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M egyénk uj főispánját kinevezte- 
tése  alkalm ából az egész m egye közön
sége a legrokonszvnvesebben üdvözölte. 
1'Ígyrészt a tisztelet a főispán ur irá
nyában m ásrészt a kötelességérzet la
punk olvasói irányában arra ösztönöz  
beonün ket, hogy am a szép ová
ciókat am elyekben S v a s t i t s Benő 
főispán ur Ü M éltósága részesült, a 
m uraközieknek is tudom ásukra hozzuk.

A lig  hogy a hivatal« s lapban m eg
jelent a kineveztetés. f hó 15-én Zala- 
Kgerszegen délelőtt 21 m ozsárlövés adta 
tudtára a város lakóinak a várva -  várt 
örömhírt. A város csakham ar ünnepi 
díszt öltött, a házakon nem zeti lobogók 
diszlettek. Este a város fényesen ki 
volt világítva és a polgárság fáklyás 
zenével tisztelte m eg az uj tőispánt. 
A város érzelm eit N é m e t h  Elek va 
rosi főj gyző  tolm ácsolta szépen kidol
gozott é s  lelkesedéssel elm ondott be 
széddel, am elyre főispán ur formai 
szépségben gazdag é s  igazi szónoki 
vervevel elm ondott beszédben válaszolt

F. hó 18-án délelőtt a m egye 
tisztikara tisztelgett főispán urnái. A 
tisztikar nevében G ózony I.ászló m egyei 
főjegyző ur az igazi bensőség m elegé
vel, remek beszédben üdvözölte ő  m él
tóságát ; amire főispán ur a m egindu
lás hangján válaszolt.

A  uiégve tisztikara u l á o  Zala 
Egerszeg város közönsége nevében nagy
szám ú küldöttség tisztelgett főispán 
urnái. K ovács K ároly polgárm ester me 
lég szavakban adóit kifejezést azon 
őszinte  örömnek, m ely a város polgárai
nak kebelét áthatá. Főispán ur meleg 
szavakban ígérte, hogy uj állásában is 
hü tám ogatója leend a város érde
keinek.

N agy-K anizsa város 92 tagból álló 
küldöttsége f. hó 18 án d éle’őlt külön  
vonatot; érkezett Zala Egerszegre üd
vözölni a főispánt. A küldöttség szónoka

Babóchay György polgárm ester volt. 
kinek beszédére főispán ur szokott 
ékesszólással válaszolt

Lelenye és  Z -> z t  Gróth városok  
szintén küldöttségileg képviseltették m a
gukat, hogy kifejezést adjanak 0  Mél
tósága iránt mélyen érzett tiszteletük
nek —

A m inden oldalról nyilvánult lel
kesedés legfényesebb bizonyítéka annak, 
m ily osztatlan öröm m el fogadta a m egye 
közönsége Svastits Benő úr Ö M éltó
ságának főispánná való km eveztetését.

A főispáni beiktatási ünnepély  
deczem ber 1-én tarlalik meg a kővet
kező sorrendben Délelőtt fél kilencz 
órakor a m egye főjegyzője megnyitja a 
gyűlést, melyen küldöttség választatik  
a czélból, hogy a főispánt a gyűlésre 
meghivja- A küldöttséggel a főispán a 
a templomba megy a 9 órakor meg 
tartandó „Veni S a n c te ra / m elynek b e
fejeztével a főispán a küldöttséggel a 
gy ülésterein be vonul ; itt leteszi az e s 
küt és megtartja székfoglaló beszédét, 
m ely u tá n a  közgyűlés nevében G ózony 
László megyei főjegyző üdvözli. Ezután 
a közgyűlés a kitűzött tárgysorozat ér 
telimében folytattatok G yűlés után a 
hatóságok, testületek és  egyletek tisz 
telegnek Délután 2 órakor bankett 
leend az »Arany Bárányban.«

A muraközi bizottsági tagok kü
lön fognak tisztelegni. Lap mkat az ün
nepélyen szerkesztő fogja képviselni.

Miért szükséges az iparos ifjak 
oktatása?

Érek óta hangoztatja a sajtó, és maga 
a nméltóiágu közoktatásügyi miniszter u: 
is felhívta társadalmunk figyelmét a ma
gyar ipar fejlesztésére, mert ipar uélkü 
egy állam sem bír boldogulni, ettől füg-  
a modern világ gazdasága. Francziaor 
szág három nagy gizdagsági és állami 
válságból meuekült meg kifejlett ipara

á l ta l ,  s az ipar hatalmas [föllendülése 
Ang dország népességét alig 80  év alatt 
több mint megkétszerezte.

A mi „pár excellence" agrár álla
munk az utóbbi időben a bennünket kö
rülvevő vámhálózat által oly lejtőre ju
tott, hogy a mezőgazdászat a minimális 
jövedelemre lett redukálva, ? a rossz 
termések a bukás szélére sodorták a kis 
birtokosokat. A  mi oyers terményünk 
ára rohamosan hanyatlik alá, nincs biz
tos piaczunk, hol értékesíthetnék a feles
legest, mióta Angolországból az amerikai 
verseny által kiszorultunk, s ezzel szem
ben nincs oly fejlett iparunk és keres
kedésünk, hogy ezzel versenyezve a kül
földtől azt visszaszerezhetnók, amit ter
ményeken elvesztettünk.

Mikor fog a gabona ára ismét emel
kedni, vagy egyáltalában emelkedik-e 
ism ét oda, ahol csak a közelmúltban ál
lott, nem tudjuk, nincs is hozzá remé
nyünk, hanem annyit tudunk, hogy az 
iparczikkek á< a —  most is az, mi ré 
gebbeu volt. Oka pedig ennek az, hogy 
az ipar nálunk még csak most éli gyer
mekkorát, — s a tőlünk olcsó átou ki- 

j vitt uyers terményeket mint ké-«z anya 
got drágán kell viss/a  vásárolnunk-

1 La tehát a gazdasági válságot, 
melynek küszöbén állunk, el akarjuk há
rítani, akkor mindent el kell követnünk 
iptiunk fejlesztéséért, s a közelmúlt 
oi#iég>8 kiállításunk megmutatta hogy 
a magyar ipar is versenyképes lesz, ha 

! nem hagyjuk a figyelmeztetést, mint üres 
szót tova repülni, s az állam és a tár
sadalom karöltve dolgoznak.

De lehetséges-e az ipar fejlesztése 
m üveit és szakképzett iparosok nélkül ? 
A zt hisszük, e n e  magok az iparosok fog
nak nemmel felelui, elég szomorú példa rá 
a múlt s az eddigi gyakorlat.

A  mi tátsadalmunk az academi- 
kus képzettséget szereti, a ki tanul, az 
„ur* akar lenni, —  nem azért tanul, 
hogy a munka-téren, vagy a köznapi élet 

l ben érvényesítse ismeretét, s a szülők

balga felfogásukban a munkát az ipar 
terén szégyennek tartják, — s az iparost 
és kézmiveat mint rangon aluli embert 
nem becsülik, inkább örÖkÓ3 dijnokság>a 
kárhoztatják gyermeküket, mintsem sza 
bad, önálló és müveit iparossá képez- 
tették volna. Pedig csak a munka tesz 
szabaddá, beszél minden nyelvet és meg
nyitja az egész világot.

Ezen sajnos és visszás állapotok 
okozták azt, hogy az iparosok egész 
mostanáig, a legképzetlenebb egyéneket 
voltak kénytelenek tanonczul befogadni,s ez 
nemcsak az iparos testületnek vált s z é 
gyenére, de az államnak ia hátrányára 
szolgált. Sok iparos ment tönkre az 
utóbbi időben, de ezek nagyobb részét 
az értetlenség és az urhatnámság, —  mi 
a fél vagy képzelt tudósokat igen jel
lemzi, - -  vitte a jégre, és elbuktak.

A magas kormány,belátva a visszás 
helyzetet,azzal kívánt a fennálló állapo- 
tokon némikép lendíteni, hogy a i iparos 
ifjak rendszeres tanítását és nevelését 
elrendelé s e czélból az alsófoku iparis
kolák felállítását sürgeti, követeli. A z  
állam tehát megtette kötelességét, s a 
mulasztásnak, mi ezutáu észlelhető lesz, 
annak csak az iparosok lesznek okozói.

Nem mulaszthatjuk ei tehát most, 
midén az iparos ifjak oktatása ismét 
megkezdődik, — az illetők figyelmét arra 
felhívni, hogy tauonczaikat a rendes is 
kolalátogatástól vissza ne tartsák, hisz 
elsó sorban is saját érdekökbeu teszik 
ezt, mert mennyivel könnyebben boldo
gulnak a m üveit és képzett segédekkel, 
miut a durva és faragatlan munkással 
ki az erkölcsnek is legalsó tokán áll, s 
ki azon pár forintot, mit egész héten át 
megkeresett, vasárnap elmulatja, és mi
dőn a műhelybe visszaérkezik hétfőn —  
némelykor keddeu — mámoros fejjel e l
rontja a reá bizott munkát, a megren
delők boszantására és a munkaadó nagy 
kárára, mert az ily esetek az ő —  a 
gazda —  tekintélyét rontják és bevéte- 

| lét kevesbítik.

TAR62A.
Örökösödési szabályok hazánkban

(,J o y tó r t 'encimi ta n u lm á n r .)

(Föl j  tatát.)

Az eddig előadottakból ludjuk már azt 
hogy kik voltak a jogköziiwségnek tagjai- 
tudjuk tehát általában azt is, hogy kik vol
tak a törvényes örökösük, s mindaddig, mig 
ezek közül csak eg\ is élt, a vegrendelke- 
zési jogosultság gátolva volt- értvén Ősiek
ben ; mert miként már lentebb is megje
gyeztük, szerzeményéről kiki szabadon ren
delkezhetett sőt az I. r. 52. és 53 ik esti
méiben elősorolvák mind azon ebetek, me
lyekben a kitagadás is helyet foglalhatott 
— habár nincs semmi kétség az iránt, hogy 
e ki'agadásnak egyéb esetei is léteitek 
mivel pedig az első szerzővel szemben a 
vagyon szerzeményének tekintetett, kétség
telen az is, hogy ezt megillette a korlátlan 
rendelkezési jog, habár a vagyon közjogias 
természetének itt is na«y szerepe volt, mert 
p. o. adományt jószágoknál a korona joga 
neki mindig fent maradt, elleoben nem adó 
mányos javaknál a törvényes örökösödési 
rend, csak a tulajdonos rendelkezése hiá- 
nyábán foghatott helyet.

A miket mondottunk a végrendeleti 
örökösödésről ugyanazokat kell tartani az 
örökszerzödésekröl is, miután említők már 
azt, hogy az örökösödésnek e neme törvé
nyeinkben szabályozást nem nyert.

Ezek után áttérhetünk a törvényi örö
kösödésre, de előre kell bt csájtani azt, hogy 
a jogkósösségnek tagjai majd csak fiák maid 
pedig egyszersmind leányok is lehettek, me y  
körülményre nézve befolyással volt az egyes 
javak jogi természete a fekvőjavak szerzési

módja s miként már láttuk, az adományi 
levél záradéka és az első szerzőnek rendel 
késési ténye.

Az 1 résznek már ismertetett 18-ik 
cziméhől kitetszöleg a szolgálattal szerzett 
birtokok és birtok-jogosu'ványok eá:tk a 
fiukat illették rendszerint, a leányokat pedig 
csak kivételesen; ellenben az akár termesze 
tileg, akár pedig jogilag ingóknak vélt dolgok 
egyaránt illették úgy a fi, mint a leányági 
örökösöket, habár az egyes javakra nézve 
alább még leend megjegyezni valóm. Kitű
nik az az 1. r. l9*ik cziméhől, midőn azon 
kérdésre, hogy a pénzén vett birlokjogok 
miért illetik úgy a uöágat mint a Hágát ? 
Verbőczy maga i-kként le le l: „Dic quod 
ideo. <jUoniam pecunine inter reá mobile- 
coinputamur, de rebus autem mobiibus 
tam paternis, quam eliam maiernis. et filii 
filiae, aequales portionén forciuntur et ex 
consequenü etiam de bonis et juribus pos- 
sessionariis, huiusmodi peouniia de quibus, 
uipote decedente patre vei matre. filiae por
tionéul habere debeant comparatis portionén 
ejngruentes ipeis filiabus dantur.a

Igazolja ezt még az I. r. 09*ik czime 
is stb A  mire majd egyébként vissza fogunk 
térni, de e helyen határozottan meg kell 
jegyeznünk azt hogy — a fentiek szeriül — 
a fekvő nemesi jószágokban örökjoga majd 
csak a fi-, majd pedig egyszersmind a leány- 
ágnak is volt, de a melyekből az utóbbi ha 
ki is volt zárva, bizonyos jogok még is meg
illették azt, s ezek voltak a későbben érin
tendő leány negyed és kajadoni jogok.

Régebbi időben rendszerint nem volt a 
leányágnak örökjoga az adomány utján sser- 
aett javakban , mert az adomány-levél zá
radékának reájuk való kiterjesztése — a 
családi érdekek megóvása szempontjából — 
úgy a korona, mint az első szerző részéről 
csak ritkábban eszközöltetett a igy a nőket 
a fiákkal egyenlő jog csak a/, atyai vagy 
anyai pénzen szerzett birtokokban a meg

ölt nemes dija fejeben adottakban- a leány 
negyed czimén átengedett s azon birtokok 
bán. melyekben fiusittaltak, illetik meg. 
Miden más birtokjogok pedig kizárólagosan 
csak a fiákat illették olyannyira, hogy még 
a testvérek pénzén szerzett birtokok- es bir
tokjogokban sem volt a leányágnak semmi 
joga, mert oldalágról a nők nem örökösöd- 
tek Kitűnik ez az l. r. 17. czimének 4, 5 
és 6 §§-aiból.

Ellenben a nem adományi javakban 
egyenlő joga volt a leányágnak a fiákkal, 
miként azt az I. r. 19 c/.iméböl láttuk 
habár a szerzőnek módjában állott a leányok 
elvbeli jogát korlátolni de az 1. r. 21. czime 
2. §-nak következőket tartalmazó szavaiból: 
,,Verum tamen filiae, seu ioemiuei sexusho- 
mines de ejuscemodi pecuniaruin summa, 
portionén suas merítő habere possunt,*1 to
vábbá a 73-ik czim I §-nak következő sza
vaiból „Et ob hoc in tali casu, homines foe- 
mines sexus, non nisi de pecuniis supe 
raddiiis. portionén suas rehabere poterunt." 
Kitűnik az, hogy azon ősi pénzből, mely 
nemesi jószágok szerzésére fordittattott. 
örökrész a nöágat is illette s esetleg az a 
birtok felbecslését is követelhette, és a köz- 
becstt szerinti leány rész a tiak által pénz
ben kiadandó volt.

Tekintve az örökösödési rendet, első 
sorban hivatva voltak a lemenők vagyis a/, 
örökhagyónak törvényes, vagy — bár apjuk 
halála után születeti — de törvényesít tetett 
gyermekek s ezek képviselői, az unokák 
dédösunokák. s igy tovább, az előbbiek fe 
jetik int. az utóbbiak pedig törzsenkint és 
pedig ugyanazon szülőktől valók mindkét 
szüle után, a különböző szülöktőli szárma
zók mindegyike csak saját szüleje után 
nyervén osztályrészt, betudalván kinek 
kinek osztályrészébe mindaz amit akár 
már előre kikapott, akár elsikkasztott akár 
pedig egyéb módokon elidegenített.

Kivátelképen az I. r. 40 czimének 2-ik 
vj a szerint az atyai ház a legifjabb fiú
gyermeket illette ugyan, de a többi (iák vagy 
testvérek részére is az atyáéhoz hasonló* 
értékű volt emelendő. A 90. czim szerint 
minden ingó dolog bármi lett légyen is az. 
a hátrahagyott összeg s (iák és leányok 
közt közösen oszlatott fel kivévén a férj 
kocsilovait s értékesebb öltözékét, melyek 
kizárólag az özvegyet, a hadi fegyverek pe
dig, az apa pecsétgyűrűje más családi jel
vényei, könyvei paripái és lovagló szerszá
maival együtt kizárólag a fiákat illetőleg a 
leánygyermekeket illette, de ha ilyenek nem 
voltak, vagy ha voltak is ugyan, de a fi *k 
az at'ával még annak életében meg sz'oo  
tak vagy a leánygyermekek kihá/asitásf 
nyertek, akkor ezen ingók is mind a hátra, 
b igyott feleségre szállottak. A  42. c im  sze. 
rint a legidösh fiút illeti * családi iromá
nyok és oklevelek gondozása, kivévén ba 
ez elmebeteg vagy tékozló liu volt, avagy 
ha többi testvéreinek megkárosítására töre
kedett , mert ez esetben az utána következő 
legidősb fiút illette e j* g, amivel vele járt 
az osztály előtti pereknek közös községén 
leendő indításának e t a már megindítottak 
elleni védekezésének joga, s illetőleg köte
lezettsége is. Miből kitetszik, hogy az osz
tatlan örökség közös egységnek tekintetett, 
annak minden gyarapodása knsös hasznot, 
apadása pedig közös veszteséget szült. Sőt
III. Károly 2 ik  rendeletének 47-ik c/ikke 
szerint a testvérnek mindazon birtokokat, 
melyek általuk az atyai vagy anyai ősi b r- 
tok jövödelmeiből szereztettek, szintén tar
toztak közös osztály alá bocsájtani, de nem 
egyszersmind a más utón szerzettiket is . 
mer! ezeket a maga e* örökösei részére 
megtarthatta ugyan de fenthagyatván ezek 
ben testvérei és azok örökösei részére — 
a törvényes örökö-ödés.

(K o 'jt köv.)



De szükséges az iparosítják oktatása 
azért is, mert csak is képzett iparosok 
bírják •  z őket megillető tiszteletet és 
tekintélyt kivivői, s csak ők vannak arra 
hivatva, hogy a külföldi készitméuyeket 
hazánkból kiszorítsák, —  ami elég saj
nos, most egész általánosságban dívik, | 
s csak akkor lesz iparunk verseny-képes, 
ha a társadalom teljes bizalmát bírni fogják.

Az iparosokra nagy és lontos missió 
vár. de ennek csak ogy lesznek képesek 
megfelelni, ha ezen missió fontosságát ők 
maguk is felfogják és megértik, ezt 
azonban csak műveltség által érhetik el. 
Szakítsanak tehát első sorban az iparo j 
sok is a hagyományos rendszerrel és ké- j 
peztessék az iparos ifjúságot! &őb § im on. 1

/ /  #  t t  E  k

A Csáktornyái p o l g á r i  iskola 
„Zrínyi* Önképzőköre f. hó 21-én azaz va I 
Hárnap délelőtt tartótra meg sajftf körében ! 
Zrínyi Miklósnak, a költőnek emlékünnepét.
Az ünnepély tárgysorozata a következő volt;
I Talpra Kückenfől, énekelte a tanuló if- | 
lüflág. 2) Megemlékezés Zrínyiről. Mondotta 
Greskovits János. 3' Zerinvári gróf Zrínyi 
Miklós életrajza, irta és felolvasta Hegedűs 
János, polg. isk. VI. oszt. tanuló. 4' Szigeti 
veszedelem <27 bekezdő verssel) irta gróf 
Zrínyi Miklös, szavalta Ehrenreich V iktor  
VI. o9zt. tanuló. 5) Zrínyi dala. Köleseylől, 
szavalta Bellosits Károly VI. oszt. tanuló.
6) Az ünnepélyt néhány szóval bezárta: 
(íreskovits János. 7) Szózat Énekelte a ta
nuló ifjúság. Az ünnepély sikerült volt.

—  A közlekedési minisztérium C. 
Cohn et Gut é s  G. Ottermann et Compt. 
bécsi bejegyzett bankár-czégeknek és tár
saiknak a zalamegyei Szt.-Ivántól Alsó. 
Lendváig és innen egyfelől Csáktornyáig, 
másfelől Radkersburg irányában a magyar- 
stájer határszélig vezetendő rendes vagánya 
vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy 
évre megadta.

—  Megjelent a muraközi kis biblia 
F i s c h e l  F ü l ö p  Csáktornyái könyvke
reskedő kiadásában. A szöveg között 21 
csinos kivitelű kép van melyek egy berlini 
biblia kiadónál vásároltattak. A muraközi 
horvát nyelven irt biblia hézag pótló munka, 
eddig a zágrábi meg a bécsi bibliát hasz
nálták, később némely helyen a sopi onme-

TeCaj H l.

gyei horvát diai* ktusban irtat hozták be 
az iskolákban, azonban sokra egyikkel sem 
mehettek, miután a gyermekek s a nép nem 
értették. A muraközi nép régi óhaja telje- 
jesült tehát amidőn a bibliai történeteket 
saját nyelvén olvashatja. A könyv ára30kr.

—  Kápolna szentelés Peczek Gy.
plébános ur buzgólkodása folytán nov. hó 
21-én a népre nézve örökké emlékezetes 
örömünnep volt a tüske-szt.-györgyi plébá
niához tartozó Hódosán községben. Ugyanis 
ö  Főmagassága Mihályovics József zágrábi 
bibornok ersek ur megengedte, hogy a fent 
nevezett kápolna nagyobbá építése, nem kü
lönbéi! egy magasabb torony felállítása a 
kápolna pénztárából födöztessék. melyhez 
még a lakosok 400 írttal járultak. Nov. 
21-ón még a szomszéd plébániából is nagy 
néptömeg gyűlt össze Hergar István helyt, 
alesperes és szt.-máriaí plébános ur fényes 
segédlettel felszentelte, illetőleg megáldá a 
kápolnát A szt mise alatt szép összhang- 
zatban horvát szövegű, de magyar dallamu 
egyházi énekeket ént keltek az egybegyült 
hívek. Ennek végeztével Purics Vincze temp 
lomatya házában terített asztal várta a ven
dégeket. hol a kerülni papságon kivül jelen
voltak a perlaki járásbíróság érdemdús bírái, 
nem különben szolgabirái- kér. járás orvos 
ur S a t, a pohár felköszöntések nem hiá
nyoztak. Nevezetesen Ö Eminentiája Bibornok 
Érsek urra továbbá a világiak és a papok 
közti szép összetartásra a t l .  Ezen szép ün
nepély létrehozásában a föérdem Peczek 
György plébános űré, aki a kápolna reno
válásával újabban jelét adta annak, hogy 
tárája népének a vallási dolgokban buzgó 
vezetője. Éljen soká f Egy jelenvolt.

—  Jótokon.'8ag A mull héten elhunyt 
Fischer Náthán Csáktornyái izr. kereskedő a 
rom kath vallásu városi szegények részére 
végrendeletig 50 frtot hagyományozott. A  
városi elöljáróság az irattárba helyezett ki 
mutatá- szerént az összeg szétosztását f. hö 
16. és 17 én eszközölte. A megboldogult em
lékének e helyen mond hálás köszönetét az 
adományért a szegények nevében az elöljáróság

A C sáktornyá i áll. tanitóképez- 
dében f- hó 18-án délutáni órakor Zrínyi a 
költő megölessenek évfordulója alkalmából 
a képezdei növendékek saját körükben a 
tanári testület jelenlétében felolvasó- és sza
való ünnepélyt rendezlek. Kidolgozás végett 
ki volt tűzve a következő téte l: Emlékezés 
Zrínyi haláláról. A legjobb dolgozat Brauner 
A IV. éves tanitöjelölté volt. aki dolgoza
tát fel is olvasta. Ezen kivül felolvastatott

V u  Č a k o v c u ,

még három (polgári erényeket méltató) ér. 
tekezlet s több szavalat is tartatott. Az 
ünnepély jótékony belolyáasal volt a jelen
lévő növendékek hazafias érzületének eme 
lésére.

—  F. HÓ 19-én ő  Felsége a királyné 
névnapja alkalmával Perlakon díszes ma
gyar isteni tisztelet tartatott, melyben u 
hívők nagyszáma vett részt, a  mise végével 
a társasköri dalárda énekelte „Isten áldd meg 
a magyart."

— E becses lap soraiban már volt 
említés téve a perlaki társaskör Által saját 
kebeléből alakított szépészeti bizottságról, 
annak czéljáról és működéséről; mn már 
ezen működésnek némi eredményét közöl
hetjük. Perlak utcáinak jó része hársfával 
van beültetve . a város érdemes elüljárósá 
gának eddigi támogatása, s a jövőben is 
kilátásba helyezett közreműködése alapján 
bizton remé'hető. hogy jövőre minden be- 
fásítható utca el les* látva vagy hárs- vagy 
ákáczfával.

— Perlakon a múlt vasárnap má
sodszor tartott ruhakiosztást a szegénytanu- 
lókat segélyző egyesület. Mintegy 40 tanuló 
lett egészben vagy részben felszerelve féli 
ruhával. Vagy 27 pár uj csizma, ugyanannyi 
nadrág mellény s még több téli kabát, a 
leányoknál szintén kis kabátok, fej- és téli 
kendők osztatlak ki 120 frt értékben Az 
egylet, melynek tagja a városnak majdnem 
minden tehetősebb polgára úgy az első mint 
a második ruhakiosztás alkalmával igen 
sokat tett. de daozára, hogy annyira meg
adóztatta magát, mégis kevés ar a. hogy 
minden szegény tanuló bár a legszüksöge- 
gesebb ruhaneművel elaltathatnék* annyira 
nagy a száma azon ágról szakadt szegé
nyeknek. Az egylet sokat lett, de még egyet 
nem tett, pedig talán nem lett volna tévesz
tett a dolog. — A zalavármei.yei nemesi 
alap, mint » szegényeknek mindig hatalmas 
gyámola, a tanügynek mindenütt áldozat
kész barátja, ha egy irral kél- mondhatni 
három sebet is gyógyíthat- szívesen hozna 
egy kis áldozatot, ha a / egylet hozzá fordulna.

— Vasarnap kelt egybe Sveiczer 
Kálmán perlaki állami iskolái tanító a tót 
szt.mártoni III N. kasxnár urnák bájos 
leányával Mariskával.

— Betörés F. hó 20—21 éjjelén
Gojnik Tamás alsó zebaneczi lakos ka
maráját ismeretlen tettesek föltört^k s 
Onnan 60 frt értékű ruhát vittek el. A tet
tesek nyomoztatnak.

—  LopáS- Matovits János. Zsilovecr. 
Imre. Belső Imre és Jámbor Imre rnura- 
szerdahelyi molnárok malmaiból 50 írt ér
tékű búzát és kukoriczát f. hó 19-én isme- 
rellen tettesek elloptak.

—  Tolvaj cseled- Kovatnics Mária
ferkánoveczi illetőségű, Schwarlz virijai ke
reskedő gazdáját meglopta s elszökött. 
A helybeli csendörség álial elfogatott s a 
lopott tárgyakkal együtt » gyurgyeveczi já
rásbírósághoz kísértetett.

— Utonallas Hotivecz Anna ver- 
hovlani lakos midőn a helybeli országos 
vásárról f. hó 26 én hazafelé ment. Stru 
kovecznél éjjel egy egyén által megtámad
tatok s a nála levő 40 frt készpénztől meg' 
losztatott. — A tettes a helybeli csendőr” 
ség áltat mint ismert útonálló, n/omoztatik •

—  Nagy tűz volt I. hó 23-án este 
10 óra tájban A.-Domborun. Az erős szél
vihar miatt szó sem lehetett a mentésről. 
A szerencsétlenség i észle leiről lapunk kö 
vetkező számában emlékszünk meg.

— Ketezer népdal zongoiára alkal
mazva! A „Magyar Dal Album* czimü egye
temes magyar népdal gyűjtemény, mely 
eddig öt folyamban 1000 magyar népdalt 
közöli, rövid szünetelés után folytatja pá
lyáját s uj ót tolyamban ismét 1000, az 
eddigi folyamokban meg nem jelent dallamot 
(og közölni, melynek befejeztével fenti vál
lalat 2000 magyar népdal gyűjteménye leend 
— zongorára alkalmazva. A hatodik folyam 
az előbbiekhez hasonlóan kétszáz, — és 
pedig az 1001— 1200. számú dallamot fogja 
közölni 10 havi füzetben, füzetenkint 20 
dallam tartalommal. Előfizetési árak bér
mentes postai szétküldéssel ; egész évre, 1 ' 
füzetre: 1 frt 80 kr. félévre, 5 füzetre: 90 
kr. egyes füzet ára 25 kr. Előfizetési pénzek 
a »Magyar Hal-Album« kiadóhivatalába — 
Győr — intézendők.

S z e r k e s z tő !  ü ze n e te k .
— Z á g r á b .  L Az elbeszélést alkal

milag közöljük. Szives ajánlatát karácsonyra 
vonatkozólag köszönjük s számítunk reá. 
C«ak idejében jöjjön Üdvözlet! — Ko l t o r i .  
G A kiadóval beszéltünk s intézkedtünk. Az 
U. b. legközelébb megy. — A e s k u l a p .  
Ai isiid szomorú történetéi és a népdalt be
iktattuk a közlendők lajstromába — C s á k 
t o r n y a .  T'iruló. „Álmát* javításokkal — 
felfogjuk ébreszteni annak idejében. — Má
r ia  K é m é n d. Köszönöm a küldeménye
ket. Számiihat csekély erőmre annak idejé
ben ama bizonyos ügyben
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Novo imenuvauoga relikoga župana 
vu naioj varmeg;iji pozdravlja najtople
je ves varmegjinski puk. Z jedce strani 
štuv&nje, z druge strani dužnost pobudila 
nas je, da po*tuvauim nažim čitatelom  
na znanje damo one počasti, s kojimi su 
Presvetloga gospodina Svastits Benija 
velikoga župana pozdravili.

Komaj je došel službeni list, vu 
k-vjem je biio imenovanje, 15. o. m. vu 
Zkla-Egerseg, taki je 21 muiar naz- 
vestil vara*čanom veseloga glasa Taki 
je celi varal svetka držal, a po hižaj 
su zastave bile. Na večer bil je celi 
varat razsvetleni, a varaščaui su s mu- 
žikom pozdravili novo imenovanega žu 
pana. Vu ime celoga varala držal je  
Németh Elek varagki nótárius govora, 
na koj je vel. župan lepo odgovoril.

16. o. m. pred poldau su varme
gjinski Stanovniki gratulirali vel. županu 
Vu ime činovnikov držal je Gózony Lász
ló varmegjinski nadnatariu* uzbi* enoga 
govora, a na taj govor je vel. /upan s 
toplimi rečmi odgovoril.

Za njimi do*lo je poslanstvo zala- 
cgersegskih Stanovnikov. Vu ime njihovo 
govoril je Kovács Karol varagki kapitan 
i izrazil je radost, koja napunjuje srca 
vara«čanov. Vel. župan je odgovoril, da 
bude se i nadalje skrbel za dobrastanje 
vara*čanov.

Iz 92 osohah sas to ječe poslanstvo 
varana Vel.-K aniio doJo jena posebnom 
cugu 18 o. m- vu Zala Egerseg pozdra
viti vel* župana. Govora držal je Babo- 
cbay György varilki kapitan, a vel. župan 
se je, kak navadno, lepo zahvalil.

Letina i Z.-8zt.-Gróth su takaj pos
lanstva poslali k vel županu, da mu (z- '
Kažejo čast i ljuba v.

Iz ivih stranab dclazeče oduaevlje- |

nosti dokažuju, kak se raduje cela v a >  
gjija nad iraenuvanjem Preevetloga gos
podina Svastits Benija.

Vpeljavanje bode se 1. decembra 
obdržavalo ovim redom: Ob pol deveti 
vuri pred poldan bade varmegjinski no 
tariuš odprl sednicu, i tu se izebere pos
lanstvo, koje^bude islo po vel. župana. 
Vel. /upan bude s poslanstvom vu cirkvu 
iS*1!, gde se bude „Veni Sande* obdr- 
žavai Po meii idejű svi skopa vu var- 
megjiusku hižu, i tu položi vel. župan 
prisegu, držal bode govora, za kojim 
bude ga Gózouy László vu ime sednice 
pozdravil. Zatim bude se obdertavala 
sednica. Posije sednice bude vn „Arany 
bárány11 zvanoj oštariji veliki obed.

Medjimursko poslanstvo bude na 
zoseb islo pozdravljat vel. župana. Na$e 
novice bude urednik zastnpal.

No zaista Ambrus!
(litin  it* história)

(Dalje.)

Ali razmislite, samo si premislite. 
Potlje toliko vremena, samo za razmisliti 
vnogo je, pak, kak si je Terču vzel, 
vre je osem let od onda, a tetka joj pak 
vre joj kči zaudaju. Kalikó je potlje 
vremena preteklo.

Stariča si samo trzala glava.
To je istina, koliko svega toga, da 

se neje premenilo. O *:ak rad bi bil, 
da bi vreme ondc bilo postalo. , onde .. 
onde... i čekalo, da bi čekalo bilo do toga 
dotle dok...

Dobro je, sve je  ovak dobro draga 
mama, ali do toga, do toga izkažite nam 
tu radost, te dojdite danas k nam van 
na branje na goru Taborsko, koju su zab-

man prepovedali z* Taborsku nazivati, 
za to je ipak Taboiska gora.

Hvala ti sinko, ali gdo da do toga 
ostane pri hiži, kaj pak ako gdo dojde 
kaj pak... kaj pak...

Stariča tožko je zdehuula, mladi že- 
nik, ganutljivo i kajajuč zabriuul ge nad 
tepaDjem staranim , nad kojim, koliko je  
bilo zabrinut se, toliko i žaluvat.

Ovde pri hiži ostavirao nialu Lidu> 
naj t i  dozo ve susedovu Panušku, budu 
skup boravile, trebeč ostatek kuruze, i 
da nebi ravno morebit gdo došel i da 
nebi ravno morebit ..

O sinko ljubljeni! nespravljaj šale 
iz takvib činov. Kak da bi bil naslučuval

Okolo polnoči, gda bi se vu goricah 
najlepše zabavljali i veselili, jako zasup- 
njeu zabrupi vu preflu Šurjak Buzaš, kak 
da je  brez duške, zuoj mu curi s obe 
Strane lica, zažaren je, te s velikoga zne 
mirenja nemore druga reči, v zahvačanju 
se smijuč plačuč, kak to:

Ambrui! Ambružl
Ali toga ueizgovarja, nemore izgo

varjat, nego viče, kriči...
Svi se sporedaju, očeju se radovati 

smijati, pak se stražijo, i pak neraoru k 
sebi dojti.

Siromašni inrjak Buzaš! ne jeli mu 
se kaj dogod ilol

A li na šurjaku Buzaiu nevidi se 
oikakva falinga.

Anda, kaj je to? J e li šala, ili je 
kakva bedastoča? ili je  pak pravcata istina.

Bur jak Buzaš trese jeduoga si $ur 
jaka, trese drugoga šurjaku si.

Hajdmol Haj drnci
Pri sebi je  šurjak, pri pameti je 

•orjak? Istinu li govori inrjak? Jeli je 
dobro videl šurjak? Stsu*vito A m b ra . 
Ako je ovdi, zakaj ga sim ni si dopeljal*

Surjak Buza- čvrsto vudri slatkom 
na stol.

Ako velim, da Ambruš!
Gde je pak anda
Pri šurjaku Valentu. Oh kak se 

raduju jeden drugemu, kak grli jeden 
drugoga. Ravno su pevali vilagoŠki na
pev zajedno, gda sam onde ostavil. damo 
toliko sam vremena imel, da sam nad 
vrati naluknul, L id ikaje bežala pomene, 
jasam pak sim dodrčal. Jeli me čajete 
ueizsineti ivajte me, nesaui bedak, niti 
sam pijani nit slep hvala Bogu.

Stariču je »a ove reči na stol spus
tila glavu i neje mogla zeznati od česa 
je to, da na mesto, da bi se radovaja vu 
uhvanju smijala bila, stize su joj se po 
put deždja pognale.

Podigavši glavu ni je vidla poleg 
tinjajuče sveče nikoga samo Veroniku 
najmlajiu kčer, ona se neje spominal* ua 
Ambruževo lice, ona neje .Sla gledat, 
osvedoftit se, drugi svi svi su nagrnuli 
na očigled nazad se povrnusemo Ambru
su. Veronika se nježno naguula nad mrt- 
vu na belo farbajuču:

Ljubljena mama, ja sam ostala ovde 
s tobom moleč.

Dogodilo se pak, da oude, negde u 
blaženoj Arabiji, kud se niti ptica ne- 
giblje. kud človeka uigdo uesprevadja do 
teuje mu, vitljajuči se pesek i kolera, i 
koja pod Dtkakov način neje sreenijá od 
droge Arabije, vu ovoin daleku svetu 
samo uajedeuput vu pamet suue Kolibki 
Mollahu, da je  onde gde sunce zabadja 
jedna stranska zemlja, uposred', koje je  
jedna velika zejeua reka, kojoj se na 
obalah uzdižn gore rodeče vrlo dobro 
vino, gde se istim na podnožoju, pod jed- 
nom okruglom kapelora zakopan nabadja 
vu starom grobu jeden turski svete*-, 
predpostavi si: dobro bi bilo pohoditi



grob ovoga, i ovo bi Damah bilo obra- 
čunanje stauovite vadljinge to je, da je 
Kolibka Mollah človek za život, koj 
jako ljubi odo, kaj koran prepovcda, kaj 
sam jako dopušča. Budimsko dobro vino 
svakak je ugoduije pitje, nego ona, od 
potnikov koj i o nezavidjam gustuša, na 
zaugagjajuču zvanoj vodi, koja vu slabem 
teludea 48 vur počiva Kolibka Mollah 
na svaki je način bolji okus imel, kupil 
si je nove novcate papuče, kojim je 
rekel kak to vu pripovesti povedaju, hipp 
hopp naj se tam postavim, kam očem, i 
i Kolibka Mollah, kakti golub koj vu 
jednoj vuri 15 miljah daljine preleti, 
tak rekuč letil je, koj je meseca augus- 
ta jos nekud po obalah Smyrne blodil, 
na bratveuo vreme tečno je dospel vu 
Magjarsku. pokazav*i, na koliko mot u od- 
koracati putničke Karavane, kada bi 
papuče pravcate kreluti imale.

I Kolibka Mollah govoril je vno- 
žinu jezikah i magja ski je govoril, da 
<m vezda vu svrhu razsiienja istočne 
civilizacije putuje.

Mali varoš zesvim Be je preobrnul 
od nenavadnoga pojavlienja. Jeden s 
dngim kaftenom velikim turbanom črni 
človek se pokate, velikemu, malomu na 
čudnovatu lepotu. zvedljivo znemirenje 
uzvitlalo se po celom varošu, ljudi su 
hvaleči ovo priAeptivali si jeden drugomu 
ob izvanrednoj zgodi. Jeden Torek je u 
varošu. Jeli ste več vidli Turčina ? 
Gospodi n Baron pak vre iz zahvalne 
pripravnosti govoreči: <>v dobri človek, 
jeden je izmed onih, koji su slavljenomu 
Kossuthu, negdainjemu dobromu staromu 
gospenu Bernu, davuorau dobroma gospo- 
nu Beöthyju, sinu poltovanoga gospona 
ilomobrauskoga zapovedniks, pak Janošu 
Paklinču za sktivačenja kroz dogo vre
mena stana dali; anda najbolji stan tre
ba dati Turčinu, kakvogaitna samo vu 
malom varašu.

Kolibka Mollah se anda nastanil k 
st or oj gospi Oroveckvevoj, k negdagnjnj 
dobroj udovici upravitelja, g<ie bi ga za- 
ista dobra obskrba bij * čakala, p ileča  
se ve<j-ra, dobro novo čipljivo vino, dobra 
mehka postelja, koja bi s podpunom nas- 
ladom bil mogel uživati, da ga nebi bilo 
bantuvalo p roučen  j c razkrit sc imájuké 
civilizacije, da nebi bil za predniSi posel 
držal, da je on, kakti vučeni putnik pod- 
jedno pozvan proučavati pučke navade 
nagnutja gospodarstvene poticaje a sve 
ove vrlo je lehko opaziti pri veselim zve- 
ketanju kupice, sluŠajuč pesu,e zabavlja- 
jučib se dečicah. uiivajuc živahni glas 
mutike vu desetinskoj krčmi, ne samo 
uč?č , nego razblažuječ se nad ia ljiuu  i 
govori od pitja razigranih pivcev.

(Dalje dedi).

Pesme odricanja.
(Prevodi 1: A Pataki )

(Dalje)

Samo dah vetriča hladni 
Šepče kad kad vu bližini,
A  suzom se mujom gda-gda 
Samo zvesda igra mala.
N it me vidi, nit čuje gdo,
Samo vetrič, zvezda samo,
1 nit jedno niti drugo 
Mene neifiče za vodju

Dóéul ja se obadvoje,
Nepita za dopuičenje,
Pak i čemu, am znadern ja,
Da sim iude več od zdavnja 1 
I kad ovak v tihoj noči 
Iznenade me v celici,
Gor odne^u mu poruku:
D a te ljubim Deva verno!

*

Kakti da bi svaka zvezda 
Jen moleči angjel bila,
V  čijem milo-blagom oku, 
Milostnicu vidim suzu.
Kakti da bi svaka zvezda 
Jen moleči angjel bila.
Tak sakrita gor na nebu,
Kano ja tu v samostanu!

Po večerih kad mi vusue 
Žoltar pojuči govore,
Po jen svetli traček zvezd;«,
V  celico mi pusti onda.
Po večerih samo innožtvo,
Zvezda vidi me blaienstvo.
Ono čuje, razme samo,
Kad se molim Bogu barno!

(Drugijjuk da)je.j

Kaj je novoga ?
— Zruleni breg Vu švajcarskoj 

blizu Altorfa zrušila se je jedua ka
m enja stena od Waldinossen zvane gore. 
I /  brega doli koturajuča ae stena rsspo- 
čila se je na četjri strani i drla sve kaj 
kaj je pred soborn uaflla: Jedeu del ste
ne poruMl je jedne dovicc hižu, koja je 
pod bregom bila. Zrušenje stene jetakovu 
larmu zrokuvalo, da su tijam vu Altorfu 
počuli i isii iskat gde je to grmljenje 
bilo. Ljudi su naáli zarušenu hižu i vu
i.joj dovicu i slugu žive i zdrave. Hiža 
je zrušena, ali vekšega kvara nema.

— Ubojstvo. V u Ludaš zvanom 
mestu su 14 o. m. vu krčmi zabavu 
složili, gde su se ljudi dobro napili slad- 
koga vitica. Na večer ob sedmi vuri selo 
si je sedem ljudih na kola, i popevajoč 
peljali su se dimo. Pulem je jedeu paj
daš, nežna se jeli je skočil ili opal, samo 
da je nekak iz kolih doli dospel, drugi 
je taki za njim skočil, i ili je štel po
moči ili pak se buhati. Drugi pajdaö', 
misleč, da se je kaj pripetilo, poskakali 
su s kol i pričeli su jedeu drugoga na 
vlačiti i pot ivavati, prež da bi znali zakaj. 
Jeden izmed njih zavikne, da ga je netko 
v pičil, a na to su se svi razišli, svaki 
k gvojeiuu do «>u. Ranjeni Blesič Balal 
otifiel je vu bli/.uju ofitariju, i prosil je 
vodu, da si ranu opere, ali se je doli 
zru|il i vum-l. Mrtvoga i druge pajdaš 
su žaudari vu Luda« odpravili, i mrtvo 
telo drugi deu razparali. Blcsičova mlada 
žena, koja je pred 6 tjedni dvojke rodila, 
bila je jako oš slaba, i s težkom mu 
kom je čekala, kakvoga glasa bude cula 
o d  m u ž  a si. Po poldan dnftla je 
ujezina mati i pot vi dila, da joj je muž 
vumrl. Mlada /ena pogledne s snznim 
okom vu zibki ležeči decu, doli opadne 
i izpusti dušu 16 novembra su dopeljali 
i rauža vu raki dimo, i položili su obed v a 
vu sredini biž*1. Iz cele okolice su se 
ljudi okoli njihove hiže, ter osirn dvoj* 
kov jo| se je dvoje druge dece plakaln 
za zgubljene roditelje Mrtva tela su 17 
o m. zakopal«. Drugi pa|d»ši su vu reštu, 
ali se jo | nežna koj je krivec.

—  Medved. 9 O. m. nekoliko Sta
novnikov iz N Jakoba illő je  vušumu po 
drva. Vu likarju bili su tri medvedi, od 
kojib je jedeu napal Balockai Janoš 
zvauoga človeka, koj se je oddruii! od 
pajdašov. Medved ga je doli bitil, ali 
na sreču je človek na črevo opal, i s 
rukami sc čvrsto za korenje prijel, tak 
da ga medved nije mogel obrnuti i za 
črevo ga pograbiti. Na to je došel Baloc- 
kaiov pes i odtiral medveda, Človeku je 
ves hrbet sdrapaui.

— Nesreča pri zidanju cirkve Vu 
Neapelu zidjeju cirkvu, koja se bude 
zvala „Srce Jezušovo8. Ove dneve seje  
jedua greda pod boltom vtrgla. Ciglovje 
je 14 težakov zakopalo Jedeu je taki 
mrtev ostal, sedem jih je težko a diugi 
lebko tanjeni.

— Gladuvanje vu reltu. V Londonu 
j* Eniley jurist spluskal kučiša svojega 
otca. Srdit oteč zatužil je sina i sud 
je mladoga človeka odsudil na 4 mesece. 
Mladi Erdley rekel je, ako ga zapteju, 
onda nebude nikaj jel, ter za istinu nije 
lest dui nikaj hrane k sebi zel Našli 
au ga ooiedleuoga vu reštu, Doktori su 
mu s cevjom puščali vu njega eztracti a 
od mesa. Na to je k sebi došel, ali je 
opet rekel, da se hud i s gladom skončal. 
Mati ga je klečeč prosila, naj si sam ne 
vzeme življenje, ali nikaj nije posluhnul. 
Buduč sud popustiti nemre, veliju da 
bude precartani mladi človek naskoo  
vumrl. Oteč se je od žalosti ta kaj Itel 
več sam skončati.

—  Kolera med mladinoin. Vu Tali- 
janskoj vu Cunea zvanoj državi se je več 
s protuletja kazala kolera med kokošmi, 
pak se je več na daleko razišla Vu 
Pianezzi, Collegno, Lucerno i T o m  se 
kokoši jako pogibaju. Znaki betega su: 
nejednaai hod, temne oči, vu uosuicaj s« 
nekakva voda kaže, ruša pomodri i skup 
se zveleče, kokoš krči primeju, blato joj 
je vlažno i smrdljivo, Za ovimi znaki 
naskorom pogine mladinče. Poglavarstvo 
včim svemoguče, da se kokoši oslobodiju 
toga betega.

—  Zločinec. V a Orv6uyešu hlizo 
Tihanja se je  sledeče ubojstvo pripetilo. 
Kéyer Janói poštenja vredeu selski kovač 
išel je zadnju nedelja s jednim prijate- 
Ijom v gorice, <la se tam s dobrim v i

nom malo okrepiju Za njimi došel je i 
kovaiev detič vu klet, pak si je sam na
točil vino vu kupicu. Gospodar ga je 
zašpotal, kak si vupa sam prež do- 
puščenja natakati. Na to zeme detič iz 
stavljača hamra i tak vudri gospodar« 
po glavi, da se je mrtev doli zrnftil JKova- 
čov prijatelj se je prestrašil i odbežal 
vu selo. Detič je odnesel gazdu na naj* 
še, vudril ga još nekolikoput po glavi, i 
zakopal vu seno. Keyerov p* ijatel je pri
javil krivca birovu, koj je taki dal de- 
tiča vloviti. Detič je taki priznal, da je 
kriv, i povedal kam je zakopal mrtvo 
telo Več se vu Egersegu spomina s sodci.

— Bibličke pove8tnice su izlazde 
po medjimursktm jeziku vu Fiscbel FiU- 
povoj knjižari. Mislimo, da Medjimurci 
h radostjom čujbju ov glas, ar vu Medj‘- 
iuuiju po našem jeziku ui smo imeli 
biblije, a vu illirskim jeziku pisane 
pak smo ne razraeli. Ove biblije zadr- 
šavaju pripovest starog i novog zakona i 
20 lepi kipi s i  nahadjaju vu njih. Cena 
knjigi je: 30 krajcarov.

— Dobročinstvo Vu preMim tjednu 
pokopani Fischer Nathau čakovečki ži
dovski trgovec je 50 frtov ostavil vu 
testamentu za čakovečke krščanske siro
make. G. Prusats Alojz birov je 16. i 
17-ga o m. rezdelil 50  frtov med siro
makom. Lepi čin bil je to od pokojnoga*

— Vu Qbéini Orehovici 14 o. m.
bilo je posvetiligče križnog dreva; pogla
varstvo dalo je napraviti iz nova le,»i 
pil. Na oviin posvetili*ču bili su, 
duhovni ljudi; izmed njih: Velečastni g. 
Vicejašprišt iz Sv. Marie, koji su lepo 
predstavili ljudstvo, poglavarstvo, njihove 
brige i stroške i na koj cilj su to na
pravili, »uda ljudstvo je dobro razmelo 
ove vugodne re i. 8  tim ieliju svi skup 
da Bog poživi Vel. gosp. Vicejašprišta 
na vnoge dobre godine. Pri obedu su se 
takaj dobro zabavljali. Bili su i g nó
tárius i svojom gospom, jeden drugomu 
leposu napijali a nr,ožari strelali na veselje 
vu znak, da Bog svu ovu pogl. i duhovnu 
gospodu poživi, a od gospode ta želja: 
poživi Bog poglavarstvo i čelu občinu na 
tai cilj, da ono delo, kaj su započeli *u 
lepo dokončali. A . T

— Veliki ogenj bil je 22. o. m- 
vu Nagy-Olvedu (Komárom varm.)Ogenj 
pričel se je ob 9 vuri na večer, pak je 
do 11. vure 35 hiš izgorelo. 8 te/kom  
naukom su i trideset i fl^stu hižu obranili. 
Ognja je sigurno netko hotonce zrokuval, 
jer po onoj okolici ima vnogo lopovov, 
koji na takov nečemurni način namečeju 
Stanovnike na uikaj.

—  Ubojstvo. Breyer Ferenc Sta
novnik iz Doborjana (8opron varm.) je 
22 o. m. zval svoja Ženu vu komoru j 
satukéi ju je s sekirom Zatim isel je 
vu kuhnju i tam si je najstarešu zamuž- 
uu kčer Johannu s sekirom po glavi 
vudril i na mestu zatukel. Mlajja kči 
Terezia pograbila je otca za ruku; ali ga 
je taki pustila i pobegla. Kad je zloči
nec jo« i 4 leta staroga vnuka zatukel, 
odbeial je od hiže i jo* ga uisu na*li. 
Jako ga igčeju na sve strani.

—  Vu Legradu je Győrfy Janos 
kanižki fiakal započel družtvo za od- 
branjivanje male dece, kojerau družtvo ie 
pr< Jstojnica Neusinger JauoSova dovica. 
Győrfy Janoš je daruval jedno stanje 
za školu, kam budu mala deca hodila 
igrat se, i da se pripraviju za redovitu 
školu

—  Jeden Isvanovič Spažoje zvaui 
črnogorski oficir je več vu vige vaiaših 
prosil peueze za putovauje. Na zadnje 
je vu Uj-Vieéku uekaj zakrivel, i zato 
su ga odpravili iz Magjarskoga orssga; 
doznalo se je, da sa istoga i iz Srbije 
pretirali. Ministeiium je več svitu sudojn 
na znanje dal to.

— Veliki ogenj bil je 23 ga o.
m. ob 10 vari vu D.-Dobravi. Veliki 
veter nije dopustil, da bi ljudi gasiti 
mogli. ViSe od te velike nesreče, hudemu 
vu dojdučem broju naSih novin pisali

P08vetilišče 21. o. m. bila je svečanost 
v a Hodoša ni (fara Sv. G jurgj) Presvetli 
gospodiu Mihalovič nadbiSkup i kardinal 
dopustil je, da hodošansku cirkvu povek- 
šaju i turua na višeše zdigneju. Stroške 
naplatili su iz cirkveue kaše, a i puk je

daruval 400  frti. 21 novembra došlo je 
vnogo puka iz sosednih farah i Hergar 
Ištvan uamestDi vicejaipriit i svetomarski 
plebanuš je posvetil, ili bolje rekuč bla
goslovil kapelu Pod sv. meáom je popeval 
puk lepe magjarske pesme vu borv&tskom 
jeziku. Po me‘i bil je obed pri ceme4trii 
Purič Viuciju, gde nije samo vnogo sveče 
uikov bilo, rego su doji takaj preločki 
vredni sudei i kotarski doktor i t. d. 
Napitnice nisu falele. Prva glaBila je 
na presvetlega g. nadbi4.(upa, G. Peczek 
Gj plebanuS sv. jurski je čast vreden, 
&r je n emil moči to zahvaliti, <ia se je 
ova kapela ponov la. Bog ga dugo na 
radost farnikov, naj poživil
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U r e d n i k .

H i r d e t é s  ej ^
1957 tk. 86.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A Csáktornyái kir. jbiróság mint 
tikvi hatóság ré-izéról közhírré tétetik, 
miként a Csáktornyái teraplompéuztár 
végrehajtatónak T k á l c s e c z  l a t  ván 

í putjáni lakós végrehajtást szenvedő ellen 
500 írt tóke s jár. iránti végrehajtási 

; ügyében a n.-kanizsai kir. törvényszék s 
a C3áktorn/ai kir. járásbíróság területén  
lévő Csáktornya községi 197—ik sztjkv- 
ben 507, 613, 965|b . 976 b, 1072 1081 
lirsz sz. a fölvett s 899  írtra becsült 
ingatlanok s tartozékai

1886. évi deczember hó 10-ik 
napján d e. 10 órakor

alulirt hivatalnál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alui is eladatui fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási áiának 1 0 * 0-át 
vagyis 89 frt 90 krt készpénzben vagy 
az 1881. évi 60. t. ez. 42 §-ában előirt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezé
hez letenni, a többi feltételek a bíróság 
nál megtekinthetők.

K elt Csáktornyán, a kir. jbiróság 
mint tkkvi hatóságnál 1886. évi május 
hó 2 5 -ik napján.

489 1 — 1

1942 tk. 86.
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y

A Csáktornyái kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré  
tétetik miként S o l t i c s  M i h á l y  
felső pusztékoveczi lakosnak B e 11 o - 
v i t s  I s t v á n  buzoveczi lakós végre
hajtást szenvedő ellen 48 frt tőke s 
lárulékai iránti ügyében a n kanizsai 
kir. törvényszék s a Csáktornyái kir, 
jbiróság területén lévő Csáktornya köz
ségi 209  sz. tjkvben 374, 357, 375  s  
753 hrsz alatt felvett ingatlanokból s 
tartozékai úgy a hozzá tartozó legelő s 
erdő illetm ényből fí e 1 o  v i c s  l s t -  

j v á n t illeti 398  írtra becsült fele

1886. évi deczember hó 7=ik 
napján délelőtti 10 órakor

Csáktornyán a kir. jbiróság telekkönyvi 
osztályánál megtartandó bírói árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is 
elfognak adatni,

Az árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlanok kikiáltási árának 
10*j.-át vagyis 39 frt 80  krt készpénz
ben vagy az 1881 évi 60. t ez 42 . 
§-aban előirt óvadénképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, a többi felté
telek a bíróságnál megtekinthetők.

K elt Csáktornyán a kir. jbiróság 
mint tkkvi hatóságnál 1886 május hó  
25-én.

i



2633 tk. 86.
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A csiktornyai kir járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóeág részérói köz
hírré tétetik, miként F o s s  F r a n 
c i s k a  dekánoveczi lakodnak B a k s z a 
György gardinoveczi lakos végrehajtást 
szenvedő ellen 58 trt tóke s jár. iránti 
végrehajtási Ügyében a n.-kanizsai kir. 
törvényszék s a Csáktornyái kir. jbíróság 
területére levő Gáidinovec? köziégi 50. 
sz. tjkvben 215, 213 hr. sz. alatt felvett, 
s 337 írtra becsült ingatlan *k s tarto
zékai
1886. évi deczember hó lö . 

napján d. e. 10 órakor
Gárdjnovecz község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megái lapított, kiki
áltási áron alul is ♦ ladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 10 .  át. 
vágj is 33 frt 70 ki t készpénzben agy 
az 1881. évi 60. t ez. 42. § ában 
előirt óvadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni, a többi feltételék e 
bíróságnál megtekinthetők

Kelt Csáktornyán » kir- jbiróság 
mint tkkvi hatóságnál 1886. évi julius 
hó 19- napján 490  1 1

2683186
# / / .

Á r v e r é s i  h i r d e t  m . h ív o tta t
A pt-tlaki kir. já 'á 'buóság mint 

tlkköuvvi hatóság közhírré teszi, hogy 
D o b s a  M i h á l y  putjáui lakós végie- 
li aj totónak P o k o m á n d i  K d e  gond
nokok végrehajtást szenvedő elleni 200  
fi t tők- követelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a n -kanizsai kir törv. szék 
(a perlaki kir. járásbíróság területén 
lévő Vullária községben tekvö a vullária 
42 sztjkvben felvett A 1 4 -  7 sor sz. 
inga* latira a hozzá tartozó erdő illetmény- 
nyel az árverést 755 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az

1886 évi deczember hó ö-ik 
napján d. e. 10 órakor

Vullária községben a Község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a m eg
állapított kikiáltási áron alól is cla 
datni fog

Árv< rezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 100 ®-at Vagyis 75 
frt 50  krt készpénzben, vagy az 1881. 
L X . t-e z . 42. §-ában je'zett árfolyam 
rual számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz a kelt igazságügy  
ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kikü'dött kezé
hez letenni, avagy az 1881. L X  t ez 
170. § a  értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Perlakon, 1886. évi augusztus 
hó 19. napján

A perlaki kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság 486  1 1

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
A Csáktornyái kir. jbiróság mint 

llkvi hatóság részéről közhírré tétetik 
miként N e u m a n n  M ó r  Csáktor
nyái lakósnak L o  v r e n c s i c s  Mi 
h á l y  s H a j d á r o v i c s  I s t v á n  
gárdinoveczi lakós végrehajtást szen

vedők ellen 42 frt U  kr, tőke s jár 
iránti végrehajtási ügyében a n kani 
zsai kir. törvényszék s a Csáktornyái 
kir- járásbíróság Területén lévő Gárdi- 
novecz községi 3-ik sztjkvben 190 hr 
s* alatt felvett 85 frtra becsült '|3 ad 
részre a gardinoveczi 45 0  sz. tjkvben 23. 
hrsz.a. fel vett legelő s erdő illetménnyel 
egyűt 361 írtra becsült a gárdinoveczi 436  
sz. tjkvben 170, 603  hrsz alatt felveit 
2 0 0  frtra a gárdinoveczi 472 sztjkvben 
713 hr sz a felveit 97 frtra a gárdi
noveczi 473* sz. tjkvben 805 hr sz. 
alatt felvett 23 6  frtra a gárdinoveczi 
388 sz. tjkvben 469 hrsz- alatt felvett 
61 frtra a gárdinoveczi 83 sz. tjkvben 
451, 690, hrsz a!att felvett ingatlanok 
a legelő s erdő illetménnyel együtt 127 
frtra a gárdinoveczi 316 sz. tjkvben 
224 hrsz. alatt felvett 41 frtra s a g á r  
dinoveczi 448 sz tjkvben 1 - 6  f i  sor 
sz alatt felvett s 177 frtra becsült 
ingatlaok s  tartozékai

Í886 évi deczember hó 14. 
napján d. e. iO órakor

Gárdinovecz község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a m egálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak-

Az árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlanok kikiállási árának 10". 
vagyis 138 frt 50  krt készpénzben vagy 
áz 1881. évi 60  t ez. 42- § ában elő 
irt óvadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni, a többi feltételek a bí
róságnál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir. járásbíró
ság mini telekkönyvi hatóságnál 1886  
évi ju lius hó 2í)-ik napján 491 1 -1
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^ Bécs VII. Kaisereiras.se 74.

^ Árjegyzékek harmonika vagy más zene- (  
|  hangszerekről ingyen és bérmentve. £ 

305 27 30 |

» r u h á r a

B R Ü N N B E N ,  F e r d i n a n d g a s s e  7.
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