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A fóispáni beiktató ünnepély.
/alavárm egyének f. hó 1-én nagy 

napja volt- A m egye minden részéből 
a megye székhelyén sereglettek össze  
annak fiai. hogy az ösj szokáshoz híven, 
lerójják kötelességüket az uj főispán 
irányában *ki beiktatandó volt s pol 
güri jogaikat gyakorolják az al'spáni 
választáson

A fóispáni beiktatás méltó volt a 
megye régi szép nevéhez. Zala-Egerszeg 
ősi falai melyek szám os ily ünnepély 
nek voltak már lanui, ez alkalommal 
is ünnepi díszt öltöttek magukra. A 
házak sűrűn fel voltak lobogózva Az 
u ’czákon s vendéglőkben már reggel 
hullám zott a megyei gentri, a bizottsági 
tagok s a nép Az ünnepély fényét 
nagy mértékben emelte Gróf Festetics 
Tasziló ur jelenléte, aki ez alkalommal 
vett először részt a megyei önkormány 
zali életben

Svastils Benó főispán, oldalán Gróf 
Festetics Taszilóval s  Gózony László 
főjegyzővel, mind a hárman disz ma
gyarban, kiséretökben a m egye tisztv i
selői s a bizottsági tagok 9 órákor 
vonultak a templomba az ünnepélyes 
Veni Sanclera A misén ez alkalomra 
nőkből és férfiakból alakult vegyes-kar 
gyönyörűen s kiváló szabatossággal 
énekelt.

A mise végeztével a főispán kisé 
relével a m egye gyü'ésierm ébe m en \  
ahol a megyei kö>gyülés előtt letette a 
hivatali esküt, am elyet a megye fő
jegyzője olvasott fel. Ö Méltósága az 
eskü mintát szilárd hangon mondotta s 
a midőn hangjával kiemelte, hoory : 
»Magyarország törvényeit megtartom* 
s  »gazdagnak és szegénynek különbség 
nélkül a jogot és igazságot egyenlően 
kiszolgáltatom,« kitörőén felhangzott az 
éljenzés.

Az eskü letétele után az uj főispán 
a lelkesedés hangján elmondotta szék
foglaló beszédét, ami fénypontja volt az 
ünnepélynek. A gyönyörű beszéd, am ely
ben a főispán több Ízben vonatkozott 
szülő megyéje iránti szeretetére és hálá
jára, mély benyom ást lett a több százra 
menő bizottsági tag és a közönség kedé
lyére, s a midőn a főispán beszédét a 
következő szavakkal be végezte: minden 
tehetségem et és erőmet alkotmányos 
királyomnak kedves magyar hazámnak 
és szeretett megyémnek ! -  a közgyűlés 
lelkes éljenzésbe tört ki.

A főispánt a megye nevében Gózony L. 
főjegyző minden tekintetbén kitűnő és 
hatásos beszéddel üdvözölte, amire jegy
zőkönyvileg örökittettek meg a leléped 
alispán érdemei

*
A m egyei közgyűlés következő  

tárgya , az alispán választása, a legna
gyobb érdeklődéssel folyt le Az egyik 
párt Csertán Károly birtokos, a másik 
párt Csesznák jándor volt Csáktornyái 
szolgabiró, jelenleg árvaszéki elnök  
körül összpontosult. A szavazat három  
bizottság előtt történt. Muraköz s a 
letenyei járás Szabó Imre elnöklete 
alatti bizottságban szavazott le. H ó r a  
kor összeszám ittatván a beadott szava
zatok, konstatáltatott, hogy Cserfán 
Károlyra beadatott 236 , Csesznák Sán
dorra 109 szavazat Elnöklő főispán 
ennek következtében kimondotta, hogy  
Csertán Károly 127 szótöbbséggel Zala- 
m egye alispánjává választatott.

Az uj alispán rövid szavakban, de 
lelkesen köszönte meg a bizalmat s 
kitörő éljen követte következő szavait. 
Én mindig barátja de szigorú birálója

voltam  a megyei önkormányzatnak, 
kérem a t. bizottsági tagokat hogy 
ezután önök is legyenek oly szigorú 
bírálóim, m 'nt én voltam.

A főispán ur ö  Méltóságánál a 
gyűlés után számos testület küldöttség 
s egylet tisztelgett, köztük a megye tisz
tikara az ui alispán vezetése mellett, a 
klérus, a honvéd tisztikar, a kanizsai s 
egerszegi törvényszék, a vörös kereszt
egylet, a kir adófeliigyelőség. az ügyvédi 
kar, a jegyzői kar sat A megye tanítóságát 
a kir. tanfelügyelő vezette, s az ő szokott 
ékesszólásával remek bes/.édbén a ján 
lotta a inegye népoktatását s tanítóit 
főispán ur figyelmébe. A városok kül
döttsége között láttuk Zala Egerszegel, 
K eszthelyt. Csáktornyát, Perlakot s az 
alsóvi léket. Légrádot I épviselve sat. A 
Csáktornyái küldöttséget Prusatz Alajos 
városin ró vezette aki magyar nyelven  
szivből üdvözölte a főispánt, m ire  
Üolnár Elek ur m egjegyezte azt, 
hogy biró urnák ez az első magyar 
beszéde. Főispán ur m egragadván az 
alkalmat, lelkes szavakkal adott örö
mének kifejezést s kötötte a küldött
ségnek szivére, hogy valamint eddig jó 
példával ári elől Csáktornya város 
Muraközben a hazafiasság dolgában, 
úgy ezentúl is  m utasson jó példát Az 
éljenzéssel fogadott szavak után főispán 
ur a küldöttség minden tagjával kezet 
fogván az kiment s Légrád városa 
küldöttsége tisztelgett A küldöttség 
vezetője Győrffy János városi ügyész
'  Olt- (L iid  a hitek rovat tbau.J

Légrád városát a perlaki járás 
közönségének küldöttségefmintegySÜ-an) 
követte, ak knek vezetője Kos/yál Ferenc 
lőszo'gabiró lelkes szavakban kérte Ö 
Méltósága jóakaratát járása iránt. 0  
Méltósága meleg szavakban biztosította 
a küldöttséget jóakaratáról

(Láad fa lj U tólag a híreit rovatában.)

A társas-ebéd a kaszinó helyisé
gének két termében tartatott meg. Készt 
veitek m integy 800-an  Egy teríték ára 
4 frt volt Az első lelköszöntőt a főis
pán mondotta a királyra, nem zetre s 
hazára. A második felköszönlő, amelyet 
Horváth zala* egerszegi apát-plébános 
mondott a főispánra, oly remek beszéd 
volt, mely örökre nyom ot hagyott a 
hallgatók lelkében Skuhlits Jenő az uj 
alispán! köszöntötte fel. Csertán Károly 
alispán a m egye közönségének egész
ségére ivott, l)r. Apátliy orszgy. képv. 
Zalam egye értelmiségét, K ováts kani
zsai járás'jiró a megye jelenlevő orszgy. 
képviselőit, Vadnay orszgy. képviselő a 
megye földbirtokos osztályát, Csertán 
alispán mint gazda a magyar bovédsé 
gél, Rózsa lionv. alezredes a honvédség 
iránti szerelete téltette. A zebéd vége <> 
órakor volt. Este társas-vacsora s táncz- 
m ulatság rendeztetett a »Zöldfában «

A közönség köréből.*)
A »Zala* a légrádi kisdedovodáról f. é.

48 számában egy közleményt hoz, melyben 
Gadó Mátyás általunk is tisztelt plébános 
ural a kezdeményezés dicsőségével ajándé
kozza meg.

Hogy a légrádi kisdedovoda létesítésé
nél ki volt a kezdeményező, azt a »Zala« j 
nagyon jól tudja, mert azt innen neki Lég
iádról megírták de azt nem hozta, hanem 
hozott e helyeit mást és pedig nem téve
désiül, hanem tudatával annak, hogy köz
leményének személyi része nem igaz.

Gadó Mátyás plébános urnák az ovoda 
létesülése körül tagadhatatlanul szintén van

*) E rovat a la tt közlőtökért felelősseget nem 
vállal magara a S Z E R K ,

érdeme, de semmivel sincs több Ordeme, 
mint a légradi község azon többi lérfi és no 
tagjainak a kik nem a Gadó ur által fel
veti tt eszmél felkarolták és nem a Gadó ur 
által kezdeményezett intézmény települését 
elősegítették

Méltán elvárhatjuk azért magá*ól Gadó 
Mátyás úrtól, hogy a hivatkozott közlemé
nynek személyére vonatkozó részét ő maga 
fogja rectifiealni mert ign/.ságos embernek 
tartjuk s úgy vagyunk meggyőződve, h o z / 
ö nem szorult a ra, hngv idegen toliakkal 
hivalkodjék

Miután pedig nem ez az első eset, mely
ben a „Za!a“ valamely üdvös társadalmi 
mozzanatot nem a valóságnak megfelelő 
alakban közöl, hanem csupán anyagnak 
tekint, melyből ketyenoze számára idegen 
tollakat farag, ezennel igen s/.epen felkérjük, 
hogy jövőre a légrádi társadalmi mozzana
tokat ne vegye tudomásul, mert módszere 
s a tény xalódi állásával ellenkező közle
ményei, Légrád társadalmi eleiének de sőt 
magának Gadó Mátyás plébános urnák is 
határozottan ártalmára vannak.

főbb légrádi lakos.

C S A R N O  K.

Regi barátomhoz!

Ugy-e mondtam néked egykor: 
Nem feledlek légedet !

Bármi régen volt Ígérve.
Ám azért ne félj öreg!

Jött idő, s foly gyorsan tovább. — 
l)e feledni téged nem hagy:

A s/.elid emlékesét I

Fényes hajnal kék egemre 
Aranyleplei himexe 

S felderült vig ifjúságom 
Szép. öröm telt reggele.

Kanat és bú — ismeretlen! 
liö szívem sem oly kietlen.

Puszta, srvér, mint leve.

Tarkakepek, délibábok 
Eltünének. el — tova!

Alidéit jégkárjaival
Sorsanyám, e mostoha.

S  ó h a jtó m  h á r  a  m ú lta ka t,
A vidám kor — hiába ! — csak 

Ne m tér vissza az soha !

Zeng madárka a ligetben ,
Szív : liget! D t i: szerelem !

Oh mi szép és mily halovány 
Volt a lány, a hivleten .. 

Fájdalmamra balzsamot ád 
Ismert édes. jó, hü barát!

— S e  s z ív  sem örömtelen !

Küzdj, remélj ! — biztat régi szó,
S én küzdők és éledek 

Mert fudom, hogy nem hiába — 
Látlak még majd tégedet t 

— S mit elveit a csalatlatás. 
Megadja a vigasztalás :

Várva-várt reményimet.

B a h n tS y  Bálint.

Örökösödési szabályok hazánkban

(J J o q t'ó r te n d m i ta n u lm á n y .)

(Folytatás.)

Megjegyzendő e helyen hogy a tör
vénytelen gyermekek sem anyjuk, sem pedig 
atyjuk után törvénynél fogva örökjoggal 
nem bírtak, sőt” az I r. 108. edine szerint 
még a pápi vagy fejedelem általi törvénye- 
sités sem történhetett a törvényes fiák vagy 
más orökjoggal bírók sérelmével, és a feje
delmi (öt vényesitésnek is csak az volt az 
eredménye, hogy az ekként törvényesített 
gyermekek is csak a tiscus előtt örökö- 
södhettek.

Emlités.e méltó e helyen még azon 
saját lagosság is hogy bizonyos esetekben az 
apa fiát és részint a fin az aj>át az ősi va
gyon felosztására kénys'/erilhetle, s ez az 
1 r. 53-ik c/.imének 8-ik § a szerint ázon 
eredménnyel járt. hogy a szerieményi ja
vakban egymás közt osztozni nem tartoztak.

Azon esetek, melyekben az apa fiát 
osztozásra kény szeritette, az 52-ik czim 
szerint a következők :

1. fia a fiú hatalmaskodva szülőire tör. 
vagy azokon egyéb terhes és súlyos méltat
lanságot követ el

2 . Ha szülőit oly bűnnel vádolja, mely 
a fejedelem, vagy az egész ország veszé
lyére nincsen.

3. Ha s/Ulői é etfc ellen törekedik, mé
reg által, vagy egyébként igyekszik aaok 
halálára

4. Ha atyja ellenzése d ic.ára is go 
nosztevőkkel, vagv más istentelen életű erű 
berekkel czim borán!, odik és gonoszul paza
rolja az atyai birtokokat.

5. Ha fogságba eteti atyját az ellen
ség kezéből, vagy a lömlöczből — midőn 
módjában állana ki nem váltaná; ki nem 
szabadítaná, vagy érte kezeskedni nem 
akarna.

Azon esetek pedig, melyekben fiú az 
apát osztályra kényszerithette az 53 ik cint 
szerint a következők ;

1-ször Midőn az atya ősi birtokát 
tékozolja es saját és fi i birtokai' nem szűk - 
ségből vagy helves ok miatt hanem inkább 
álltokul e idegeníteni akarja és ily szándékát 
a tiu világosan megtudja

2 szór. Midőn jóllehet örökségeit és 
birtok jogait el nem idegeníti vagy nem is 
igyekszik elidegeníteni, de azokat nem kellő
kép miveli vagy védelmezi hanem pusztulni 
hagyja.

3 szór Midőn a/, at \ a liát igaz ok, 
vagy vétke nélkül, gonoszul s kegyetlenül 
fenyiti

4-s/.er. Midőn az alva fiát a törvényes 
kort betöltött ideje után házasságra lépni 
nem engedi.

ö szőr. Midőn az atya fiát vétkezésre 
kénysze.iti.

6-sz.or. Midőn az atya valamely bűnt 
követ el.

Mpgjegyeztelik azonban, hogy e/en os*- 
lály kizárólag csak az ősi birtokokra, birtok- 
jogokra és ingó vagyonra vonatkozik, s a 
szolgálat, vagy érdem utján szerzettekéi nem 
érinti.

H** lemenők nem voltak- másodsorban 
jöttek a felmenők még pedig azon elv sze
rint- hogy a honnan származik a vagyon, 
oda is szállott az vissza, tehát az any* i 
ágról származott anyai, az ap.i ágról szár
mazott pedig az apai rokonokra, s az örö
kösödés fejenkint történt. A szerzeményt 
vagyonban azonban lemenők hiányában a 
tűt é ö  házastárs az elhunyt há/.astárs 
felmenő rokonait megelőzte.

Harmadik helyen következtek az oldal 
rokonok, t. i. ha már felmenők sem talál 
tuttak. Itt is állott az agnág elve s az,hogy 
a közelebbi is a távolabbit megelőzte, de az 
örökösödés már nem feje<>kint, hanem lör- 
zsenkint történt. Szerzemónyi vagyonnál 
azonban különbség volt leendő amint az 
osztály előtti, vagy utáni időből származott 
szerzeménye vagyonban — a hit vés társi vi- 
szonos örökösödé* esetét kivéve — az ol
dal rokonok is örökösődtek, inig osztá \ 
utáni szerzeményiben csak akkor, ha a szer 
zeményi levélbe az ő nevük is beíratott.

Különös örök jogi szabályok állottak 
lent a jobbágyokra nézve, « erre vonatko
zólag Verbőczy a III. r. 29, czimóben szól, 
mely szerint a jobbágynak t i -  és leánygyer
mekei úgy az ingó,mint az ingatlan vagyon 
bán egyenlően örökösödtek, de a később 
létre kapott joggyakorlat ezen renden vftl- 
toztaio'i, mig nem az 1844 évi 8-ik trvc. 
rendelte, hogy a jobbágyoknak minden ősi 
javaikban s végrendelet nélkül hátrahagyott 
szerzeményeikben törvényes házasságból 
származott fin és leány maradékok oly vi
lágos megjegyzéssel a/. >nban, hogy mindaz 
amit a mindkét nemű magzatok kiháza- 
sitásukkor, vagy azután is szülőiktől kaptak, 
osztálybeli részükbe tudassák be — telje 
sen egyenlő mértékben örökösödnek — m in
déi e részben eddig fennállott ellenkező 
szokások, szülőhelyt vagy más helybeli sza
bályok jövendőre nézve megszüntetlek. Mind 
a mellett, ha a földesur a saját udvarlelki 
birtokát a jobbágyoknak oly világos kikö
tés mellett engedte át, hogy abban az örö
kösödés rende és magszakadás esete egyedül 
a fiágra szőrittassek az öröklésre nézve is 
megtartandó volt.

Á  telkek eldaiabolbatása a íöldemr 
engedelmétől függött, de negyedrésznél ki
sebbre e mellett sem voltak eldaraholhatók.

(Fotyt. Wöv.)
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—  Az a domborui nagy tűzvészről 
H köveik, z ö  értesítést vettük ; múlt hó 
huszonharmadika h ű v ö s  és s z e l e s  
nap volt. Mindenki otthonéba húzódott, sőt 
némelyek semmi veszély! nem várva- lenyu
godtak ; midón ' ,9 —9 ói a körül egyezerre 
csak megszólalt a vészharang szava tudatva 
a lakossággti. hogy süx van. Az utczákon 
kiáltozás, lutkosás keletkezett és mindenki 
a tűz színhelyére s ie ie t . A lüa Zsiga Tamás 
házában ütőt! ki, s a szél annyira élesz
tette, hogy mentésről szó sem lehetett, már ! 
csak Bzért sem, mert a nép k< iségbeesve, 1 
nem tudta a lángban lévő épületet oltsa-e, 
vagy saját otthonát vegye védelem alá. A 
helybeli fecskendők röglön otl termettek a 
tűznél de minden törekvésük daczára ;t 
tilz tovaterjedését meggátolni nem lehetet!, 
egyrészt. mert ember nem vol' l i a lecs 
kendőkbe vizel gyűjtött volna.másrészt ama 
csekély viz melylyel rendelkeztek meg táp
lálta a tüzel. A sziporkák, mint hópelyhek 
röpködtek a légkörben a mi még nagyobb 
rémületet kellett és a munkát megnehezí
tette. A tűz a saél irányát követve mindig 
tovább terjedt, aztán pár házat kihagyva 
átcsapott egészen más u'czába és ott foly
tatta pusztítását. Nagysága' és gyors leije 
desél osakhainar eszrevetiek a szomszéd 
községek. így A -Vidovecz Kottori es S/.t.- 
Mária honnan segély is érkezett. 10 óra táj
ban érkezett mega légrádi. ezek után nyom 
bán a ku/mineczi (horvátországi) tűzoltóság,
12— 1 óra k üsött « kanizsai tűzoltóság je 
lent meg a ves/hel yére. A nemes tűzoltóság 
és Községi segítség a legnagyobb tevékeny 
séget fejtettek ki a tűz tovaterjedő-éneit 
meggáilására, de locali/.álni a tüzel, a nagy 
szél miatt nem lehetett. A tűz egész éjjel 
emésztett sőt még másnap is erősen kellett 
dolgozni eloltásán Szivrepesztö látványt 
nyújtott a károsultak kétségbeesett kinézése 
és jaihangja kik elvesztve mindenüket, bo 
kongtak ide s tova a községben Nem sza* 
bad ügyeimen kívül hagyni a perlaki tűz
oltóságot. kik látták a tüzet és még sem 
főttek el segélyünkre. Nagy hálára kötelez 
tek volna le bennünket megérkezésük által, 
sajnosiarra érdemeseknek nem tartottak. Kua- 
minecjó :f óra járás Domboruló',de csaa mégis 
ellőttek bár az átkelé« a Dráván éjnek ide
jén. szeles időben nem csekély feladat. Fo
gadják a jelenvolt tűzoltóságok és községek 
úgv a károsullak, mint magunk részéről leg-

— — — — i m  ■ ■ ■ ■
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nagyobb kősiönetünket, — mélián megér 
demtik önfeláldozó működésűiért szerény 
hálánk kifejezését. — Emberélet áldo/.a'u;

1 nem eset', de anyagiakban a kár körülbelül 
16— 18 ezer írtra rúg — 60 épület bele
számítva lakóházai, melléképületet, 6 hízott 
serivé?. :i drh. szarvasmarha lett a tűz mar
taléka. Az épületekből 10 biztősitva volt 
különböző ciégeknél. B

—  Hymen Lábos Endre szabadkai vas- j
úti tiszt nov. hó 23-án vezette oltárhoz A.- 1
Domborun özv. Faies Ferenczné kedves leá
nyát, G i z e l l a  kisasszonyt ! Sok szeren
csét a szent irigyhez!

A csáktornvai ki*dedovóda-egy- 
let - amint értesülünk — Sylvester ásté 
jen mulatságot lóg rendezni A dalegyesü 
let is szives lesz Közreműködni, leSz ezen
kívül tombola és táncz.

A CSaktornvai nöegylet az idén 
is f< I fogja ruházni a szegény tanulókat E 
végből saját körében gy űjtést eszközöl, mely 
már is szép eredményt mutat fel.

TŰZ volt iolyó hó 26-án estefelé 
Himscsák felső muraközi hegyben, amely 
alkalommal Flivesecz Flórián óttani földmi 
vés összes gazdasági épületei a bennük lévő 
takarmánnyal együtt a lángok martalékává 
lelt. A lakházat is csak az mentet'e meg. 
hogy cserépzsindellyel volt födve. A tűz 
gyermekektől eredt kik a pajtában tazet 
rakva játszottak

-  Ungar Ignaci képzömüveszetj
akadémikus, (festészeti szak) megyénk szü
löttje, ki a megszóiamlásig hűen rajzolt arc. 
képeivel a nagy-kanizsai „Kisded neve ö 
Egyesület" kiá'iitásán a legnagyobb e!isme- 
résben s kitüntetésben részesült, jelenleg 
városunkban tartózkodik és mától fogv;i 
megrendeléseket elfogad. E szép tehetségű 
fiatal művészt részünkről a legjobban aiául- 
hatjuk I. olvasóink pártfogásába

Herlinger M urunk a« újonnan 
berendezett nagy chinti esőst áru raktárára 
(főtér ujtakarékpónstári épület) vonatkozó 
hirdetései I. olvasóink különös figyelmébe 
ajánljuk.

Legrád város küldöttsége mety 
Ferenczy Pál biró, Kuzmi«- Fereez jegyző, 
Győrffy János ügyész, Gadó Mátyás plébá
nos Szilvágyi Gyula ev lelkész és Hirsch 
Anni városi orvosból állott szintén fisz.

telgeit a főispán urnái akinek rövid szav»kkal 
mutatták be a küldöttséget, me'ynek tartalma 
körülbelül következő: „Légrád város kül
döttséget az a szeretet, tisztelet és hü ra
gaszkodás hozta Méltóságodhoz, méllyé' ez 
a város közönsége Méltóságod iránt visel
tetett. Biztosítja ez a váios Méltóságodat 
továbbra is mély tiszteletéről és hü ragasz 
kodásáról, de egyszersmint kéri. legyen ke* 
gyes ezt a várost jövőbeli küzdelmei kö*öt» 
azzal a hathatós segélyével és jóakaratával 
támogatni melyet iránta a múltban is ta- 
nusitani kegyeskedett.* Mire főispán ur 0  
Méltósága a kővetkezőket válaszolta : »Lég
rád azon egyetlen község megyémben me
lyet az anyaországtól, igy Zalamegyétől is a 
Dráva folyó hullámai szigeteinek el, de azért 
ez a város a Dráva folyón át mindig, min
den alkalommal rnegtalá'ja azt a hidat, mely 
őt szorosan Magyarországhoz s Zalamegyé- 
hez köti. Én ezért a városért valamim ed 
dig úgy ezután is mindent megteszem a 
mive e öha adását es emelkedését elömoz 
dithatom.«

—  A perlaki járás számos egyén 
által Képviseltette magát a töispáni beikta 
tás ünnepélyén A küldöttséget Kostyél 
Ferencz fösiotgabiró ur vezette aki a kö 
vetkező szavakkal üdvözölte a löispánt : 
Meltó-ágos Főapán u.-! Járásom közönsé 
gének megbízása folytán vagyunk bát 
rak Méltóságodnál tiszteleg'-i hcgv» várva 
várt és osztatlan lelkesedéssel fogadott 
legfelsőbb kitüntetés alkalmából Zalameg/e 
érdemdús főispánját lörhetien rugaszkodá- 
sunkkat páro-u’t. legmélyebb tisztelettel 
Üdvözölni szerencsések lehetünk Meltósá 
godnak közpályám eddigi fényes szereplése 
magas röptű volt mint a napbatorő köszáli 
sasé, melyre csak lelkesedései tekinthet a 
halandó. — tettdús élete nyitott könyv 
volt, melyből csak nemeset ssépet és jót 
tanulhattunk, s a melynek nem egy lapján a 
perlaki járás érdekéb< ni atyai gondoskodás 
remekei c-illognak. Boldogok vagyunk, hogy 
járásom jövőjét feltétlen bi*a ómmal helye* 
ítéljük Méltóságod- azon férfiú kezeibe, ki 
a kö*jó előmozdítása mezején a tevékenység 
mestere gyanánt tündököl s őrcznól állan
dóbb érdemeket szerzett Fogadja kegyesen 
Mél óságod megbízóinknak szívvel, lélekkel 
átérzelt legforróbb óhaja tolmácsolását- mely 
abban összjiontosul, hogy Méltóságodat já
rásom szeretett megyénk és éd«s magyar 
hazánk büszkeségére és boldogilására az em- 
bei iker legvógsőhoáiáigél»e»sea Mindenható*

— Apróságok A megye S2őp ütme- 
j>élye komikus dolgokban is gazdag volt. 
Egy-kettőt elmo dók : Tizenegy órakor et 
dőlt az alispán-jelö tek sorsa. A bukottak 
egy része sietett haaa. Kasaaházán túl, a 
dombon, nem akartak a kifáradt fiakkerlo 
vak húzni. Gyi le B u k t i ! biztatja a ko
csis ilyen nevű lovát » a kocsin ülők ha
hotára fakadnak. Négyen ülnek a kocsin 
a Bárány vendéglő élőt*, kimenendök az 
állomásra De a kocsi nem indul, mert nem 
indulhat amig ő utas nem öl rajta. „Elké 
sünk atyafi, itt van az ötödik utas dija. 
aztán menjünk" — mondja az egyik utas — 
s a kocsi megindul. A dombokon megakad 
a kocsi, a négy utas lesz/iT hogy segítsen 
a megrekedt fiakkerosnak kocsit tolni „De 
jó, hogy megváltottam az Ötödik helyei — 
okoskodik az egyik utas. —- mert ma nem 
érnénk Szt -lvánra!“ „De biz kár az uram 
mert többen segítenének tolni !u válaszol a ko 
csis. — Egy, az értelmiséghez tartozó úrtól 
hallottam a következőket : „A beiktatási ün
nepély előtti nap a Bárányban vacsoráltam. 
Egy vidéki ur jő hozzám-, váilamri üt s igy 
szóul meg: serrus Károly! — »Kérem, én 
József vagyok!« — Pardon. F urnák néz
tem. — Nemsokára jön a n.ásodik. harma
dik és negyedik s midannyian F -nek néz
nek Boszankodlam, hogy háborgatnak d«, 
kiváncsi is voltam ugyan ki lehel az az ur, 
aki ho zám annyira hasonlít ? Másnap reggel 
az volt az első dolgom, hogy borbélyhoz 

I menjek s lenyiraasam nzakállamat Megelé 
gedve hagytam el a borbélyt, abban a tu
datban, hogy megszabadultam a zaklatástól 
Félóra umiva véle.lenüi találkoztam a ha 
són másom mai. de méltó boszankodasomra az 
ö szakála is le volt nyírva ! — „Uram, mon
dám n<*ki, engem itt Egerszegen miden ember 
önnek néz! Uraságod miatt még szakállamat 
is le kellett nyír Unom !“ — Ha, ha ha ! 
mondá nevelve hasonmásom, mOst már lu 
dom I Éjien most jövök a borbélytól, amidőn 
beléptem hozzá szakállárnál lenyirandó elré- 
mülve igy kiált fel . Uram Jézus, hisz ép 
mo9t nyírtam le uraságod szakái Iá* '

S ie t'k en i tö t tize n  e le k ,
A.-D o m b o r u. R. A tudósításért kö 

szönet I A közleményt várjuk. M - K é
m é n d. P. Helyes, befejezzük. N o z a»
i s t a  A m b r u s .  Köszönet a befejező köz
leményért !
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U rtániika pma-niat va stanju ií  

* tiskare Fischela Fiiipa vu köveit. -  
JS »rednikom razgovarali se more pon- ,< 

JJ detjek, srédii, četrtek i subutu öli 11 i I« 
* 4 . vnri. — Sv* pisma i pošil jke r.aj se 
j poliljsjr na íme Margit ni Jožefa nreunika ,, 

►J vu Čakovec. tj
m Izdateljstro: Knji/.aia Fiscbela

Filipa vn Čakovcu. Sim se naj |>oftil|aju „

bpredplate i oglasi. JJ
g ~ m r n i  xxx zzz zzz

MEDJIM'JRJE
NOVINE ZA PÚK

I Z L A Z I  S T T ^ I C C T  I S H E I D I E ^ T T T .

? z s i r  zzz zzz zzz zzz z ^ |
C e n a  Je  :

Na celo leto . . . . 4 frt
m Na pol leta . . .  . 2 „ m
ti Na četvrt leta . . . .  1 „ ti
m Oglasi se poleg pogodbe 1 fal ,,
ti račnnajn Iz vun toga se mora plat iti za ti 

svaki »glas kulikopnt izlaxi, 30 kr. 
m vladni strošek. ,<

|# t z  : : :  ” i  zzz zzz zzz z f # |

Vpeljavanje velikega župana.

Vu Zala-varraegjiji bil ie 1 o. ra 
veliki svetek. Iz svih Stranah varmegjije 
zi*li su se podaniki vu Zala-Lgerszegu, 
da izkažejo -tovanjc novo iraeuuvanomi' 
vel. županu kojega su vu njegovu sluibu 
vpeljavah, i da izbereju novega pod
župana.

Vpelji vanje čisto se je pristojalo k 
lepomu staremu imenu varmegjije. Vu 
starim varaáu Egerszegu je več višeput 
bila takva svečanost. Na hijah bilo su 
zastave. Vulice i oštarije bile su več rano 
v jutro pune varmegjinskih čiuovnikov i 
drugoga puia. Svečanost bila je s tim 
lepfla, jer je nazočeu bil i Grf. Fesztetieh 
Tassilo. Svastits Beno vel. župan s jeduc 
mu strani Grof Fesztetieh Tassilo s druge 
Gózony László vannegjinski nad-uotariud, 
svi tri vu magjarskoj opravi, sprevadjani, 
od varmegyinskih čiuovnikov >S-i su ob 
9 vuri vu cirkvu, gde su se pod sv. me
šeni jako lep« pesme popevale

Po ineši Dli su svi skupa vu varm. 
b *e, gde je vel. župan položil posegu, 
knju je vaimcgjinski naduotariufi č tal 
Vel. župan je prisegli s sigurnimi rečmi 
govoril i prirečih: „bogataše i siromake 
jednako hudem sudtl«, k«je je s jakgim 
glasom izgovoril, viknuü su svi prisutni 
„Éjen 1*

Pofiié položene prisege dr žal je vel. 
župan govora od nastuplenja službe. Lepi 
govor, vu kojem je vel. župan višeput 
spomenui ljubav proti varmegj j i,  vu kojoj 
se je rodil, jako je diruul srdet prisut- 
nili, i kad je vel. župan s ovirai rečmi 
doviöjl govora : svu jakost i snagu upo- 
trebil budem za dobrostanj» mojega kralja, 
magjarske domovine i ljubljene naše 
Tarmegjije I opet je burni »Éljen 1“ na- 
punil stanje.

V el. župana je vu ime cele var
megjije Gózony nadnot&riui pozdravil, a 
zatim su se popisale vrednosti bivšega 
podžupana.

•
Drugi posel bil je izbiranje novoga 

podžupana' Jedna stran štela je Csertán 
K ároly podsednika, a dr ga Caeszuak 
feandore bivšega dakovečkoga sudea. Me- 
gjimurje i ietinski kotar da vali su svoje 
votume zastupstvui kojemo je Bzabó Imre 
bil predstojnik Ob 11 vuri prebrojili su 
giasuvanja, i Csertán Károly je 2 36 . a 
Csesznak áandor 109 glasov imel. Vel- 
župan kakti predstojnik izrekel je, da 
buduč Cser tán Károly ima više glasov, 
dakle on je podžupan.

Novi podžupan se je s kratkimi 
rečmi zahvalil za čast, koja mu je izka
zana i glasni éljen sledil mu je ove reči;
Ja sam bil n&vek prijatelj, ali oštri sudec 
varmegj'nske uprave. Prosim poSt za
stopstvo, da bude meni tak oštri sudec, 
kak sem ja bil-

Vel. župana su posije sednjce vnoga 
po8lantsva pohodila: med drugimi varme- 
gjinskj Stanovniki, pod zastupstvom novoga 
podžupma, vannegjinski iuovniki, do
mobranski ofieiri, kanižkj i egerszegski 
sod Varmegjiusko navučiteljsko zastup- 
stvo vodil je kr. inspektor, koj je s nje
govimi navadnimi lepimi rečmi preporučil j 
vel. županu navučiteljstvo. Izmed varaš 
kih poslanstvab videli smo tam, čako- 
večko, egerszegsko, kesztheljsko, preločko, 
i legradsko poslanstvo. Cakovečko zastup- 
stvo vodil je var»*ki sudec Pruszatz i
A lajo-, koj je magjarskoga govora držal. 
Buduč je Molná’ Elek Bpomeuul da je to 
pr vi magjarski govor Prusatzov, s toplimi 
rrčmi govoril je vel. župau zastopstvu, 
da se varaš Čakovec naj i na dalje tak 

j trsi kak <lo sada, da bude dobra példa j

drugim medjimurskim mestam Posle eljen 
zrukuval se je vel. šupan s čakovčan- 
ci i o f pust' I je, n zatim doglo je legrad
sko zastopstvo. Voditelj bil je  Gyórffy 
.J a n oš. Za ovimi doálo je priločko zas- 
tupstvo, pod vodnjom Kostya] Ferenca 
sudea, koj je prosil velikoga župana, da 
se brine za njegov kotar. Presvetli jim 
je drage volje obečal.

Veliki obed držal se je vu kasini. 
Tam ie bilo po priliki 300  osobab. Obed 
za svaku osobu koštal je 4 frt. Najpredi 
je vel. župan nazdravil kralja, naroda i 
ilomovinu. Druga napitnica, knju je Hor
váth egerscóki opat i plebauu& na vel. 
žrpana govoril, tak je lepa bila, da ju 
pri8utniki nikad zaboraviü nebudu. Óku- 
blits Jeuő nazdravil je novoga podžupa
na, Csertán Károly podžupan varme* 
gjingkoga puka, Dr. Apatby ablegat 
varinegjinsku inteligenciju. Kováts kan'žki 
sudec prisume ablegate, Vaduay ablegat 
varnregjinske posednike, Csertán pod/upan 
magjaisko domobranstvo, Rózsa honved- 
ski ofcir pak je pil za domobransku 
ljubav. Konec obeda bil je ob 6 vuri. 
Na veéer bila je vecera-zabava i ples.

V l a s t i t o s t .

Őtefek i Audraš su se jedenput na 
ákolskim dvoru igrali, i štefek najde 
krugljicu, ter budnč je Audraš jednu 
krugljicu .gabil, rekelje, d aje  to njegova. 
Stefek pak veli, da se Črez den čudaj 
krugljic izgubi, i ou sam jih je več 
nekoliko 'zgubil; d&klera ova kiugljica 
je sigurno njegva

Na to dojde Miška, i pita Andraža.

jeli je njegova izgubljena krcglja velika 
bila ili mala?

„M ojaje bi>a velika!" odgovori Audraš. 
Nadjena kugi ja je mala bila, i zato 

si ju je Štefek slobodno zadržal
Navučitel, koj je sve to čul, prež 

da bi ga »pazili bili, stupi med nje, da 
jim iz ovoga dog' djaja navuka da.

„Nisem niti mislil, da tak dobro 
razmete zakone vlastitostr, veli on, prež 
da bi vam tko navuka bil dal. Ako si 
koj izmed vas igračku napravi, ili ako vam 
kojemu oteč krugljicu ili drugu igračku da
ruje, to je va-a vlatitost s tim slobodno de
late,kaj hočete. Isti je jedin gazda svojemu 
ter si svaki sloboduo brani svoja v lasti
tost, kad god si sloboduo b*aui svoje 
vnho, ako bi mu tko odrezati hotel. A 
fo je tak jaco dobro.*

Zakaj ?
Jer znanost, da svaki svoju vlasti

tost sloboduo brani, jaku vriju i odluku 
daje vam; álovek si navek želi svoje 
znanje pomnožiti, isto tak se i vlastitost 
pomuaža, ter vuogiput dvaput, negda de 
setput, stoput vekša postane. Tam, gde 
si je negda 100 divjih ljudih komaj 
moglo življenje zdržati, deneg 1 0 ,000  
bogatih spametnih ljudih more živeti*  

„Ako vlastitosti nebi bilo, onda 
nitko nebi nasadil drevo tam , odkud bi 
mogli drugi sada odnesti, nitko nebi 
zidal hižu, gde bi drugi hotel stanuvati, 
nitke nebi konje hranil, ako bi mu je 
sused mogel vzeti; nebi sejal lena, da 
si platno priskrbi, kuje mu nebi na ha- 
seu bilo.*

„Jeli bi si vi deca mogla predsta 
viti takvoga orsaga, gde bi jede i drugorau 
sve slobodno vzel, proz da bi ga kašti- 
guvali? ili bi morti Ivek sloboduo vzel 
Petrovu pušku, a Miška Autonovu labudu? 
Jeli bi šteli vu takovim orsagu živeti?*



Nebi. nebi! veliju sva dec«.
Dakle na koj nač'n si moremo vlas- 

litost priskrbeti; naime kakovn stvar, 
knigu, vola, h;žu, zem'ju, koju netko drugi 
ima ? —.

Kupimo, v .li Mi ki.
Ili pak zr n«kaj dutro zamenimo 

veh navučitel Kak j S? Dobimo na dar 
veli Ivek.

Drugega načina neznate? pita navu- 
čltelj.

Po smrti nekoga moremo herbati, 
rekel je Peter

A li moremo i najti, veli navučitel, 
ali to si samo onda slnbodnn prisvojimo, 
ako znamo, da ni< ije nije. J«sujoi takve 
okolice, koje n iči je nisu. Tam si more 
človek izobrati polje, grunta, more si 
z dali h iži; ova hiža, polje, grunt posla- 
nejn onda vlastitosf onogn, tko :e je s 
njimi trudil.

„Na isti način voda, koja je pod 
zemljom ničija nije, ali ako si ja zdenca
skopam, ona voda, koja nuter dojde, je 
moja. I nju, ako h<>č'*m, al 'bmino pridam 
ili d»ni;em komu. Ovu vodu sem si zas
lužil s mojim t' udom, ili kaj je sve jedilo: 
pl a ti I sem truda s penez*, koje se m siu a  
drugi način priskrbel/1

No zaista Ambrus!
([•tinit* luštoriit)

<D»lja.)

š  jednoiii rečjo m ipak je zubavnije 
sprovoditi veóer poleg kupice vu dese- 
t-nskoj krčm , neg., jed noj staroj naboras- 
tog obraza go«pi razlagati lii to iju od 
daLkih zemelj, zabavneše je popijavati, 
spoznavati se, prija tel ji ti se s ovimi s
• odnimi sini ognjevitokrvnimi, koji su 
vilo dobri krotki ljudi, le strancA ne 
gm io da nad iju pičem, n go si vu pra- 
\om smislu r»č držijo za du/.nost k.po
ji'

Zbig ove drag »voljnosti se jezd im  
na toliko udušvil K likali M>>ll li, di 
se je lemeiiarskoinu det.icu svojemu pu- 
tu|u emu pajdašu zesvim poveril, koji se 
trsil, da bi ga denes na večer vu krčmi 
jednu lepu magjar-ku pesuiu navučil, 
ne samo da kupicu pobratimstva pije s 
njim, nego mu podjedno s prijateljskom 
pripravnostjnm ponudi medjusobuo pode 
Ijenje stana posudbcimm milostivom doz 
volenju stečeuoga, te poljeg s uavučanjpin 
ovlaščeuoga pesmenog zvuka na kodko 
je moguče vu ravnotežju poder/avajur 
po, samo vu malom delu kapntaškom 
remenarskom detič", nagim prama skoz 
nujuče o gostoljubnom stauu vdov ce gos
pe O oveck) evc

Ovo moj učtelj n ag|aiskoga jezikal
• oče Tunik svetčanim glasom, da izkaže 
uzrok prava na podeče |e stana.

Moči si je predstav ti presen« če i jc 
siiomaške stare gospe Oroveckyjeve, ka 
kojoj uh m esto jednoga n a  dobru večeru 
mebku éistu postelju uč^kivajučega vrei 
noga gosta nahrupe dva kaputaši. Jedeu 
peva žalobno drugi pak zesvoin šilom 
snage svoje, ónak oblečen oče se na 
počinek zahhit vu lepu čistu postelju, 
tvrdefi kak njemu p ■ verskih obveznosti 
ne je dopuščeno i it si opravu s'eči, niti 
papuče na stran postaviti, dok ko.rčni 
cilj svoga putovanja npogiign e. Gogpa 
O roveckjeva poštuje doduie s  neme ob 
vezuosti bivša dovolj no razljutceiia ver 
zbog toga, da je zahman očekivala ua 
opisivai.je i pripovedanje od jeruzalim- 
skoga svctoga groba, ali vre na to ipak 
natira takvo čevrdaii|e, da i sama čuje, 
kak se i ista dva vngabuuda nad tim 
zaprisencte, na krače, poleg magjai koga 
slava, surive jim iz kiže posti vi, te je 
izmete,e van, te jim pred nosom zaklju- 
či vulična vrata.

Dva pripita človeka postojc vu 
škoroj temin j  noči na posredi vulice brez 
stana i poznanstva vu tudjoj zemlji,

I ovde opet započ ma historija airo- 
maiooga Ambrusa.

Remenarski detič i črni Turak onde 
vu sredini vulice stoje, te suuju medsobno 
kud i kam bi se okienuh. Turek premiš
ljava. TuiČin si zamišljava prvi Han, 
obča selska h ita , Kadtji je d a n o st  po 
brinuti se za putuoga Mollaha, makar 
bi i polnočna dob« bilo, mora se ostati 
i novi stan odrediti na mesto ovoga dra
gega, gde su mu euríou van izložjji; tra- 
gjar si po magjarski smiiljava i to ovik: 
ako pijanec vu n. či bljudi, te se ravuo

postavi pred liiiu zakona, lepo ga primo 
lepi hladoviti stan mu daju, postavu ga 
vu odaju s m lim obočičem , da si onde 
do jutra kam ure izspava Oo«mo, onda 
nebude dobro iti.

Remenarski detič a n d a s k I i m a 
g glavom, puš a Koliku Mollalis, 
da se svojoj sudbini pribl.tuje, k o ji se 
injim ganutljivo razstaje, on pak vu sebi 
misli: po redu budem obhajal h 'ž' i 
svagde pokucaval, kaj pjak ako se gde 
namerim ua smilujuču dobiu dušu, koja 
bi me črez inč nastanila. Jol* i kaputaši 
ovak mudruju, s tim v«e, d ;č»m hladni 
zrak dober del pameti na/ad »postavi 
s tim večina, ako se vu svoji napevih 
čustva utalož-, te se tožno spominje na 
žalostno ostavljenu jedinu skrivajufiu 
sudbinu. te si staue pevati žtlobui napev. 

Potujui detič, na skrivačuom si putu, 
Navrnul se je vu radvanjsku krčmicu, 
Kad bi ravno ovu p.sinu bil p< vai, 
Črno malo devojče tak doziva ni rufu.

Da joj nebi vunšula  putnu nakitu, 
pri treč»j hiži popostoji. P ii  trečoj luži 
badava je m žil. Peval je lepo čutljivim  
zvonkim glasom, ali Bog zna, ljudi su 
ipak tak nemilosrdni, ne odpiraju se vrata 
pred jednim siromašnim prezebljenhn 
putuj n im detičnn, s tira više ako je 
isti od vina prenmknul: za malimi vrati 
grmeč’ odpvavu ga, ide an la dalje, dalje 
te dalje peva.

Siromašni putnik hiti s** na zenPju 
Janko Balla na prša njegova klekne. 
Pri hiži vdovice remenarske spazi pleli- 
nati kantor. Pri vdovici renenarki dve 
male devojčice Lidika i Pannška lepo 
tiho trebi ju ostntek koruze, pred hižom 
posluša ju iz. vulice dolaziči lepu pesmu; 
ovak vini inladjahnim živahnim malim 
devojčicam sva radost srca vu tom se 
nahsdja vu tom se izpunjuje. Joj kak 
Jppo peva!* te se povadjnjo, da za njim 
pevaju, kad najenput. zagrmiju vulična 
vrata.

On to ruži. Ko j je tak lepo peva h 
gdo fnk lepo p(,va, on nemo e hiti hudi 
človek. Lidika se neskriva, nezaleli sc vu 
lližu, S m 'lom pajdašicotn t un k Vatam 
trči i ne šapuče, ne vrnda, ne brnda, 
nego nedužne duše brez zabrjnutosti ba- 
trivo se poduhva zapititi;

Gdo ja to?
Siromašni putujuč' remenarski detič 

sam, videl sem na hiži plehnnti kantar 
i očem za stan prositi

Vezda se dogivarjaju malo male 
devojčice.

Ljubljena du’o i bratec neuioremo 
stana dat', ar smo sim e pri hiži, drago- 
voljno bi dale, ali nam naloženo, da jednu 
dušm nepušiamo u nutra

Putni deti žalostmi poguu dole 
glavu. Težka sudhina, kad človeka nit 
nebo nit ženila  n vzeme; jako, jako 
žalostnim glasom, tak da se i male devoj
čice razžaloste, to tu no izmrmlja:

(Drugi put d»lje)

Pesme odricanja. 
(Pievodil: A Pataki.)

{Dalje.)

Rano v zoru, večer kesno, 
Rosekapljoin svu punenu; 
Vidiš ij ihicu protulj 'tnu 
N i8uČ: se uialu čašku.
I ta kaplja prav tak trepče, 
Kak da zvezdom se n»tcče, 
Kakti, da bi vu u joj bila, 
Me pokore lepa zvezda!

Si»krit i sačuvan svetu,
Samo nebu odpit tajno,
Pred tvojim se moh tu kipom 
O d suz mokrom tiepAvicom. 
I tak su/e te su sladke 
Proplakane rad pokore, 
Pustite me, nek hudem ja 
Me pokore fiolica!

Kaj govori v polju cvetje, 
Kad ga vetrič sim tam niše. 
Kad* svetla mesečina 
Gor oblake razlirava?
Svi oltarči ti naravi,
Uzdasi su k Bogu harni,
Koji s ove zemlje hvalu 
Cesto nas vu nebo áaJu!

Kaj go ori ono cvetje,
Koje sv im nam v Brcu inče,
Život njima !>rvca draga 
Daje našeg spasiteljs?
Od blaženstva, od ljubavi 
Svaki cvetek ti govori,
Samo . . . samo jako ledko 
Takov cvet je v našem srcu!

(Dalje »ledi).

Kaj je novoga ?
— Stre il si je sina. Dr. Tenki 

Sm d .r pošteuja vreden čoktor iz Nagv- 
Banye jako se je žalostil nad ocurednim 
življenjem svojega sina, i ka je več 
▼idei, da mu se sin na prošnje i opomene 
nečj pobotati, st*elil ga je. Gda je oteč 
čul, da mu je sin pak v krč.ni, tam je 
ifiel i pi čel ga Spota i. Ali mladič nije 
se nit' ogledal na otca, nego je sedeč 
ostal, popeval i pil Dr. Tenki se je 
jo k > lazsrdil i veli: , Kaj  se niti nesta- 
lieS pred m.mo n1 . Zat m spukne revol- 
\& d  iz žepi i streli sina O ca  su taki 
vlovili i odstidi i na 6 meseci icgta. 
Buduč j} sudbeni dokto. ekei, da otic  
vu ono; minuti, gda si je sina strelil, vu 
srditosti nije bil pij sebi, pustili su ga 
i oprostili mu

—  Vužigame copernice Vu Fran 
cu/koj vu Soir varašu velike zločince 
sudiju. Jednu staru Ženu su prava joj 
decd VU Og lij hitila. To s > je pripetilo 
▼ u Sologtie, gde jog jako vetu ju vu 

copernice. 78 let stara Lebonic* išla k 
svojoj kčeti slanuvat. Stara žena imela 
je 800  frankov pen z. Ovi penezi su se 
jako d opal i dvem sinom i jednoj zamui- 
uoj ki eri Bojali su se, da bi beteiljiva 
mati le lik i potrošila peneze, i zato su 
odlučili, da ju vužgeju kak copeinicu jer 
je ona kiiva da jiin gospodarstvo hudo 
ide 27. juhnšii su se d?c> s njom od 
gospodarstvi spominala, a kči joj je 
pitje ponudila, ali stanca nije prijela, ve- 
l«č da ju hoč-ju ostvariti, kak je istiua 
b la. N a {o su popa zvali, da hi se 
starica spovedala, ali ona nije štela. Na 
več*"' ob 6 v uri pograbili su sini mater 
i porinuli ju vu pečnicu Četiii v ure su 
ju gledali kak gori. D  a mali vnuki su 
zaljukavali, kaj se tu dela i prepoveda i 
su je.

Strelil se je Jelencsik Béla
kesth Ijski gospoda!ski pripravnik, koj
je pii O.day Guido szent-gyö'gyvarskim  
zemeljskim gospodmu vu službi bil, išel 
je 12 novembra v lov. Kad j e i ia j “dDu 
živiif i st*e jaI, razpoč la se je puska i 
ruku mu ranila. Nesrečni mladi človek 
je vu kes'heljsk.m špttalu vuinrl. Na 
sprevod dogla mu |e njegova mati i po
vedala da joj je prvi siu vu dvoboju 
streleui bi>» diugi siu se je iz uepazlji 
vosti s revolverem strelil, a tretjega su 
sada pokopali

Ogenj VU diuauiitooj fabnki 
Vu Velikim strahu bili su ov tjedeu po- 
žouski Stanovniki. Dinamitua fabrika se 
je jedeu popoldan ob 5 vuri vužgala i 
gorela do pol osme vure Ravuateljne i 
stanovničke hiže su ugorele. V&iaški 
ogujogasci su komaj preprečili, da se 
magazini, vu kojoj su diua niti bili, nisu 
vnžgali. To je več druga nesreča, koja 
se je vu požouskoj diuamitnoj fabriki 
pripetila

ő  š tsr  kak čudnoviti doktor. Vu 
Hamburgu su /audari v lovi li jednog'. 
Pohara, koj.se je za ludotvoruoga dok
tora držal i ene i devojke vračil. Islj 
šoštar ima /.enu i jednu 17 let staru 
k čer. Doktor more biti. 4 0 — 50 let star? 
oči su mu globoko prepaduutc, a mršavi 
obraz mu je s gustom b adun obraš 
četi. Vu jedutui kutu hiže je na malim 
stolčku jedna mala raka, ua kojoj je bii<> 
napisano , Tu počiva Svmpathia i An- 
t patliia/' Ovu raku hasnuje doktor, kad 
/.enske beteg« vrači. Zenu, koja ga za 
pomoč prosi, čisto sleče i vu postelju 
položi- Zalim moli, namaže bcleiuika, koj 
dve škude hiti vu raku. Za 24 vire  
opet isto ponavlja, samo da ua stoleku 
meujga raka stoji, a onda hiti nuter 
betežnica 25 krajcari Tretjiput je raka 
jož inenjša, i onda te mora 10 kr uute 
hitili. Ako to nehasui, onda da betežut 
ci vi&čtvo, od koje ozdravi, ako nevűmre. 
Žuudari su ga haš onda vlovjli, kad je 
vračil. N « postelji ležala je jedua žena, 
a šogtar je molil iz jedne stire knige. 
Zaprli 8Q njega ž.enu i kčer.

—  Vtopljena ba ka. Jedna ribarska

barka se je blizo otoka Veglia vtopila, 
veter ju je prebitih Vu barki ntlaziči 
se 4 ribari i jedna ena su se vtopili.

—  Goreča /eljezu ca. Na želje .uim 
putu med Zagrebom i Fiumora su se 
jedua žel ezuička kola vužg*la, jer su vu 
peči jako kurili Prestrašeni putni ki su 
hitro dali na z lauje koudukterom ucs- 
reču. Cuga su taki zastavili i ognja po
gasili, a putnike vu druga kola uaraes- 
Uli. Gda je cug dalje iš^1, opet su se 
is ‘a kola vužgala i zato su je udkapčili.

— Veselje grdim devojiutn. Ove 
dneve je vu Bantauderu vuinrl jedeu 
bogati trgovec, koj je ONtavil 6000  du
rov, za Birotuaš.iu i grde devojke, da 
raoreju zamuž i;i Devojke, koje h oče ju 
od tih penez kaj imán, moraj u biti grde 
i vne kak 30 let stare

- Iz D -Dllbrave nam od onoga 
strahovitogu ogni«, koj je 23-ga tam bil, 
sledeče pišeju : Okolo pol devete vure 
se je ogenj pri Žiga Tomaiu pr.čel i 
zbog velikega vetra se je tak hitro raz
širil, da od hianjenja uiti reč nije mogla 
biti. Ljudi su (lik>li po vulicab sim taui, 
nisu znali, jeli bi gabili ali pak svoje hiže 
branili Dubravske špricalke su hitro ua 
mesti bile. ali ogenj se je zato širil i to 
iz jedne strani zato, ar nije bilo uisoga, 
koj bi vodu nosil, iz druge straui, nije 
bilo vode. Veter je nosil ognja dalje i 
dalje ješ i vu tnkove vulice, gde uisu 
se uadja 11 ognja. Velikoga ognja su spa
rili vu K ottoiib’, Vidovci, 8v. Mariji, 
Legiadu, Ku/.minicu (vu Horvatskoj) i 
takaj vn K anili, odkud su takaj ognjo 
gasei doflli ua pomoč, ali ž&libože ! po- 
mi či nisu mogli Čelu noč i još i drug; 
den je  gorelo vu Dobravi. To si neznaju 
dubravčanci piemisliti, zakaj nisu prilo- 
čanci na jkiuioč došli ? ! Kuzminec leži 
3 vure daleko, D<ava med nami, pak 
ipak su došli nam na pom<ó, a prilo- 
čm ci ue. Gdo je tómű zrok ? Kuliko je 
k vara ? t > se vu brc ju zaistiuu nemre 
povedati. Zgorelo je 60  stanjov, 6 svinj 
i 3 krave. Snuo 10 hiž je bilo osigu- 
iano Bog nas oslobodi od takvoga oguja !
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Arveréné hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéröl közhírré té
tetik miként A m b r u s  l m  r é n é  szül. 
K o 11 e r Francziska mártinosovoczi la 
kosnak J u r s o v i c s  Péter vitboviczai 
lakos végrehajtást szenvedő ellen 100  
fit tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék s 
a Csáktornyái kir. járásbíróság teiületére  
levő IV hegykerület községi 76. sz. 
tjkvbeu 109. hrsz. alatt felvett 416 írtra 
becsült ingatlanok s tartozékai

ISSti. évi deczember hó 30-ik 
napján d. e. 10 órakor

IV. hegykerület község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alul is eladatoi fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingat'anok kikiáltási árának 10*]„ vagyis 
41 frt 60  ki készpénzben vagy az 1881. 
évi 60. t. ez. 42 . §  ában előirt óva
dékképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni, a többi leltételek a bit óságnál 
megtekiuhetök.

K elt Csáktornyán, a kir. »á’ásbiró- 
ság mint tlkkvi hatóságnál 1886 évi 
julius bő 1 só napja •. 498  1-1
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II.

Á tv e r é s t  fe lté te lek .

Zalamegye Összesített árvatára vég- 
rehr.jtatónak H e g y  a Mihály végrehaj- 
tást szenvedő elleni 60 f it  89 kr. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében,

1. Az

1886. évi december hó 21-ik 
napján d e. 10 órakor

Ternovcsák községben és

1886. évi december ho 21-ik 
napján d. u. 3 órakor

Prekopa községben megtartandó nyilvá
nos árverésen árverés alá bocsáttatnak a 
nagy-kanizsai kir törvényszék (a Csák
tornyái kir. járásbíróság) területén lévő 
s a IV . hegy kei ülct községben fekvő IV, 
hegykerületi 192, számú telekjegyzőkönyv- 
ben’ foglalt 832. hrsz- 1565 öl nagy
ságú szőlő, gyümölcsön és szántóföldnek 
fele 378 írt kikiáltási árban a 334. 
hrsz- 1034 öl erdő fele 15 frt kikiál
tási árban, a 389 hrsz 394 R j öl rét fele 
144 frt kikiáltási árban továbbá az ugyan
azon községi 557- számú tclekjegyzóköny v- 
ben foglalt 460  hrsz. 4 hold 1335 |öl 
nagyságú ház, udyar, szőlő, gyümö esős, 
szántóföld, rét és erdőnek fele 896 frt 
kikiáltási árban.

2 Ezen árverésen a fent körülirt 
ingatlanok a kikiáltási áron alul is el- 
adatni fognak.

3. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 1 0 * , át kész

pénzben vagy az 1881. L X . t. ez. 42. 
§-bau jelzett árfolyam mai számított és 
az 1881 évi november hó 1-én 3333- 
szám alatt kelt m- kir. igazságügyön 
niszteri rendelet 8. § ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zchez letenni, avagy az 1881. L X . tcz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bir óságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

4. Vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés napjától számítandó 8 nap alatt, 
a második; t ugyanazon naptól számítandó 
30 nap alatt, a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 60 nap alatt minden 
egyes vetetAii részlet után az átverés 
napjától számítandó 6 * # kamatokkal együtt 
az 1881- évi december 6-áu 39425  1. M> 
szám alatt kelt rendeletben előirt módon 
a Csáktornyái kir. adóhivatal mint bírói 
letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni.

5. Vevő köteles az ingatlanokat 
terhelő és az átverés napját követoleg 
esedékes odókat és átruházási illetéket 
viselui.

6. Vevő a megvett ingatlan bir
tokába az árverés jogerőre emelkedése
kor lép és azoknak haszna ót illeti.

7. A vevő köteles az épületeket a 
bittokbalépés napjával a tűzkár ellen 
biztosítani.

8 A vevőnek a vételi bizonyítvány 
az 1881. L X  tcz. intézkedései értelm é
ben csak az esetben fog kiadatni, ha az 
árverés napjától számított 15 nap alatt 
az idézett törvény ezikk 187 §-a intéz
kedésének megfelelő utóajánlat nem 
tétetik,

9. A tulajdonjognak vevő javára 
bekebelezése csak a vételár és kamatai
nak teljes lefizetése után fog hivatalból 
elrendeltetni. —

10. A mennyiben vevő az árverési 
feltételek bá: melyikének a kitűzött idő
ben eleget uem tenne, az általa megvett 
ingatlanokra az érdekelt felek bá'm elyi
kének kéielme következtében az 1881 
L X . tcz. 185 § a szerint vevő veszélyére 
és költségére b&uatpénzének elvesztése 
mellett újabb árverés fog elrendeltetni.

K elt Csáktornyán, 1886 évi auguszt 
hó 3 1-ik napján. A Csáktornyái kir. jbi- 
róság mint telekkvi hatóság. 4 9 5  1 1

2 2 4 3 - 4 3 7 4 .  tk 86

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírté té
tetik, miként S á r o s y  L á s z l ó  né  
Csáktornyái s a muraközi takarói pénztár 
részvény-társaságnak K o z i í k  J á n o s  
ügyvéd Csáktornyái lakon végrehajtást 
szenvedő ellen 60  fit s 632  frt tőke s 
jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir törvényszék s a Csáktornyái 
kir. járásbíróság területére levő Kursa- 
neiz községi 20. sz. fjkvben 23. hrsz 
fele részben K o z l i k  J á n o s  tulajdo
nául átirt 762 frt 50 kriá becsült in
gatlan s tartozékai úgy a legelő s erdő 
illetmény úgy a kursaneczi 62. sz tjkv- 
ben 54, 6 4 ,8 2  s 139. hrsz. alatt felvett 
646 frtra becsült fele ingatlanok s tartozékai

1886. évi deczember hó 28-ik 
napjan d e. 10 órakor

Kursanecz község liázáuál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának lO °|e-át 
vagyis 140 frt 85 krt készpénzben vagy 
a/ 1881. évi 60. tcz. 42 . §-ában előirt 
ővadékképes papírban a kiküldött kézé 
li*z letenni, a többi feltételek a bíróság 
uál megtekinthetők.

K ell Csáktornyán, a k r. iárásbiró 
ság mint tikkvi hatóságnál 1886. évi 
junius hó 22-ik napján 497 1 — 1.

Ház eladás. f
I
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nizsa  legélénkebb utazójában 1200 fit évii, 
fjövede lem m el, családi viszo n yo k miatt 

^a ;ó n n a l eladó. ^ 9  1 * |
'Bővebbet a kiadóhivatalba 

m  gR&ceiat í  •

Számos hízó gjg. 
nyitvány a v M s

legelső orvosi \Mjkj
.................... 1

Érdem-ermek 

külömbőző

tekintélyektől kiállításokról.
jHarmincz éven át jónak bizonyult

A n a th e r in  fo g - é s  s z ó  f r í z e
D R  P D P P  J. <»• k ir udT- h fv r v o *

B F . r S R K Y  I.  Bogner(f»*e 2.

m u s t  U t S M M Č S Š S -
Oppolzer tanár. Ktiktor uiagiiif. •  bécii c». kir.

kliuik i kir. szászortz. udvari ttmácuos stb
n a t h e r i n  s z á j v i z é t  megvizsgáltam es

ajáuUiram éitónak találtam .
D rische tanai, a valódi Ai.ntherin a u jf ia a t » 
. k:r. alt. kórház ..rvosi os/.taljáo eiperim  h*t,z 

nalta éa czéltzerünck, valamint kítönánek nyil
vánította.

Dr. Kainzb«ur. csász tanácsos em. tanár a dr. 
POPI’-féle Anatberin szájvizét szám tál au bete
geimnél száj és loghetegeknel rendkívüli jó s i .  
kerrel alkalmaztam, miután annak vegyes/, tisz
taságáról megvagyok g\öződve.

Ugytiu e id ő it kataihúsoknál i« száj- és torok- 
bajoknál a dr. P..pp féle A n a t b e r i n  szájvíz
nagyon jó h itasu .

S n iu le r t'U ár, aa A nathtrin szájvizet a száj. 
t<>rok és szajüreg. valamint foghushetegsegeknel 
legjobb sikerrel használja.

Ezen jó tulajdonságuk m ia tt m indenütt, s í t  
Németország, Svájc/-. Török-. Angolors/sg-. Ame- 
ika i th  elism ert l ‘npp-féle fogszerek valédi és 
friss min'ségben.

KAPHATOK ( Ya^ktornyfm G öncz L. 
gyógyszertárában, Sztrahia testvérek. 
MayercsákL., és Heinrich Miksa urnái, 
p. i- la k o n  : Sijms K.-léle gyógyszer
tárban. L eten  vén: Kaliwoda J. gyógy 
sz e ré sz  urnái. M u r a -S z o m b a tb a n  : 
Bölcs B. gyógysz. urnái. A 1 ?=<“>-1 .rn d -  
v A ti: Kiss B. gyógysz. urnái. N a tcy -  
K a n iz s á n  : Mundek A , Prager B. és 
Bellus örökösei gyógy szeri áraiban Ya- 
r a z ^ d o ii;  Kussy A Riedl J. és Kráu- 
terliih B. gyógysz. uraknál. L u d b tep :-  
b e n  : Kohn József gyógvs* urnái 
K a p r -o n c z á n  Werli M gyógysz. 
urnái___________________ 366 3 . 3

R A I M A !

A R A NY DÍSZEK. |
^  ’Küfjmayer Zfierencz és tarsa &

P O Z S O N Y .
» Ajánlják cs. kir. szab- gazdagon p  
5 ezüslözött é s  aranyozott fonal sodrony ffl 

egyenruha díszek 25—95" 0 linóm érez- p 
tarialmu Edelmeihai) melyek a bécsi % 

g világkiállításnál a ‘2 legnagyobb érem- ® 
$  rael és a Bpesii orsz. kiállításnál diszok- ^ 
g  levélle1 tüntelteteti ki Egyedüli magyar 
y  országon, mely a nyers anyagból a r| 
^ teljes elkészítéséig gyártja. $
% ‘jAt, r j c y t f i é k  in g y e n  é s  b é r n ie n tv e . $
*  Hasznait é« eUvult egyenruhívdisiek el#- ®
# nyö, nrl>»n fngadt tniik vivszt v.igy élese- ^
y  réltotnek. 487 2 6. í

f  A ki kétségben van a felett, |
hogy a hírlapok hűti feldiesért gyógyszerek kózúl 
melyiket használja betegsége ellen, az írjon egy 
levelezőlapot Kiehter kiadó-intézetének Ijp«s<U 
s kérje a „Betegbarát" zinui rőpiratot. E köny- 
veeskébon nemcsak a legjobbaknak bizonyult 
háziozerek vaunak rés/.leieseu ismertet ve. liánéin

betegségekről szóló Jelentések
is olvashatók. E jelentések mutatják. h»g\ igen sok 
esetben egy egyszerű háziszer is elegendő arra,
hogy még a látszólag gyógyithatlan beteseg
is szerencsésen elhárittassvk. Ha a betegnek a 
megfelelő gyógyszer rendelkezésére áll. akkor még 
súlyos haj esetén is gyógyulás várható, s < z októl 
egyik betegnek sem kellene a ..Betegburát" megren
delését elmulasztani. E figyelemreméltó könyvecske 
segélyével sokkal könnyebben választhatja meg a 
szükséges gyógyszert. ’ A röpirat megküldése a 

megrendelőnek költségébe DOB kerfil.

Nyom Pist iiéi Külóp laptulajdouosnál CKáktornyán.
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