obe
sil — Vu Adaudu (Somogy vaun.) se

! je Berkes József vu goricah strelil. —
| Vu Aradu je Klrilovits Pavla 1 1  lot
i stari sin Sándor, koj je vu aradsku
i realsku skolu hodil, na jedenput zginul, 

zasiguruo se je sam skončal. — Vu 
Szegedinu se je Vörös Páter János 40 
let star človek obesil

— Velika buna je bila ove dneve 
vu Budimpeštu. Zrok toj buui je Janški 
zvani general bil, koj je zapoved dal, 
da oficiri na čast Hentzi zvanomu neg- 
dašnjemu nemškomu oficiru, koj je 1848. 
leto proti Magjarom vojuval i vu bu- 
dinskim gradu streljen bi), na grob vence 
deneju i tam govor naj držiju. To se 
razmi, da se je to Magjaiom ne vidlo, 
kajti je Hentzi naš nepriatelj bil vu 48. 
letu. Stanovniki budimpeštauski, a prem 
dijaki viSeših ftkolab. su se podigli i 
generalu Janskiu mačkiuju mu/iku nap
ravili. I na i orsački ablegati sd vu 
orsačkim spravišču interpellirali, tojest 
popitali ministra nutrašnjih poslov (Tisza 
Kálmána) vu tem poslu. Kraj tómű dugo- 
vanju, je to, dabude general Janški vu 
peusiju moral iti. Ali puk nije miren 
hotel pogtati5 nego 6e je združil i s ve
likim krikom i larmom je po vulicah 
sim tam hodil. Varaáki žandari su to 
ne hoteli trpeti i vnoge su polovili, i 
kada je nemir jo* i četrti, pak peti deD 
trajal, su /andari jednoga mešterskoga

I detiča zaklali a vnoge sabljom oranili. 
Na to su se me terski iuuši, detiči, pak 
i meštri podigli proti žandarom i do 
nekoliko jezer glav se je njih spravilo 
skup i po vulicah grde reči govorili i 
kričali proti iaudarom. 4 izmed njih su 
oranili, lampaše po vilicah i obloke 
spotrli, ua žandare kamenje metali i 
t. d. To nisu mogli žandari dalje trpeti, 
soldate su dobili na pomoč, koji su s 
bajoneti i sabljami skupspravljenog 
i larmajučeg puka od vulice do vulice 
tirali i jednoga s bajonetom preboli, 
koj je vumrl, a vnoge jako oranili To 
se je prtsiu sredu dogodilo.

— Strela je vudrila pro*lu uedelju 
vu Čakovcu vu jednu grofovsku svalu, 
Ali uiti nije nikaj vužgala, uiti pak 
koga zaklala.

— Den sv. Medarda nam je vel- 
koga de/.dja dooesel. 8 tarinske knjige 
tak veliju, da ako ou den deždj id**, 
bude 40 dnevov i*el. Do vezda istinu 
ima u stare knjige, ar smo vsaki dan 
deždja i neli. Od su*e se dakle nemremo 
bojati. Nudjati se moremo, da budemo 
več otave dobili, kak sena.

— Preporučamo p čitateljem 
M e d j i m u r s k e  c i r k v e n e  po
pevke, koje je Glad Ferencz kottoribski 
navučitelj za medjimursku školsku mladež 
i za puk skup zebrah Dobiti se more 
vu Kujižari Fischela Filipa vu Čakovcu, 
za 40 krajcarov.
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A Csáktornyái kir. járásbiróság
mint telekkönyvi hatóság részéről köz- A Csáktornyái kir. járásbiróság mint
hírré tétetik, miként HORVÁTH LA  JÓ S telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
zárda főnök Csáktornyái lakósnak néhai tetik, miként GERS1CS IV A N  prupro-
NOVOSZEL M EN YH ÉRT s neje NO- «án i lakósnak IL IA S  JÓ Z S E F  s neje
VAK M AGDOLNA Csáktornyái volt Z8G A N E C Z M ARIA praprocsáni lakos
lakos végrehajtást szenvedők ellen 50 végrehajtást szenvedők elleu 100 frt.
frt tőke s járulékai iránti végrehajtási tőke s járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ügyében a n.-kanizsai kir. törvényszék l)en a n.-kanizsai kir. törvényszék teril-
teruletéhez tartozó Csáktornyái kir. járás- létéhez tartozó Csáktornyái kir. járásbi-
birósftg területén lévő Csáktornya köz- róság területén levő VI. hegykerület
ségi 152 ik sz. tjkvben I. 1 sor 188 községi 773. sz tjkvben 98, 97. 99 s
hl. sz. alatt felvett s 1257 írtra becsült ! 124, hrsz. a felvett 910 frtra becsült
ingatlanok s tartozékai és a V I. begylcerületi 938. sz. tjkvben

I 89 a hrsz, a. felvett s 74 frtra becsült 
f. évi julilis hó 6-ik napján ingatlanok s tartozékfii

délelőtti 10 érakor . , „  ..
folyó évi julius hó 3-ik nap-

alolirt hivatalnál megtartandó nyilvános . ,
árverésen a megállapított kikiáltási áron J íM  CL e . 1 0  Ó r a k o r
alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak | VI. hegykerület község házánál mogtar- 
az ingatlanok kikiáltási árnak 10 szá- tandó nyilvános árverésen a megállapi-
zalékát vagyis 125 frt 70 kr. készpénz- tott kikiáltási áron alul is eladatni
ben vagy az 1881 évi 60 t. ez. 42 j fognak.
§-ában előirt óvadékképes papírban a Az árverezni szándékozók tartoznak az
kiküldött kezéhez letenni, a többi fel- ingatlanok kikiáltási árának 10 százalékát
tételek a bíróságnál megtekinthetők. VAgyis 91 frt s 7 frt 40 krt készpénz-

Kelt Csáktornyán a kir. járásbiró- ben vagy az 1881 évi 60. t. ez. 42.
ság mint telekkönyvi hatóságnál 1886 íj-ában előirt óvadékképes papírban a
évi marczius hó 29-ik napján. kiküldött kezéhez letenni, a többi felté-

393 1 -1  telek a bíróságnál megtekinthetők.
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A Csáktornyái kir. járásbiróság 

mint telekkönyvi hatóság részé, ól köz-
hírré tétetik miként F A B E I MARIA X O X « » G e 0 9 0 0 2 0 £ « X 9
férj. K RÁ SZO V ICS IV A N N É  varaséi
lakosnak F A B R I JÓ ZSEF s neje ^
V ÜKOVICS T E R É Z IA  podtureni lakos j a  ‘X I  O T  \ n i  '& T
végrehajtást szeuvedók elleni végrehajtá- 1
si ügyében a u. kanizsai kir. törvényszék . CsakÍB tartós gyapjussövetbői egy
területéhez tartozó Csáktornyái kir. járás kösóptermetü férfi réssóre
bíróság területén levő Podturen községi E(fy öitóz-treílóbb'^Sveíbói 8 % kr
121 szám tjkvben 151 hrsz. alatt F A B R I 3 >° “»**<•»• (finom gy piuszövetböi io ............
JÓ Z SE F s neje V ÜK O VICS 1E R E - . - . . A - ,  „ ' i S ' a . ' í - T f '«*“ ! í  ".V ?.1'v ia  tvatidi »f i n t .  e/ • i - 1> • ITAZÖ PLAIDEK drb j.» 4, 5, 8, egész 12 írtig
ZIA  Ug_\ FABRI MARI A fél.. K^«A* Légiin öltözékeket. ntdrág, felsflkitb.it és eső
SZOVICS IV A N N E  tulajdonául felvett köpenyszövetek tii ffe ! . Lódén, coinuii*  K;imm g«r 

612 frt 50 krra. becsűit i.,Bat!aook 8 ^ W ^ t ‘r t S i Í k'S ‘̂ S ű 
tartozékai a közösség megszül,tetéae ezé- STIKARQFSKI1. ... « 6  ...
b ib61 ~ g , . , r . .  k * r .  b ,  sV í  ; , , . '
f. é julius hó 7-ik napján mimar p o ö t-b íim e n te íe n  kü lde tnek . Mintalapok I

J 1 "  a  szubóu ies ter  a ra k n ak  bé ru ie n te tle n ü l kü ldetnek
d ^ l p l n t i i  < 0  l i r a L n r  10 írton felüli u tá n v é te l kü ldem ények  b é rm en tve
U d C l U I I I  i v  UI t m u i  Állandóén tflbb  mint 150 .000  o. é. f r t  é rté k ű  ra k -

Podturen község házánál megtartandó tar01" Vi,u- fnnél fof?™ természetes hogy nagy. , , ,,, ., .. . . . .  vilngüzletemben tok 1 eg'-sz öméternyi posztó-vé-
Iiyilvános árverésen a megállapított klkl- gek maradnak. csA hogy ily jiosztóvegeket kény-
áltási áron alul is eladatni fognak. tele" vagyok jóval a készit-si áron alul tovább

. . . . . . .  ,, , . , adni. Minden józanul gondolkodó ember befotria
Az árverezni szándékozók tartoznak ütni, ... hogy e ki* po.ztóvégekbői minták nem

az ingatlanok kikiáltási árának 10 száza- küldhetik, mivel néhány *zá/ minta rendelésénél
1X1 X. ü t / x ok L X 1 X X- l -  e végb lmi sem maradni. ennélfogva tehat való-lékát vág} ÍS 61 frt 25 krt. készpénzben sagos szédelgés ha posstókereskedéai cégekből
vagy az 1881 évi 60 t. CZ, 42 ti-ában mintákat hirdetitek, mert ea esetekben a minták

. . .  egész darabból és nem végekbfll valói, ily eljá-
eloirt ovadékképes papírban a kiküldött ,-áSnai ;| «ándéköamer«tes.
kezéhez letenni, a többi feltételek a iMegnein felelő  posztóvégek ki
bíróságnál megtekinthetők. cseréltetnek, vagy a pénz vissza

Kelt Csáktornyán a kir. járásbiró- küldetik ,
ság mint te'ekkönyvi hatóságnál 1886 I.EVEI.EZESEh magyar, német. c.eb. len -
évi március hó 27-ik napián. SJel 0,asz és fr«uc*ia nyelven fogadtatnak el.
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Óra. Poppá a ro m a tick s-m ed ic in a k i l í i i a o k i  sapun
kemičko iziraženiod mogih medicinskih i lječničkih celebriteta Europe priznan kao naj- 
probiiačnije i najbolje sredstvo za kožu, uporabljeno kroz IH godina nnjboljiin, uspje
hoin proti svrb ljen ja  kože svake vrsti, naposé proti ježenjn kože, lišajn, 
grintn , peru tku  na glavi i na bradi, nazebi, znojnim nogam, nrabn i t. d

jgp- C  i e  n  £L 3 0  n  o  v  č. -3 ®
Gosp. dru. J. G. POPPU u BEČU, I., Bognergaase Nr. 2.

Pošto sam imala osutka na koži, koji se je držao sest godina, i pröti kojemu su 
me liečila četiri liečnika bez uspjeha- to sam rabila Vaš bilinski sapun, a taj mi je ko
ristjo i s toga nemogu bili dosta zahvalna. Obračam se s toga neposredno na Vas, jer 
sam dobila iz Ijekarnah vre vrstih, akoprein u takvom omotu u kakvom je Vaš sapun, 
nu ja držim da je patvoren, a mili i liepi mi fatnno sivi, pravi sahun nadam se s«m® 
od Vas dobiti. Uz pridodani iznos molim mi Vaš Iječivi bilinski sapun poslati.

Veleštovanjem L j u b i c a  Franzova, u Preravi (u Moravsko.)
Može se DOBITI: Vu Č a k o v c u  vu Göncz Lajo;evoj apoteki, pri Strahijii, 

Mayröcsák L. i Heinrich M. Vu P r i l o k u  vu Šipoševoj apoteki; Vu Letenji vu 
Kaliwodaevoj apoteki. Vu M. S z  o b o  t i  vu Bolcsevoj apoteki. Vu L e u d a vi Vu Kis- 
sevoj apoteki. Vu V. Kaniži vu Mandekovoj, Pragerovoj i Bellusevoj apoteki vu Varaž
dinu vu Kussiovoj, Biedelovoj i Kráuterluhevoj apoteki. Vu L u d b r e g v u  Kohnevoj 
apoteki. Vu Koprivnici vu AVerlievoj apoteki. 306 1...3

Hamburgi kávé stb. árjegyzék-kivonat
E T L I M i l i H  d C O f l P ,  H A A I H l R t i B A \

ajánljak ó i m é r t  o lc s ó  é s  v a o d i  l& r u ik a t  pöslán, p o r t o m e a t e s e n ,  u t á n 
v é t , . vagy az összeg e lő l e g e s  b e k ü ld é s e  mellett.

I b i iv é  5 klgr. 10 vámfoutos zacskókban Ar o ó.-ben 
BAHIA, kellemes izü . . . . . 2, 90 ABANYJÁVA, kiv. finom enyhe . 6 . 10
RIO. finom e r ő s ........................... 3, 30 JAVa , zöld erős delicat . . . 4. 95
SANTOS szapora zöld . . . .  3 , 70 P0RT0RICO, zamatos erős . 5. 25
CUBA, zöld erős, briliáns . . 4. • JAVA. nagyszemü ig. fin. delic 5. 87
MOKKA GYÖNGY afr. valódi tüzes 3 90 j GYÖNGYKÁVÉ, legtin- zöld . . 5, 30
DOMINGO, legfin. enyhe . . 4, 65 i PLANTAGE, zamatos briliáns . . 6 . 20
CAMPINAS, igen fin. bőtizetö . . 4. 85 MENADO, kiv. finom nemes . . 6 . 30
CEYLON, kékes zöld, erős. . . 4, 85 1 AKAB. MOCCA, kiv. nemes, tüzes 7. 20
Kedvelt kávé keverékek minden árban 2-íéle 5 kigr. ként CIÍINAI TÉA díszes sze- 
lenczékben fél klgr. keni o. ó. 7n. 95. 1 . 15. 1, 70, 2; 30. 2. 8 0 . 3. 15 stb. hozzá 

csomagláshoz alkalmas 2 klgrnál kevesebb Téa 30 krral drágább (portó)
JAMAlKAl-Rl'M valód: 4 lite r bérmentve 4 20 . MAÍ-IKS IIERING bérme itve 5 klgr hordócska 2. 05
t'AVLAR I a. bérmentve 2 k’gr 4, 15. TÁBLA RIZS 5 „ ként 1.25

„ keveset aóiva 4 klgr. 7. 50. GYÖNGY SAGO bérmentesen 1.85
318 14... 18 Minden közvetlen Hamburgból, teljes árjegyzék ingyen és bérmeutve-

Nyom. Fischel FUfip laptulajduuosinál Csáktornyán.
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