
Előkészületek.
Az ünnepélyt rendező bizottság f 

hó 21 én gyűlést tartott »melyen el
határozta megkérni a főispán urat, 
hogy mivel 0  Felsége nem Stájer-, 
hanem Budapest felől fog jönni és 
ugyanarra távozni, a stájer határon 
felállítani szándékolt diadalivet a me 
gye Csáktornya városánál Állíts fel, 
hogy ennek következtében az amiigy 
is nagyon igénybe vett város a saját 
költségén felállítandó diadal kapu készí
tésétől felmentetnék.

A díszítésre vonatkozólag a bizott
ság kimondja, hogy a házak díszíté
sére zöld koszoru-diszék használhatók, 
amelyeket a helybeli festők éa díszítők 
a házakra fölszegezmk. Bencsák, Tó
dor, Czvetkovits és Szeivert bizottsági 
tagok megbizatnak. hogy a díszítőkkel 
a dolog kivitelét és pénzügyi oldalát 
megbeszéljék és nekik azt át&iják.

Elhatároztatott, hogy a diadalívtől 
kezdve a városba befelé az út két ol
dalán fehérbe öltözött polgár leányok 
állíttatnak föl, kiknek kezébe virág 
bokréták adatnak. A vezetéssel Ben 
csák, Tódor és Babits bizottsági tagok 
bízatnak meg. A helybeli leányok a 
diadalívnél, a kül tárai leányok a temp 
lomtéren állíttatnak föl

A bizottság táviratilag fölkérte a po
zsonyi katonai hatóságot, h gy minő 
föltételek me'lett lehetne egy katonai 
zenekar ideutazását kieszközölni.

A bizottság kimondotta, hogy a di 
szitésre kizárólag nemzeti szinü zászlók 
használandók. .

Az ünnepélyre érkezendő vendegek 
számára a polgári iskola helyiségei ki 
tisztogatva föntartatnak s Varázsáról 
bebu toroz tatnak

Az utcza’ lámpatartók uíra festése 
kimondatott. A piaczon lé-ő húsvágók 
felhivattak, hogy a husmérést a fő
téren e hó végével beszüntessék s jö 
vőre más alkalmas helyet keressenek 
e czélra.

*

A király Ő Felsége legújabb meg
állapodás szerint Budapestről indulva 
szept 8-án r e g g e l  h a t  ó r a k o r  
jón A királyt útjában Fejérvár у báró 
honvédelmi min:ster mindenütt kisérni 
fogja. Azon kívül a kormány r széről 
Csáktornyán Széchenyi gróf és Bede- 
kovich ministerek fognak megjelenni.

A n egyei ünnepi küldöttség tagjait 
alispán ur felhívta a megjelenésre s 
értesítette, hogy szept. 7 én délután 5 
órakor a küldöttség a „Hattyú“ nagy
termében értekezletet tart

*

Zalatnegye főispánja f. hó 23-iki 
keletű leiratában értesítette Csáktor
nya város bíróját, miszerint a város 
kérelmére Csáktornyán a megye fog 
diszivet felállítani s annak foganatosi- 
tá ára a megyei к r főmérnök kikül
detett. —  U Méltósága értesíti — 
ugyanez alkalommal — a városbiró 
urat, hogy az orsz. krrmány képvise
letében gróf Széchenyi Pál fö’dmive- 
lési minister és Jekelfalusy Lajos 
belügynrnisteri tanácso3 urak fognak 
Csáktornyán megjelenni, valamint szin
tén megjelenni к mint megyebeli nagy- 
birtokosok Beiekovich Kálmán gróf 
Deym Nándor és gróf Széchenyi Kál- 
mán urak ; az egyház részé ől pedig 
Mihailovic9 bibornokérsek, Ilidassy 
Kornél megyés- és Pribék István czimz. 
püspök urak. Megjelenni fognak még

e m egyebeli és társ* örvényhatósági 
ktüdöttségi tngok, Somogy ; V as- és 
V eszprém várm egyék tő és alispánj ai 
ugyanaz n megyék küldöttsége vei, 
kiknek névsora a városbiró úrral kö- 
zöltetni fog, h ogy  a nevezettek szá
m ára szállásokról gon d osk od h a ssá l 

*
A  diszív elkészítése végett Sturm  ! 

főm érnök ur Csáktornyára érkezett A 
terv szerint a város elején felállítandó 
disziven a következő felirat 1 е л : H ó 
dolattal üdvözli Apostoli K irályát Za- 
lavárm egye.

A  disziv valóban díszes leszés  1500 
írtba fog  kerülni. K om árvarosnál a 
m egye határán, szintén le^z diadal kapu 
felállítva

Felvidéki kutjaink.

Kétségét nem szenved, hogy az em 
bér egészségének főkelléke a jó  ivóvíz. 
Fővárosunk költséges vízvezetékkel látá 
el magát, hogy a szomjazó lakosság 
részére minél egészségesebb ivóvizet 
szolgáltathasson ; és még is találtatik 
kifogás mely eme vízvezetékek által szol
gáltatott s oly egészségesnek híresztejt 
ivóvizet is kárhoztatja s javítását sür
getően követeli.

És mit szóljunk hazánkbeli azon sze 
gény népünkről, mely mocsáros vidé
ken vagv pedig agyagos hegyek közt 
lakván, a tiszta, jó  és egészséges ivó
vizet a szó szorosz értelmében teljesen 
nélkülözi ? Ily vidékeken a kutak isza
pos mocsarakból vagy büzhödt cister- 
nákból állnak Utolsók közé tartoznak 
pedig a mi felvidéki kutjaink

A múlt júliusi forró napokban jártam 
e vidéken s mit ott láttam s szenved
tem a vízhiány dolgában, azt elhallgat
nom lehetetlen! Menjünk csak sorban 
felfelé Csáktornyától St idóig.

Csáktornyától nyugati irányban fel I 
felé ráii'lulva. Szent I Ilonán már elbú
csúzhatsz a jó ivóvíztől Rákoviczáig 
jól megsz^mjazol, de szomia-lat itt csak 
jól megállót* pocsolyavizzel enyhítheted.
És ez itt még lmgyján Itt valaki szor
galmából legalább kis kulacska épült, 
ha épen nem mélyebb is tán egy 
méternél De menjünk csak tovább !

Szent Györgyön már kút nincs ivó
vízzel ; van ugyan kút de vize haszon
talan zavarék melyet egy pár marha
itatás e1 fogyaszt, esős időben pedig va
lóságos tócsavizzé válik, semm féle 
használatra nem alkalmas, hacsak ken- 
deráztatónak nem használják. A ple 
bániaház kútja, plébános ur bemon
dása szerint, épen egy eb^d megfő- 
zésére ad vizet; vacsorára már alig 
jnt -

Л körüllevö hegykerülelbeu fan itt ott | 
egy-két gyenge forrás, melyeket azon
ban inkább vizfelfogó büzhödt árkoknak 
nevezhetünk, mert sem lefolyásuk nincs, 
sem pedig mesterséges kéznek nyoma 
rajtok nem észlelhető. Byen egy kis 
vizfelfogó gödör — mondjuk ki forrás 
—  a szent györgyi templomtól délnyu
gatra eső úgy nevezett „ Rogoznicza“ 
forrás. Ez legjobb hűnek örvend e vi
déken. a nép dicséri vizét. Pedig ez 
sem más, mint pocsolyaszagu zavarék ; 
hisz elnevezése eklatánsán tanúskodik 
jó  volta ellen 1

Tehát e kétezer lélekkel biró fára 
népe mind ily árok vízzel táplálkozik. 
Zavarba hozod, ha tőle ivóvizet kérsz. 
Párszor kérdeztem fennti lakosoktól, 
hogy miképen é hetnek meg ily rossz 
viz mellett s válaszul mindig azt kap

tam, hogy biz ők keveset törődnek a
vízzel; isznak bort és almalevet így 
hát eme szép, egészséges nép kényte- 
lenségből viz helyett bort iszik, jó vi
zet nem is lát, hacsak városban jól 
nem lakik vele És Szent Györgyön, 
hol a bucsusok ezrei megfordulnak 
évenként háromszor is, itt nincs ivó
víz !

Innen ered aztán ama szomorú tény, 
hogy e hegyi lakos tiz éves gyermeke ' 
képes egy egész liter erős muraközi 
bort meginni s a pálmkafogyasztását 
is csakúgy megszokja. Ebbe vágó sta
tisztikai adatokkal bőven illusztrálhat 
ják állításomat feisővidékbeü tanítóink.

Szent Györgyön még az iskolaház
nak sincs kútja Aztán még rósz né
ven veszik, ha itt az ember bort 
iszik!!

De mi az ily életmódnak, ily meg 
szokásnak a következménye úgy egész
ségi, valamint erkölcsi tekintetben, 
azt e népen észlelhetjük.

És ily árokvizre van hegyi népünk 
utalva egész Stridóíg Prekopánál az 
úgynevezett Klánycczen túl Ternov- 
csák északi oldalán találtam a leghide
gebb vizet. Máig iszonyú szomjamban 
majd meghaltam.

Emezt élvezhetőnek mondanám, ha 
nem volna zavaros. De hidegségéről s 
kellemesebb izéről Ítélve, ebből csekély 
áldozat és kis fáradság mellett tán 
nagyon is jó kutat lehetna csinálni !
Eh meg is érdemelné, mert egész Ter. 
novesák m :g a körülfekvő hegycsopor- 
tozal számos lakossága cl volna látva 
jó ivóvizzel.

Most már ha körültekintünk fennti 
útvonal szélein, — Lopátiuecz, Vu- 
csetinecz, Ferkánovecz, Dragoszlávecz, 
Zászádfalu, Kiemihálovecz, Pleskovecz, 
Práprocsán, Vugrisinecz Tupkovecz, 
Prekopa stb e népes vidék ezrei mind 
ily posványos árokvizzel táplálkoznak.
És e felett minő utálatos oldala van 
még e büzhödt árkoknak,azt az eszté
tika kedvéért elhallgatom.

Ahol a természet teremtett is e vi
déken egy-egy forrást, ott a nép tompa 
fel l ógásából eredő negligentia a mes
terséges segítséget megtagadja és igy e 
források rossz kezelés és elhanyagolás 
folytán csupa iszapossá büzhödt cis- 
ternákká válnak. A nép ezekkel meg
elégszik ; légy n csak — gondolja — 
marhaitatásra, főzésre és mosás a, 6 
maga iszik bort s almaiét, a szükség 
végső esetében beéri fennti vízzel is, 
vagy épen szomjazik Ped g a három 
eset közöl egv sem fogadható el.

Nincs fogalma népünknek ama nagy 
áldozatokról, melyek az egészséges ivó
víz előteremtése dolgában fővárosunk 
s mások hátat nyomják ; megelégszik 
az a legrosszabbal is, legyen csak ez 
legalább o lcsó ! Pedig ha több család 
összeállna, hát egyesült erővel csekély 
fáradság mellett mind eme kutaknak 
csúfolt árkokat valóságos kutukká vál
toztathatnák sőt újakat is fúrhatná
nak

Ez által nagy mennyiségű bort —* 
tehát pénzt takarítanának meg, köz
egészségi szempontból pedig óriási 
haladásnak indulna legalább a serdülő 
ifjúság, amely eddig az egészséges viz 
hiáuyánál ‘ogva testileg lelkileg nagy 
veszélynek van kitéve.

Népünk a közegészségügy iránt mit- 
sem érdeklődik, szerénységében néha 
az emberi méltóságot nem ismerő 1 g 
alacsonyabb pontig lealázza magát; 
igényeket nem igen támaszt, még ott 
sem, h<»l jogos követeléssel élhetne ; 
ő mindennel meg van elégedve, mi

pénzébe nem kerül Eszébe sem jut’ 
l ogy egészsége fenntartása dolgában 
törvényes eszközökhöz nyúlnia teljes 
szabadságában áll.

E tekintetben nézetem szerint a 
népet ösztönözni s e tárgy fontosságára 
rávezetni kellene. Mert ha már törvé
nyesen rendezve van a nyaktörő utak 
javítása s jó karban tartása, miért ne 
követelhetnők jogosan azt is, hogy a 
jó kutak fenntartására is a közigazga
tás részéről egy kis gond fordittassék 
legalább oly vidékeken, hol a büzhödt 
árokvizek, a romlott cisternák gyomor- 
és vérrontó méregcseppjei eme szép s 
különben is erős fa j ti honpolgáraink 
egészségét veszélyeztetik!

Hazafiui szent kötelességünkhöz hí
ven minden lehetőt elkövetünk, hogy 
ezen idegen ajkú népünket a hazához 
minél szorosabban kössük, hogy őt a 
magyar államcszme édes paradicsomába 
belevezessük; kerüljük tehát az egy
oldalúságot s figyeljünk nehéz mun
kánk másik oldalára is, nehogy pár 
század múlva azon ábránduljunk ki, 
hogy édes hazánknak egv egészségben 
megtört, nyomorék nemzedéket szerez
tünk. O. GY.

A  legboldogabb.

Kit földi bú és földi gOad 
Nem bánta még és él vígan,
S mit csak a szív kívánhatott,
Sok pénze és más kincse van : 
Boldog lehet —
Ám van nála még boldogabb.

Kit száz csapás naponta ér 
S meggörnyed a sok gond alatt, 
Szerettei között azért 
Édes minden kenyérfalat :
A boldognál
Az tán százszorta boldogabb.

De aki már a holnapot 
Nem látja, mert kiszenvede ;
Akit nem bánt a földi zaj 
És megszakadt hideg szive 
A sir ölén
Pihen . . .  as a legboldogabb!

§áliatfalvi.

— Lapunk legközelebbi rendes száma 
szept. 8 án, ő  Felsége megérkezése 
napján fog bővített kiadásban meg
jelenni. Az ünnepélyességekre vonat
kozó híreket mindazonáltal mához 
egy hétre, vagy ha szükség lesz több 
ízben is megjelenő külön kiadásban 
közöljük lapunk t. olvasóival.

— E hó 15-én délután a „Fehér Ga
lambhoz0 czimzett kerti helyiségben a 
helybeli tűzoltó-egylet nyári mulatságát 
tartotta; esti 9 órakor egy kellemes meg
lepetésben részesítettek a mulatozók, t. i. a 
már körünkből távozott képzőművészeti aka
démikus Ungár lg. Szeiverth Antal tűzoltó- 
parancsnok élet nagyságú mellképét elké
szítő és a parancsnok urat raéhán megillető 
szép beszéd kíséretében leleplezte a képet, a 
kép a megszólamlásig való hűségét nem is 
kell tudatnunk, minthogy Ungár ur itt léte 
alatt majd a hatvanat meghaladó képet ké
szített a megrendelőd legnagyobb megelé
gedésére.

— Hymen. Neumann Bernát Csáktor
nyái fiatal kereskedő f. hó 25-án mondott 
örök hűséget Neumann Malvin kisassmony- 
nak, Neumann József Csáktornyái kereskedő 
kedves leányának. Áldás és sserencse ki* 
sérje a fiatal pár ú tja it!
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— Az ünnepélyességek miatt a szept. 
7-iki cs&ktornyai hetivásár szept. 6-án tar-

l tátik meg.
— Fischei F. Csáktornyái könyv- 

kereskedésében az ünnepélyekre csi
nos és díszes lampionok s egyéb a 
díszítéshez szükséges tárgyak jutányos 
áron kaphatók.

—  Lélekemelő istenitisztelet tarta
tott f. hó 18-án , A.-Domborun, a plébá
nia templomban Ő Felsége I. Ferencz Jó- 
zset dicsőén uralkodó királyunk születés
napja alkalmával. A szent misén megjelent 
Domború összes intelligentiája. A.-domborui 
Hirschler Miksa a Ferencz Józseí-rend lo 
vagja ; a.-domborui Hirschler Lipót János, 
az elöljáróság, a tanitöikar, a csendörség 
sat. Az ájtatosságot nagyban emelte a gyö
nyörű magvar énekek bubánatos melódiája.

—  A perlaki önk. tüzoltó-pgylet által 
rendezett, s az 1887-dik évi augusztus hó 
7 én megtartott „Nyári mulatság“ alkalmá
val, felülfizetni szívesek voltak: Hirschler 
testvérek 5 írt, özv. Hajdiuyák Gergelyné 
60 kr. Jegyűd István 50 kr. Hajdinyák 
János 1 trt, Blazsincsics György 50 kr. 
Tóth Sándor 1 írt Misics Ferencz 1 írt, 
Csesznák József 1 írt 50 kr. Grész Alajos 
1 írt 50 kr. Sipos Károly 50 kr. Sosterics 
Pál 1 írt, Vugrin János üO kr. Molnár 
Antal 50 kr. Németh János 10 kr. Götz 
Ferencz 2 írt, Újlaki Lörincz 1 írt, Eben- 
spanger Miksa 50 kr. Bello véri Lénárd 50 
kr. Majer Mór 50 kr. Verly Ferencz 1 írt, 
N. N. 2 írt 5d  kr Kostyál Ferencz 50 kr. 
Összesen : 23 frt 60 kr. azaz: Huszonhá
rom írt 60 kr ; miért is íogadják a nemes- 
keblü adakozók az egylet legíorróbb köszö
netét. A rendezőség.

— BÚCSÚSZÓ. Tanulmányaim tovább 
folytatása végett ezen kedves városból, 
sajnálatomra távoznom kell, bátor vagyok 
»Istenhozzádot« mondani a helybeli közön
ségnek. Egyúttal íogadják az irántam tanú
sított bizalmukért köszöneteraet Isten önök
kel ! Ungár I. képző művészeti academicus.

—• Kiraboltak Szoboticzán f. hó ld.én 
éjjel Deutsch Samu boltját; mintegy 50 
írt áru portékát vittek el. A tetteseket még 
nem fogták el.

—  A Csáktornyái áll. tanitóképezdében 
a javító- ée felvételi vizsgálatok szept. else
jén megtartatnak, azonban az előadások 
csak szept. 16-án kezdődnek ; tehát a nö
vendékek 16-áig sem lakásra, sem ellátásra 
az intézet részéről nem számíthatnak, mivel 
az intézet összes helyiségei az ünnepélyre 
érkezendő hivatalos egyének és vendégek 
számára foglaltattak le.

—  A Csáktornyái kir. posta és táv- 
iróhivatal tekintettel a vidékünkön ren
dezendő hadgyakorlatokra és ünnepélyes
ségekre, két pósta és egy táviró-tisztet 
kapott segítségre. A táviróbivatal ő  Felsége 
itt idözése alatt udvari táviró állomás lesz 
ée szept. 7-én és 10 én teljes nappali szol
galat teljesítetik reggel 7 órától este 9 -ig ; 
tí-án és 9-én pedig teljes nappali és éjjeli 
szolgálat rendezetik b e .

— A test ápolása és tisztántartása 
az egészség egyik főkelléke. E czélra 
legalkalmasabb a Brázay-féle valódi 
sósborezesz, mehet a fővárosban ily 
czélra majd minden házban használ
nak. E sósborszesz a legjobb fejmosó 
szer, mert erősiti a fej idegeket és el
távolítja a korpát Száj- és fogtisztitó 
szerül is nagyon használják, mert a 
fogakat kitünően tisztítja, a foghust 
erősiti és a száj bűzt megszünteti. Pör- 
senéeek és lábizzadás ellen pedig épen 
hátásos. E kitűnő háziszer minden na
gyobb füszerkereskedésben és gyógy 
szertárban kapható.

— Csalas. a  »muraközi takarékpénz
tárban“ egy 260 írtos hamis kötelezvényt fe
deztek fel. Valaki néhány hóval ezelőtt ha
misította az adós, a jótállók és tanuk ne
veit, a pénzt felvette és tovább állott vele. 
Az aláírások mind ismert neveket tartal
maznak.

—  Értesítés A  Csáktornyái polg. 
fiúiskolában a tanulók beiratása és fel
vétele aug. 31-én, szept. 1 . és 2. d.
e. 9— 12 órá:g, d. u. 3— 5 óráig a 
polg. iskola helyiségében történik, 
Ugyanezen napokon délután tartatnak 
a felvételi és javító vizsgálatok is. A  
polg. iskola első osztályába felvétetik 
olyan tanuló, ki legalább 9. évét be
töltötte és az elemi iskola 4-ik osz
tálya számára kiszabott tantárgyakban 
elegendő jártassága van és ebbeli is
mereteit felvételi vizsgálat utján iga
zolja. A  polg. iskola többi osztályába 
felvétetik minden olyan tanuló, ki a 
megelőző osztályból (polg. iskola, gym 
nasium, reáliskola) legalább is elégsé
ges előmenetelről tanúskodó bizonyít
ványt képes felmutatni A  felvételi és 
javító vizsgálatok djtalanok. A  tanu
lók a behatáshoz szüleik vagy ezek 
helyetteseinek kíséretében tartoznak 
megjelenni. Minden tanuló a beiratás
nál 4 frt iskoladijat és 1 frt behatási 
dijt tartozik fizetni. Oly tanuló«, kik

szegénységüket bizonyítvánnyal iga
zolják, az egész v. fél iskoladij fizetése 
alól felmentetnek. Teljesen vagyonta
lan szülők gyermekei a szükséges is
kolai könyveket az intézettől kapják 
Az ünnepélyes „Veni Sancte“ szep
tember 3-án d. e. 8 órakor leend. 
Csáktornyán, 1887. évi aug. 25-én. 
Az igazgatóság.

—  Pórul járt dohányosempész. Horváth 
Márton beliczai dohánycsempész Pribiszlá- 
vec/.en betért egy házhoz szuloki dohányát 
kinálgatni, csakhogy megjárta, mert ugyan
azon házban Csáktornyái csendőrök voltak, 
akik aztán a csempészt elfogták s a pénz
ügyőrségnek átadták.

— A polstraui (Stájerországi) ujonan 
alakult tűzoltó-egylet 15 tagja í. hó 25-én 
meglátogatta a Csáktornyái tüzoltó-egyesüle- 
tet tanulmányozási czélból. Szomszédaink 
megtekintették a felszerelést, amelyről elis
merőleg nyilatkoztak ; végig nézték a má
szógyakorlatokat s megígérték, hogy legkö- 
zelébb nagyobb rend- és fecskendő gyakor
latokat is megtekintenek.

—  Horváth Gyula a stridói m. kir. 
áll. elem i népiskola derék tanítója, 
legközelebb tartá eljegyzését U tassy 
Józse f kereskedő kedves leányával, 
Aranka kisasszonynyal A -D om boru n  
A  boldogság koszoruzza fr igyüket!

— Megható ritka ünnepély folyt le,
e hó 20-án a ns.-pátrői evang gyülekezet 
kebelében, a midőn is lelkészének 60 éves 
jubileumát ■ uj orgonájának felavatását ün
nepelte. Reggeli 10 órakor harangzúgás 
mellett vonult az agg lelkipásztor, összes 
lelkésztársai által környezve, istennek szent 
házába, hol is a hálaadó zsolozsma elhang
zása után, az egyházmegyei esperes tartott, 
a könyekig megindító alkalmi szónoklatot s 
nyújtotta át jubilálónak az egyházmegyei 
közgyűlés jegyzőkönyvi kivonatát díszes kö
tésben. Ezután gyülekezete részéről követ
kezett a meglepetés! Aranya és esüstje 
nem lévén, mellyel szeretet ét és ragaszko» 
dását kifejezhetné, szellemi kincset nyújt 
neki, a könyvek könyvében, a szt. Bibliá
ban s átnyújtott neki egy valóban remek 
kötésű szt. könyvet, mely emléktárgyakat 
a jubiláló könyezve, ez által tudva csak 
köszönetét kifejezni, fogadott el. Ezek után 
társas ebéd és népünnepély következett s 
örült — vigadott mindenki, mert hisz öröm 
ünnep volt ez mindnyájuukra nézve, bibéd 
végeztével tánczra perdült a tüzvérü fiatal
ság s ugyancsak rakta a ropogóst kiviíágos 
kiviradtig. mikor is egy édes emlékkel szi
vünkben hágv tűk el e kedves kört, azon 
óhajunkat nyilvánítva, vajha az ég Ura 
még sokáig éltetné ez agg lelkészt s virá
goz tat nú e vallásosságtól áthatott lelkes 
gyülekezetei l Szilvágyi Gyula ev. lelkész.

— Korona. F  bó  23-án volt a felső- 
m uraközi papság évi rendes közgyű
lése Na. és főtisztelendő S^ele Ignácz 
ez. kanonok esperes plébános e lnök 
lete alatt Stridón. A  gyűlésre teljes 
szám m al jelentek m eg a lelkész urak; 
kik igen szép ünnepélyességgel tárták 
m eg gyűlésüket. G yűlés utáu főtiszt. 
M atoszovits István helybeli p lébános 
ur barátságos házánál ebédre g y ű ltek  
össze, ahol a m uuka után — fűszere
zett jó  kedvvel töltötték a délutánt.

—  A Szombathelyi iparkiállitás meg
nyitási, mint már lapunkban jeleztük : jövö 
hó első napján fog megtörténni. A megnyi
tás ünnepélyéről már megemlékeztünk, ez
úttal azt kívánjuk jelezni, hogy a kiállításon 
a gépgyártás, kocsigyárlás, posztó- és szö- 
nyeggyártás, az asztalos, lábbeli, szabó, 
bognár, lakatos, kovács, szövő, fonó-ipar, 
gyertya-és ezappangyártás, építészeti ipar 
stb. termékei nagy számban s kiváló mi
nőségben lesznek képviselve. Nagyon érde
kesnek ígérkeznek az intézetek kollektiv 
kiállításai különösen a szombathelyi íőgvm. 
názium tanszermühelyének gyönyörű ké
szítményei, valamint a női tanintézetek 
pompás kézi munkái. — A szalónaki auti- 
monium’bánya produktumai, a petánczi és 
tárcsái forróstermények szintén nagy mér
tékben emelik a kiállítás érdekét. Az ipar
nak minden nemében sok figyelemreméltót 
állítanak ki Vasmegye iparosai, s ennélfog
va reméljük, hogy a szombathelyi iparki
állitás iránt országezérte méltó érdeklődés 
fog mutatkozni.

— Két millió forint kár Ennyi kára 
van t. i. hazánknak évenkint abból, hogy 
még oly látszólag kis fontosságú iparczik- 
két is a külföldről hozunk be, mint a mi
lyen a pótkávé. Hivatalos adatok szerint 
1886-ban 48 ezer méter-mázsa pótkávét 
hoztak be magyarországba, a mi 40 millió 
forint töke kamataival szegényiti az orszá
got évenkint. Pedig hasonló magyar gyárt
mányaink is vannak, melyek nemcsak hogy 
kiállják a versenyt a külföldi pótkévékkal, 
de néhány közülök még fölül is múlja azo
kat Ilyen p. о. a Lenek-kávé, mely magyar 
vegyész és magyar munkások kószilménye. 
A Lenek nagykereskedő-ház gyára Sopron
ban van, s mint lapunknak Sopronból írják, 
a Lenckház, mely eddig is sikerrel verseny
zett a hasonló küPöldi gyártmányokkal s 
mely a szükséges tökével is rendelkezik, 
soproni gyárát most tetemesén nagyítani

fogja. Ha elgondoljuk, hogy külföldi gyáro
sok két millió forintot visznek ki hazánk
ból évenkint pótkávé révén, csak óhajtanunk 
kell hasonló iparágak meghonosítását ha
zánkban. A magyar gazdasszonyok pedig 
évenkint 2 millió írt hasznot hajthatnak Ma
gyarországnak azzal, ha csak magyár pót
kávét használnak.

A főidről és néhány égi
testről.

(Népies értekezés.)
(Folyt, ée vege)

A hold Földkörüli keringése által reánk 
nézve 4 folyton szemlélhető és 2 ritkán 
látható tüneményt idéz elő, amelyek a Nap 
és Föld közölt elfoglalt álláspontban lelik 
magyarázatukat.

A hold, a mint fenntebb már emlitém — 
a Föld körüli keringését 29 1, nap alatt 
végzi, amely időközben 4 változata van ; 
és pedig: Első-Negyed, Holdtölte, Utolsó- 
Negyed és* Ujhold. Ha a hold felénk for
dult oldala egészen sötét, azaz a Nap fény
sugarai azt meg nem világíthatják, akkor 
Ujhold van. Mikor azonban a holdnak fe
lénk fordult jobb oldala félig a Nap által meg- 
világittatik, az Első Negyed áll elő. Ha to
vábbi forgás által — a hold felénk fordult 
része egészen megvilágittatik, holdtölte lesz, 
és végre, ha a Föld felé néző bal része csak 
félig leend ismét megvilágított — Utolsó- 
Negyed származik.

A holdnak másik két igen lényeges vál
tozata a  nap- és holdfogyatkozás. Amidőn 
ugyanis a hold oly helyzetbe jön a Föld és 
a Nap közé, hogy utóbbi sugarait elölünk 
teljesen eltakarja, előáll a napfogyatkozás, 
azaz a legderültebb időben is hirtelen teljes 
sötétség lesz s bizonyos ideig nem látjuk a 
Napot. Akkor pedig, ha a Föld kerül oly 
helyzetben a Nap és hold közé, hoy:y an
nak fénysugarait a holdtól takarja el, ilyen
kor van a holdfogyatkozás. Csakhogy e 
tüneményeket nem minden alkalommal
szemlélhetjük ; mert nem mindenkor föld
részünkkel szemben, történik a változás.

A  most leirt változatokat igen sokan a 
legképtelenebb babonás jövendölésekre hasz
nálják fel, pedig ezek, amint láttuk, oly ter
mészetes dolgok, melyek épen nem e czél- 
ra szolgálnak ; hanem a hold, mint égitest 
természetesen végzett munkáját mutatják.

Még csak röviden fogok szólani az üs
tökösök, tűzgömbök és hullócsillagokról,
mint szintén égitestekről, ame'yeket hason
ló ig  igen sokan holmi ördöngös dolgoknak 
szeretnek tekinteni s belőlük beteges kép
zelődésük arányához mért minden képze
letet fefülmuló badarságokat szoktak a 
hiszékeny nép között terjeszteni.

A z üstökösök a fentebb elmondottakhoz 
hasonló csillagok, melyek szintén a Nap — 
mint főégitest — kürül keringenek. Nevü
ket hosszabb, vagy rövidebb Üstökűktől, — 
vagy mint közönségesen, mondani szokták 
seprőjüktől —  nyerték. Óriási menyiségben 
el vannak terjedve a világegyetemben, de 
a Naptól való távolságuknál fogva pályájukat 
igen hosszú idő alatt fu*ják meg, nem lát
hatók. Azonban több van, amely látható: 
sőt meg is határozzák, mikor, és az ég 
meiv táján tognak feltűnni.

A tűzgömbök pedig világos és hirtelen 
meggyűlő felhőcskék, • melyek széldurranva 
roppant rázkódásba hozzák a levegőt és 
belőlük a Föld anyagához hasonló kövek és 
vasak hullanak alá.

Ezek az úgynevezett meteor-kövek és 
meteor vasak, melyek nem ritkán több 
Kg. súlyúak.

Végre a hullócsillagok szintén apró kis 
világtestek, melyek forgási utjokban a Föld 
vonzkörébe jutván, an a hullanak. Esésök 
közben azután a nagy súrlódás következ
tében meggyuladva égösávot hagynak ma
guk után. Ezt nevezik csillaghullásnak, 
amely különösen augusztus és november 
hónapban nyújt nagyszerű látványt a holdvi
lágon estéken.

Ezekből tehát látható, hogy sem háborút 
nem jelentenek, mert a politikához nem 
értenek, sem nem lidércek, melyek talán 
egyeseknek kárt tenni járnának; de még 
csak a bűnös telkeknek a purgatoriumbói 
való megszabadulását se tudatják, mert jós- 
lási képességgel megáldva nincsenek. Ha
nem igenis, csak természetes munkájukat 
végzik, amely nekik az Alkotó által ép 
úgy kötelességükké tétetett, mint nekünk 
embereknek a napi munkálkodás. S igy a 
nekik tulajdonított babonás jövendölések, 
csak egyes tudatlan emberek Fixa ideái, kik 
azt a nép közt terjesztve, azok hiszékeny
ségét anyagi hasznukra fordítják.

Ezek volnának azon dolgok, melyeket je 
len szerény dolgozatom szűk keretében hal
vány vonalakkpl vázolni volt czélom a 
mindnyájunkat tápláló édes anyáról, a Föld
ről és a gyönyörű fénnyel ragyogó csillagos 
égről, amelynek isteni leple alatt már ép 
annyi szerelmes szív susogta el boldogsága 
titkát, mint ahány életunt vetet» véget 
kínzó életének. KOvATS GYULA,

áll. isk. igazgató.

I R O D A L O M .

(A* itt feleorolt müvek FISCHEL FÜLÖP kőuyv- 
kereekedéeében Csáktornyán folyton raktáron vannak 

és kaphatók.)

— Csáktornyán (gischel könyvke 
reskedésében most jelent meg : Amb
ros J. és Kopeczky F. által irt az

osztrák cultusministerium által appro- 
bált eddig 4 kiadást ért és a Csáktor
nyái közs. elemi népiskola tanítótes
tülete által átdolgozott SZÁMTANI 
PÉLDATÁR 1., 2 , és 3. füzete Hogy 
a számtanitás a népiskola tantárgyai
nak legfontosabbjai közé tartozik, az 
bizonyításra nem szorul ; de helyét 
csak az adatok határozott és éles fel. 
fogása, biztos ítélet alkotások, óvatos, 
szigorún logikai következtetések, és a 
gondolatoknak határozott szabatos ki
fejezésével érheti e l ; ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha a fösulyt az egész 
népiskolában a fejbeli számolásra fék 
tétjük. —  E példatár határozottan ezen 
irányt képviseli. Különösen az 1 . 2 . és 
3 füzet majdnem kizárólag a fejszá 
molást cultiválja oly alapossággal és 
minden egyes esetre kiterjedő figyelem
mel, hogy a közönséges életben aligha 
akad példa, melyet a 3 füzetet végzett 
tanuló azonnal és gyorsan megfejteni 
nem tudna, másrészt a számsorok 
képzésében, a mennyiségek értékének 
helyes felfogásában oly biztosságra 
tesznek szert, hogy a 4 füzetet (4 
osztály), mely az Írásbeli számolás 
alapos begyakorlását czélozza, minden 
megerőltetés nélkül és a mi fő öröm 
mel és kedvvel sajátítja el a tanuló. —
A modern paedagogia követelményeinek 
megfelelő fokozatossággal szerkesztett, 
gazdag példa gyűjteménnyel ellátott, a 
népiskola számtanitás sikerét nagyban 
biztositó s eddig a magyar tankönyv 
irodalom terén úgy anyag és feldolgo
zás, mint csinra nézve egyedül álló 
Példatárt a legmelegebben ajánljuk.

— A »Magyar Dal-Album “ hatodik 
folyamának 1 0 -ik vagyis utolsó füzete 
megjelent, a következő rendkívül érde
kes 20 dallam tartalommal: 1 . Sárga 
lábú csicsergő kis madár. 2. Sir a kis 
lány a Balaton partján. 3. Sir a kis 
lány, jár-kél az udvarban. 4 . Sirhatsz te 
is kormos 5. Sújt as átok, mert sze
rettelek. 6 . Szánd meg sorsomat. 7. 
Száz esztendős fakéreg 8. Szerencse fel ! |
szerencse lel 9. Szombat este tiz az 
óra. 10. Tarka paszuly, tarka paszuly.
11. Tiszán túl, Dunán túl. 1 2 . Túl a 
hegyen csörgedez egy kis patak. 13. 
ügy szeretlek majd meghalok teérted.
14. Üt tehát már ama boldog óra. 15 
Vasárnap, hogy haza jöttem. 16. Véged 
lesz neked czigány. 17: Vége, vége, 
mindennek. 18. Volt nekem egy tuli
pános kajla kalapom. 19. Volt szeretőm 
egy kis lányka. 20 . Zord az idő. — 
Megrendeléseket még mindig elfogad a 
„Magyar D a l - A l b u m a kiadóhivatala 
Győrött, és pedig egy-egy kötetre 1 frt 
80 kr. — Megjegyzendő, hogy a „Ma
gyar Dal-Albnm“ bizonytalan ideig is
mét szünetelni fog.

Szerkesziőt üzenetek,
N e d e I i c 7.. G. Kis mulasztás nagy baj. 

Aldov fautlivosti. Jók, közöljük. — К о t- 
t o r i .  K. Intézkedtünk. — S z t - G y ö r g y .  (
K. Megkaptam. —  S z о b о t i c z a N. J. 
Csak most közölhetem, a múlt számra ké 
sőn érkezett.

Idegenek Csáktornyán.
(Augusitue 14—24-ig)

A „HATTYÚ“ szállodában.
Glass Lipót Bécsújhely. — Tschepper A. )  

Bécs. Leszak József Bécs. Podhorzak F. 
tanár és neje Károlyváros. — Meisser F. 
Bécs. — Sebestyén József Kanizsa. — Szir- 
may és neje Budapest. — Id. Szilvássy 
Márton Sopron. ... Steiner Armin Bpest — | 
Fischl H. Bécs. — Gottfried Imre N.-Kani- 
zsa. —  Fait E. Prága. —  Pfeifer Izidor 
Bpest. — Tittelbach F. Kőszeg. —  Haas 
Teréz Bécs. — Lédner Zsigmond Bpest. — 
Klein U Bécs. —  Stolcz István Bécs. — 
Sperazon A .  Tredisa — Blau D. Grácz. —
Dr. Wollák A . A.-Lendva. — Blau Samu 
Bécs. — Rise Gy. ügyvéd Bpest. —  Spitzer
S. Zákány. — Kohn Ignácz Zágráb. —' 
Nagy Károly Dobronak. —  Steiner József 
Ivauec. — Hieber Károly Grácz.

A „SZEIVERTH“ szállodában.
Fischer Hermann Bécs. —  Basonyiek N. 

Grácz. — Ettmayer báró Czernovitz. — 
Cluváika József Szombathely. — Broch Ja
kab N.-Kanizsa. — Sturm N. Z -Egerszeg.
— Emerich G. Szombathely. — Friedenthal 
Jakab Dohri. — Fogl János N.-Kanizsa. — ! 
Beinfeld Ö dön Pécs. — Schulhof N. Bud- 
weis. — Stern J. Budweis. \



Nekaj iz pravic orsaga.
(Od kralja i njegove ylasti)

S prilikom korunenja daru je orsag 
kralju i kraljici svotu penez. Zadnj'put 
daruval je orsag kralju 50 i kraljici 
50 cenikov, ali ovoga dara hu kralj 
i kraljica opet daruvali za dobrosta n je 
oaroda.

Na zadnje spomenemo ovdi znake 
korunenja. Ovi znaki su sledeéi. a ) 
orsaéka sveta koruna, koja iz dveh de 
lov zastoji; gornjega dela daruval je 
papa Silvester II. sv. Stefanu, a od- 
spodnjega dela je Dukasz Mihály gri- 
ki cesar daruval kralju Gejzi I. Ovu 
korunu véé od starili vremenah vu 
velikoj őasti dríiju. Od leta 1791. se 
óuva vu kapelici budimskoga grada.

Na korunu paziju dva őuvari, kője 
kralj naznaéi, a orsaőko spravisée njih 
izbere. Cuvari korune imaju i svoju 
solda?iju. b.) ifraljevska palica, koja 
je iz öistoga zlata napravljeua; c.) zlat- 
na jabuka, koja ie takaj iz éistoga 
zlata a na vrhu njoj je zlatni krii, na 
strani pák magjarski c mer i címer 
Anjou (éitaj A n iu )  familije. d ) Sablja 
sv. Stefana, duga jednaka, na . dve 
strane oitra sablja. e ) Piaöt sv. Stefa
na, iz modre svilne tkanine. Njega 
daruvala je Gizela, sv Stefana tuvaru- 
őica székesfehérvarskoj cirkvi. f.) Du 
pliéni kri2, rukavice, papuce, kője se 
s prilikom korunenja hasnujusu takaj 
iz vremena sv. Stefana preostale.

Nafli goriéki zdenci

Néma dvojbe, da je dobra pitka 
voda glavni uvet zdravja cloveéanskoga. 
Naá glavni varo* Budapeét poskibel 
se je za skupocene vodovode, da sta-

novmőtvo s döbrom vodom osigura, 
pák ipák se tam i proti ovim glasovi 
tim vodovodom prigovarja i njihov 
popravek dán na dán oőtrim glasom 
zahteva.

A kaj da reéemo <>b onih stanovni 
nikov nase dumovine, koji stanujuéi 
vu moővarnih pokrajinah, ili pák med 
ilovastimi bregi, niti neznaju, kaj je 
dobra i zdrava voda! Vu takovih 
krajih nenahadjaju se pravi zdenci 
nego зато vodu primajuőe grabice 
(cisteme), gde god vu kakvoj jarugi. 
Med öve p >k ajine spada i naö goriőki 
kraj. —

Putujuéi pro lih vruóili dnevovjuli- 
uáa po főm kraju, osupnulo me je i 
rezáalostilo, kaj sem tu videti moral. 
Ljudi vu tóm krüju niti nesenjaju za 
dobru vodu; zdenci su jim same 
kaluZe, smrdeée mlake Idemo samo 
od Cakovoa gori prama Strigovi!

Idufci od Cakovca zapadnim prav- 
cem gór, do svete Jel ne nahadjamo 
dobru vodu. Na Rakoviczi, gde vre 
dobro oáedjamo, mo»amo veő nezdravu 
kaluiinu piti. Nu óva je jós i kaktak, 
tu je bar neőija mirJjiva ruka mal« 
zdenóek napravila, éiprem i táj morti 
nije meter glibok. Ali idemo dalje !

Pri svetom Jurju nahtdja se zde- 
nec, ali kada je najvek^a sila za do
bru vodu, onda ju ovdi nenajdeö, ar 
se i ov erez dva ili trikratno napajv- 
nje mariié ili éisto íztroSi, ili se tak 
skali, da za porAbu posvema nepri- 
kladna postane.

Na podno ju pojidinih bregov ima 
tu i tam po koj zviranjéec, nu i ovoga 
voda smrdi, ar niti néma nikakvoga 
odtoka, niti se nevidi na njem trag 
meöterske ruke, koja bi ga za pravu 
porabu priredila bila Najznameniteái 
takov zviranjek je tak zva na Rogoz- 
nica nedaleko od svetojurske cirkve.

Uvoga ondeőnji stanovniki osobito preö- 
timavaju, a da ist'nu van izreóem, i 
ovo je samo mlaka, koju élovek samo 
mi skrajnjoj sili hdsnovati more. Véé 
njegovo ime to izdaje.

Anda narod öve do dve jezere du- 
sah krojeőe fare napije se samimi 
spodobnimi nezdravimi zviran^ki. bolje 
rekuc mlakami. Upitavsi onde^nje 
stanovnike, как moreju ovu nevaljanu 
vodu piti, dobil sem za odgovor, da 
oni vnogo nemare za vodu, samo nek 
bilde dosta vina i jabi.énice

Po tóm anda stanovniétvo goriőko 
prisiljeno je privőiti se к vinu, da я 
zlom vodom zdravja nekvari Odtud 
doh dja anda ona alostna istina, da 
je nase gori ко deset let staro dete 
kadro liter jakoga medjimurőana po 
piti, tér da se i к ágan ci isto tak 
privuóa, Ali kam vodi óva privuka 
vu pogledu morala как tak;«jse obée- 
zdravja, to nam je suviöno pripovedati.

Так nezdravu anda vodu pije celo 
stanovniétvo do Ötrigove, 8 on kraj 
Prekope, od tak zvanoga p . . . . ga 
Klajnca prama seven., naőel sem v 
jeinoj grabi najmrzleöu vodu Ovu bi 
morti za vfcivanje prikladnu prenaíel, 
da n'je prevec kalna 8udeé ipák po 
mrzlini i po vugoihieőem teku öve 
vode, mislim, da bi se vu toj grabi 
s malim trudom i btrodmm dober zde- 
nec napraviti mogel. A i vredno bi 
bilo tn nekaj aldovati, ar bi celi Trn >v- 
éak i okolo leáeőe jako napuéeno po- 
gorje o igurano bilo zdravom i teénom 
pifkom vodom

Kud god, na koj goder kraj se svr- 
nemo vu predi reéenom praveu po 
ovom goriőkom predelu: Lopatince, 
Vuéetinec, Dragoslavec, Zasadselo, Ples- 
kovec, Pr'proCan, Vugrinecz, Tupko- 
vec. Prekopa i tak nadale. posvud 
nahadjamo samo mlaé >e grabice s ne-

zdravom i smrdljivom vodom, a nigde 
pravoga zdenca ! A ka к ovu jós povrh 
toga drugu odurnost nahadjamo vu 
ovjh mlakah, toga pristojnosti za volja 
neéu ovdi van povedati.

Gde je narav i stvorila vu tóm 
kraju gdekaj zviranjéec, to je nehaj- 
stvo stanovniétva zamudilo mali trud 
irtvovati, da iz njega napravi hasno- 
viti zdenec Po tóm anda i po zlo es- 
stoj porabi tih zviranjkov nastale su 
emrdljive mlake i kalu^e. A to je 
najialoetnese pri tóm, da se narod 
zadovolji я ovom vodom; da misli: 
Naj bude tamo za marhu i za pranje 
a mi budemo pili vino. To je dragi 
moji Medjimurci jako krivo miíljenje! 
Как véli ki varod s teskimi troöki nas- 
toje, da si zdravu vodu priskrbe, isto 
tak moral bi i naö goriéki púk vu 
intereöu vlastitoga svojega zdravja 
aldovati za napravljenje stalnih i dob- 
rih zdencov.

Sjedinjenimi silami m *gli bi sused 
sa svojim susedem sve one zviranjke 
i grabe, kője vezda kalnu i smrdljivu 
vodu zadráavaju, vu kratko vreme 
skopati, obzidadi i za slasnovitu po
rabu prenapraviti, как takaie nőve 
izkopati. Po tóm pdspara'i bi si neiz- 
m^rno vnogo vina, anda penez a vu 
poghdu obéenitoga zdravj», uéinili bi 
neprecenjlivi korák i napredek!

Véli ka je falinga u obée od nasega 
naroda, da se vu vnog*>m pogledu 
izpod öloveéanskoga d >stojanstva ponizi 
tér se s onim zadovolji proti óemu 
mogel bi baö putem zakuna reó svoju 
pociiéi tér si vu intereöu narodnoga 
napredka potrebne udobnosti i poles- 
éiC'.* izvojuvati.

Ako je putem zakón a odredjeno, da 
se vratolomni orsaéki, varmegjinski i 
oetali puti popravljaju i vu dobrom 
stanju uztozrtvu naj'ekíih troákov

ZABAVA
Gospona Gaápara hi^a.

(Dalje)

Gospou Laci iáéi je ve jednako proti 
jednoj lepoj hili, i stupil je vu dvor.

Dofiel je  vu jednu jako Ijepo i s 
Ijepim pohi/tvom napunjenu hi2u. Na 
kanapeju valjala se je jedna rnlada 
po íddOuu Eurika, te sobe gospodarica, 
vlastnica tóga stauja da je oua, to je 
ne moéi reci, ar i pohi£tvo je ne njeno, 
ona je samo ovdi na kvarteru, как su 
veő navadne veliko-varaske Ijepotice, 
Ennka je jód ljepa i mlada, barem tak 
ml&di ljudi od oje veliju. Ona sebe za 
jako bogatu miadu vdovicu predstavlja, 
pák po smrti svojega nezaboravuoga 
mola illa je rajai iz glavnega varaöa 
na sein stanuvat gde bi morebiti viöe 
se mogla obatriveti i mislji svoje raz- 
tresti nad nezaboravnim dragim svojim 
tov&ruáem. Ali kaj bi bilo tak, как je 
ona to pripovedala. Vu glavoom varaáu 
je stauuvala, to je istina, ali zakonskoga 
muia nije imala, i sim tam se je pote- 
pala i duge delala, dók ja nisu i sta- 
cunari i soétari itd. nahetuvali tak, da 
je bila pritrucana pobe i. Da je imala 
nekakvo imanje na selu, i to je bilo 
lai. Ali mladi gospon Laci je njoj jako 
vse veruval, ar vu blizini ujezinoj bil 
je takaj jako blaíen, i dooro se őutil. 
I vezda si je eel poleg nje, vu navad- 
nom modernom drZanju.

Ako njih nebi s ovom malenkostjum 
zbantuval, kaj sem njim za spomenek 
donesel, bilo bi mi osobito drago, ar 
one minőt' kője ja ovde pri njih viivam 
najdragöe sa mi, i nije dobrote niti 
Ijepote, kője bi to nadkriljite osobito

pák me veseli, da su me vdera na za- 1 
bavu usreéili s njihovim pohodom. To 
njim dajem za spomenek dva diamant 
zlate prstene.

No od njih ov dar, gospon L aci! od 
njih vzemein, od drugoga nebi pod ui- 
kakcv naéin vzola, pokehdob za takvim 
kaj nestradam i nehlepim. Ali od njih 
prímem, kakti meni od njih dragi spo- 

! menek, za vékáé verovanje, to njim je 
moja ruka, da od srca rada prímem.

Jeli je ve tko bil sreőuesi őlovek od 
mladoga gospona Lacija.

Ali onda, poéela je ona dalje hamilno 
grozeői se, naj to mod nami ostane. I 
drugiput naj meue prvlje pohodiju, né 
pák onu prostu selsku gusku, neznam 
как njoj je ime, Jutka, ali рак Jaua.

Ah, za to njih naj menje glava naj 
boji. Dobro su rekli, da je selska guska, 
im je navek med mrkvom i repom, a 
uije se moői niti zujom nikaj spametuoga 
spominati. Moj otec na silóm hoée, 
kaj bi ja uju za 2enu vzel, ali njeziui 
roditelji se tomu protiviju, i epametno 
delaju, kaj su proti. Niti meni je nje 
ne treba. Hodil sam к njoj, to je istina, 
ali sam se samo öalil, ona pák je véé 
mislila, da ju ljubim.

To je 8pametuo gospon Laci, samo s 
menőm naj nikakve öale ne delaju.

Oh, naj si to nemielija milostivna 
gospoja! ar vezda stopram éutim, kakvo 
blazeno víivanje je vu druítvu jedne 
izobraiene gospoje.

Bude mi drago, ako me ?iöe put 
pohodiju.

Gospona Endrei i Lacija vidimo na 
^etaliséu se öetati sim i tam vn svetlih 
cipelah; oprava je bila nobilis, ali iz 
daleka ne takva, kakvu je navada vu 
svetek nositi. Im je denes nedelja, na 
takov dán samo prósti narod ei svetednju

opravu obleőe, vu 19-tom civiliziranom 
veku gospouőeci, kicoöi hodiju vu pouo- 
áeuoj opravi: ljepa oprava je za bal i 
I eater.

Endrei i Laci do cirkve glediju iduée 
purgarske devojke, zesmehavajué vsa- 
kojaőke nepristojnosti njim govoriju.

Laci priatelj ! gledi samo, tara ide 
tvoja, koju ti nemalja^, rekel je Endrei.

Véé je no moja, ako hoOeá, vezda 
njoj mores ti komplimente rezati. Ja 
sam si roislil, da si ti videl miadu vdo
vicu groficu . . . .

Hobo! к tomu i ja imam reé, rekel 
je Endrei, bade se vre vidlo, öija je. 
Medtemtoga zuaá kaj, da je ona vu to 
dob ue navadna se iti áetat, im je istom 
deset vur. i ar je vu tóm nesreéuom 
varaőincu ne u poldvanüjsti vuri meáe; 
zato niti neée iti vu cirkvu. Nego paj- 
daá, vredno bi bilo te male varaáanske 
Ijepotice i njihovu opravu malo previzi- 
teratf.

I isii su vu cirkvu. Cigare su stopram 
pri erkveni vrati na ätenjge hi tili. Gle
di te uje, tam stoje devetuajstoga vjeka 
dva vitézi, kaj sam i rekel, da stoje, 
né, oni su se nalegli na jeden oltár, s 
prsti su si vu lasih rovali (őesali), po 
té toboÉui moderui navadi, skup su 
zmotali, zdruzgali ákerlake i tilili je 
na oltár, s jeduom uogom su klepetali 
как da bi taktuöe dav&li, na óéi oőale 
i gledali su, nego kam i Da koga ? lehko 
je pogunuti. Véé je podigavaDjc: ta 
mlada gospoda, morti je nje strah, kaj 
njim se nebi hlaöe zamazale, ali pák, 
da ujim se nebi koleno pretrglo, nisu 
pokleknuli, nego i vezda stoje na oltár 
na8lonjeni; im jő tim dvem pred Bogom 
pokleknuti sramota, to je tobo2 za mu- 
2a; te nobiliá gosponéeci Laci i Endrei, 
ovi znajn samo pred gospami kleéati i 
glave prigibati.

Molitil to bi bilo joö treba, mladi 
gospon, pák raoliti! im oni dosta molija 
vu tcatri, gda kojoj gospi s rukami 
pljeskaju, kad njim je kaj po njihovoj 
volji napravila ali spopevala.

Podjedno klopoéeju ovi dva s vust- 
nicami, ali kaj se spominaju? neje vred- 
uo, da bi ov list stem zamazali. Samo 
to imam napomeuuti, da se vnogi mia- 
diő tak pouaäa vu cirkvi, da bi seovak 
vu postenoj kojoj h:2i tak pon^áil, rek- 
lo bi mu se odprto: gospoue! vi neimate 
uikakvoga odhraujeuja, pak ipak, vu 
bo2 joj h«2i si mislje, da je ta odhra- 
ujenost i izobrazenost dosta.

Bo2joj slu2bi je kraj, gospoda ta su 
dodli к velikim vratam, i tam su stali, 
da tobo2 vsakoga pogledaju, koj ide 
iz cirkve dimo. Morebiti i to spada к 
odranjenju i zobra2enosti ?

Gospou Gaépar jo stiha korucal prot 
domu Í7 cirkve; na pwtu srel se je 8 
jedniui svojim kumom, ov je éudnovite 
stvari pripovedal od miade vdovice gro- 
fice, kojoj i sin kuma Gadpara vuogo 
put hodi i pohaaja, i opomenul je sta- 
roga, da nek svojega sinka opreznoga 
Vöini, da nebi na zaduje vn kakvu ne- 
priliku doőel.

Gospou Gaspar nije mogel zadosta 
prerazmeti tu stvar, im pri jednoj gró
fiéi se je moéi^samu nekaj ljepoga i 
dobroga navéiti, i srcően on mlad élovek 
koj se gusto puti vu grofovsai hi2 i obraCa. 
Nije znal ov podtenjak starec, da den 
deneánji je vnogo takvih, kaji po krivim 
imenom grof ali grofica po sveta boue 
koji niti iz daleka nisu to, nego dojdu 
pod krivim imeuom da le£e vu menjfcih 
mest&h 2iviju i vkanjuju; grófice, da 
le2e nedu2ne mladiőe vu svoju mre£a 
vloviju i imetka meutuju. К ovakvim je 
Bptdala i Enrika takaj.
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bilo, da se obzir vzeme i na vuredne V nedelu nőd bil je vu borvatekom nőst > ikrajqc• J»TOlje,, Ь т я  hoteli, nisu zanjku mogli odreáiti. Na to
zdrtavanje i propravljanje zdencov bar glavnom varoáu Zagrebu ja 1 po rés ravs P ® J 3U se gu(jec j bahar preplaiili i odbetali 
vu takovoj pnkrajini, gde to potrebne о polnodi. Protezal se Je P® ® j  p  . jedinf) je vradtvl, dobro- v selo po pomod. Dok je medtimtoga
okolnosti iziskuju . . .  °?. ,ng.? ? rama zaPadu> , nodnaáanie siromaátva podpuno pomod doala, bil je oboáén: decak Ai-
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viáe vu stoju otdinsku skrb vzeti mo- Otrovali 8U 86. za svaedaSuiim kruhom J Roditelji 1 Pazite na dtcu svoju i
gle buduő nadgledanje t h zdencov Mubácz Pranci8 ша1аг vn B„dapefltu i  poe)ovica stara véli: Moli Boga, onda, kada se igraju, a nigdar jim ne-
nebi kóstáló, как samo jeden mau sebi gUru svoju mater kQja ,nj nikog se dopuáéujte, nepristojne joá menje pák
del omh neizmern.h stroikov, köp se 8e je V v a r « k o m  gajidn (virosligetu; веЬоП ’ J pogibeljne igre!
veékrat za vnogo menjevrc e getala tér pano gljivah opazila. Misleea, Deneánja krónika siedet a nam samo- . .
alduJu n  Pv da su to dobre glive, pobrala jih je i ubojstva donaáa: Vlovleni razbojnikl.

pripravila doma svoji familiji, koja je Vogel lvana brodara íena hitila se Spomeuuli smo da je naäega orsaéko-
ovu veéerju potrosila. Za kratek Cas je vu Dunav i predi nego su ja brodari ga sudea barona Senyey Payla biüa >
poöutili su velike grőe i boli vu ie- izvaditi mogli, zalejala se je. robljeua. Deues nam veő javljaja, da

I  ^  ludeu * na 8koro 8U 8vi Éetiri ZVUD Winkler Alojs agent, komu srefca nije su táti ovi polovljem. Jeden zove se
1 ^ 0  J j l i ! j W í V g P  e sebe. jako illa, ubil se je na grobu svoj« Kulhanek József, drugi Kriszt József.

Na brzom uadoila doktorska pornoó pokojne supruge i ostavil za sobom viáe Obedva bili su rukotvorci а к tomu
gedoviti broj na&ih novin vu vétsem  reü|a jih je 8mrti j na ^ivot probudila. neodhranjene i neobskrbljene dece. poznati táti, s kojimi su sudi veC puno

iidanju bude 8-ga  s z ep t. tojest on den ------- Lukács Piroska, vu glavnom varoáu posla imali Tatbinu svoju pripoznali su
izlazil kada <Njegovo YeliCanstvo vu C akó- Zgorela V poste Jb noznata i iako obliubljena predstavlja- i vezda éekaju plaöu za pohvalne svoie
vec dojde fp a k  budemo denes tijedem al\ svehatsko) pivarni egla se je 6ica vze|a 8- je 4jvijeoje iz nepoznatoga eine.
ako bude potrebno viiekrat izlazetem. ne- sloíkinia Lopik Maria npat a po e* pos- zroka. Obesila se je vratnim rubcom na
redovitim izdanju nasih novin naznanje dali telje pusfila je gorucu svecu. vrata (tirőtok.) Veliko saíalenje celoga Konjska kopita.
pott. ( itateljem najznameniteie novosti. nlameuAriiéi^e ie za Dostelinu i vu^ varoáa sPrevad)8 nesreénu 1 «epromiSlje- Nedvojbeno je, da kouj prez dobroga

L  nvn Ne4redna sluikiuia kada se ie nu srart Predstavljaóice: kopita nikaj neje vreden. Как se ostali
Njegovo Veli^anstvo kralj probudila, ved je bila sva vu oguju. Так Madek Martin rodjen íz Moravske deli cela pri siviuóetu őistiti moraju,

K*k je s nova odlnéeno, bude 8.ga 8e je obi’gaia da je male ufanja, da bi ®b®si1 se ,e T k“b“J' " “ Л ^ ь и  mitev 'З * *‘ °.ик Potreb"°  l'«> da se k0uJ“ k»P*‘ *
septennbra v jutro ob äesti vari doäel ^ ' л ogU,,. 1 dok Iе, Pomod Pritekla> vei Je bl1 mrteT snaie , vu redu drte.

iz BndimneSta. S njimi budu doSli ta- ------ : , ' 1. • D , „ ino л4о Dokazano je, da kopito vu se vodu
kai tri minist'-i i to- Br. Fejérvarv, — Zbog sveCsnosti nebude se Ca Noväk Gjura rod|en iz Bukovine oze- viere i opet ga izpari a Ci in vuredneäe
Gr. Szécsenyi i ’ ßedekovich. koveiki tijedni sejem 7-ga szept. ob- njen poslenik tak sí ámjak hotonce zare* se to dogadja, tim je kopito jakée, pru-

л. u.Mr лпЯа кяЛ, drísl> neS° 6‘ ? a septembra, v tork, zal. da je skrvaril i vumrl. iivueíe. Zato dobro'je kopita s takovom
Odluíeno je da budi. onda kada -------• Simon Barbara sluikínja spila otrov; materijein mazati koia vodu neodstra-

N|egovo \eli6anstvo dojde, vu >e u Samoubojstva. j nä njje vumrla, ali telko bude ostala. nju:e k tomu ’k пац,0Ье nreDornSaiu
opr«vu obledene devojke pn slavoles.sta- Stmáno je samo premisliti, koliko ima P.ajda Franc, kejemu je tulikajäe s probaini konjonoznaiici tak PZvani l i 
le; selnke devojke budu kralja pn ako- nesrednikov I как se pomnoíava broj áiyljenje dosadilo, skoCil je od lanCe- P kői se dobivá vu treovini nosvud >
veéki cirkvi Cekale onib, koji si sami Äivljenje vzemejn. uika (lÍBCeni most) vu Dunav. Ovoga Éinoliu Te masl Ы а Т  Г ь.^Т . уи

S kraljom bude doäel baron Fehér- Néma dana, gle se nebi jeden tli vifle gU j oá iivof,a van zeli ; sada ga vu ko4i vu dlakj vll’ Ttjxjem Derju tar se
yáry minister domobranskih poslali. njih ubilo na svakovrstni nádin, to vu gpitJalu vraée Sve t0 pripetilo se je jzov’ ih stvanh’ vu ,аЬг̂  BaP v|,,ik j s.
íz  van njega fcudu dosl'- od megjár- glavnom varaäu,, to vu okolici. Jeden y vremenu od nekoliko dnevov. Diavlja KoBÍ9ka konita iaxi i |eno uz.
яке vlade G. Gróf Széchényi Pál mi- „e otruje, drugi streli, treíi se obesi, ____  P‘ aTI'a- k0P,ta ]aC' . 1 epo. ,uz
nister ptiljod-lskih poalab. jekelfalusy ovaj vu vodu skoéi, onaj pák na drugi r ,iva’ z d Pr P°™ amo na lm °^j8 11,1
Lajos iinovnik ed ministarstva nutreá „aíin tvljenje od sebe zabiti, sami zdvoj Zloöesta .gra. gospodarom mazanje köp, ah s lanolinom,
njih poalah. Nadalje dojdu vu Cakovec Ijndi, koji sn veru zgubili ili morti se Vu blizini Nagy-Marosa igrali su se ' 1®0ТШ‘ Za a PeneM dobiti
Visoka Gospoda Bedekovicb Kálmán nisu navéili vu Boga verovati. tri deéaki na trati svakovrstne igre. ' e m0 '' ___
minist/r gn»f Deym Nándor, grofSzé Goepodin Bog stvoril je za evakoga Kad su jim vec igre pomenjkale i ni&u Nesreéa oaniena
chenyi Kálmán, Mihailovics József Cloveka toliko svega, da more preíiveti. znali, kaj bi se joá igrali, odluéili su "  *
kardinal i nadbiákup iz Zagreba, Hi- I prosjak od hiie do hi2e proseői preiivi igrati se galge. Odmali je bil imenovan ^иРеИ1 Szli^csu nezdavnja je
dassy Kornél szombatbelyski i Pribék od milosrdnosti i drugih ljudih ; sepavi sudec i hahar a za odsudjenoga pripra- ° 8tíU.Í siiQ°ga kyara prouzrokuval a nato
István veszprémszki biákupi. Doáli i hromi, slepi i gluhonemi preiivu s ven je bil tretji deőak. Sudec izreée evo Pr*Íe. ,ieK°Hko dnevov zgoreio je pák
budu jós: iz Somogy . Vas- i Vesz- dobroóinstva ljudskoga, a eto koliko ima end,a hahar prime se svojega nosla. Vu vu erdeljskoui kupaliátnom rnestu Ko-
prémske varmegjije oberkomeái i vice- jakih i zdravib, kojim je íivljenje na igri odsudjeni nikaj zla nesluteéi deéak vászna do sto trideset hii. Sve doma
komeái s poslanstvom ovih varmegjijah terhi őlovek, koj zaboravlja na Boga mirno se je dal obesiti. skuka ^kladjeno 2lto i krma zgorela je I
_________________________________ _____________  _____  _________ do p?pt*la. Siroraastvo i glad, kojega

opisati u«je oioói, vlada med timi ne-
Gospou Gáspár je diáéi uimo. iskal dragispomenek od pokojnoga sinadobila. moje stvari jako zlo stoje, vsi ljud' voljuimi stauovniki.

si je svoga sinka, ali njega nije bilo Mati je poérlenila, ali nazad pot^ebu- su me ostavili, i ako budem to prez- Vu U» Istvand, blizu Sttmega vu-
doma. Gde bi mogel Laci biti? I pol- vati nije hotela. boiojaétvo dalje gledal, joA me bude Igala se je fabrika, vii kojoj zgoreio je
dán je vre preálo. A tarn, gledite je, i gospodin Bog ostavil. Od deneönjeg jezero komadov taCkah, 15Ó0 pekovskih
svojim duáe i stelom pnjdaöom Endrei Siromaska dekla, (sobarica) kuüko dneva morate se vs< povruuti nazad lopat. 1080 óetvornih metrov hrastovih
prijateljom na grobju. Ali kaj tam iáöe- je oni bója pretrpela od gosp e El’ze,  ̂ B o g u , od kojega ste se razdruáili. i bukovih deskab.
ju? Так ljubeCi se prijatelji, vezda su ar je ne hotela valuvati, da je ona Najprvlje budem poőel pri tebi vse -------
si strahoviti uepiijatelji. Laci je svojega vkra'a prstene i tak naskoro je osta- drugaő obraóatij zutra pozovem ka- óudnoviti zdenec*
prijatelja Lndreja zaderbiőőil, как se je vila sluíbu; ali pokehdob je bda za- i pu§a koj bu prebubnjal, da sve tvoje Vu Rékasu poslali su teíaki jednu
on s Enrikom spominal. Zato se je tuiena, morala priliéno dug<> vu reátu cifrarije, komedíje, kaj se za jednu nemű devojka na zdenec po vodu. Kad
taki zaklel, da bude z!o svojemu prija- sedeti, dok se je ne neduánost njezina poötenu purgarsku /enu tojest za nje- je ova do zdeuca do&la i vodu zagrabiti
telju napravil. Samo jedeu moia Euriku dokazala, onda je stopram bila na zinu hiiu nepristoji, da se budu pri hotela, opazi vu zdencu kip lepő belő
imetí, jeden and a mora vum éti. Как slobodu odpuséena. meni prodale. Od deneénjega dneva obleóene ieuske. Br2e je nazad odbeíala
se vee i pristoji gavaleru, pozval je poőiméi, vsa diuíina budu odpuéőena к teíakom i na njihovo veliko zaöudjenje
anda Endreja na dvoboj, i to na piá- Od vezda je po ma i od vse^a opa- samo jednu deklu si ostavim, ti si pregovorila je predi néma devojka i pri-
tolje, na 4*vöt ili smrt, i da bude vile la koprena iz ocih Zandari veő dugó gaz larica, i to hoöem, kaj bude stebe povedala jim, kaj je vu zdencu vidla.
zuamenito, romant'öDO mesto, pozval ga i dugó vremena iskajuö, komaj su ju dobra gazdarica ilomaőica, gospodari Vele, da su to istojoá vuogi stareH ljudi
je na grobje. lám stoje vitézi, mériju naőli i vlovili, tu pod imenom groficu ca. jedna purgarica je samo onda vidli a kip táj za bl. devicu Mariju dr2ali.
koiake, koiena njim áktccaju, zubi cvo- Enriku, koja je sebe za veliku gospu vugodna. ako marljivo dela pák i
kotaju, vu lukah njim drhőu píátolje, dr2ala, a iz glavnoga varaáa zaradi svoju druZinu na deío opominja. Cifra- Statistióko izvestje.
samo junactvO; koraá i srditost za smrt ciganije i kradje je pobegla. rjje> pa  ̂ ono vsakojaöko dinom-danom Vredno je svakomu domorodcu znati,
ali 'ivót. Endrei je prvi strelal, zagrmi Vezda jz istom gospu Elizu bole’o soare supé, ali как vi to zovete, tak kaj. ge stanozniótvo glavnoga naöega
pietolja 1 Laci se zruéi na grob. К nje- ЙГсе da je za?adi te zl0(!este Éene nje- se jednomu me. t̂ru vu vusta i vu varoáa Budapeáta umno/.ava.
mű je rak! skoéi! Endrei, stepel ga, zjn pOVOijen sinek moral vumreti. . hi?.u pristoji, vsika, как jednoj muáaói Piedzadnjega tjedna rodilo se vu
* , a ' zna da íe vu zrak Gospon Gáspár je takaj áaluval sina, svilni Skerlak na glavu. Vzemi sí za Bpeátu 284 iive dece, vumrlo je 270
strelil, как je 1 bilo. Laci nije bil ra- jm je oteCj { zi0éestogi sina, osobito peldu Enriku i njezinu sudbinu, to ijudih Med ÄiVOrodjenimi bilo je 202
njeni, pák ipák je opal, vkrej je bil je bolei0, da se po célom vara и tvoju dragu groficu. I ona je, как zakoLske, 82 uezakonske dece; mrtve
Njegov toboíui korai ga je zaklal. Od od nj egve hiáe rezgovar aju. Meátrija őujem, srednjega staliéa roditelov rod- dece rodilo se je me l njimi za-
straha je vumrl. je gvak. den gorj e? kreditori su jena. Nepremiáljeni roditelji na mesto konske, 9 ncza’konske. Med mrtvimi bilo

Naj podiva vu miru toga oroslana po- P°^eli ler)ati» ' P° vulicah su se kai bi ju к ruónomu delu, i к gospo- 12g muzkih, 142 /enskih.
kojno telő! Njegva draga mamica dala poóeli spominati véé, na kaj je doála darstvu podvudali í privuőali, Р0^ а{̂  Vn trideset tjednov ovoga leta rodilo
mu je ljepi kri/. (spomenik) napraviti, gospa Eliza i Emika. Koji su mu se su ju vu veliki varas vu ökolu. l ak je ukupuo 9951 íive dece, vumrlo je
i ov sljediéi jtdnostavni uapis napraviti: do vezda vk,a“ jalb i toji su ga preá- ka) se je vucila tam. Cteti, pisati í 9078 ljudih. Veo )ih se je anda naro-

, ti ma vab, vezda su ga zasmehavah, raóunati? ovo bi se bila mogla vu ddo Razmerje porodov pada na 
„Ovdi poóiva moj velikoga ufanja sinek!u kuliko njih se je najelo i napilo pri kojoj god selski skoli navóiti. Glavir jezero ljudih 34, razmerje mrtvih pák

N.ie mamicu nieevu bilo moeuée óba- njegvem stolu a ve nega niti jednoga, igrati, cajhnati, popevati, francuzki, na jezero ljadih 32>
trivet, dala si ie iz éisto érnoca bann- koÍ bi mu Jeden f()r!nt Posudl,‘ Ttt englianski klopotati: to je nepotrebno Iz g0ri navedeuoga statistiókoga íz-
na i atlasa napiaviti opravu za tugo- stvaa, puklo kam puklo, prememti delo. Oprave Sivati, kuhatiii gospo- vestja suieói, nemoremo se őuditi, ako
vanic Firika ie takai tueu\ala za svo- treba! mishl Je vu sebl g°sp'»n Ga§par; danti: a to se ne vucila. No vezda Budapeáta broji naskoro őetirí stotin
vanje. Lírika je tak j tugu\aa za svo ^  si ;e na koinati naslonjaó stolec, mi poveö, od srednjega staliőa devoj- kzer stanovnikov.
jim na drugi í bolsi svet otíduőim dra- 8V0je gere Jagi nazad 8j j e prebrisal ke, kuliko njih ide zamuÉ к jako ____
gim, doela je, как se i pristoji, ako prem • jako gj je zdelmul, tak. как on, koj bogatomu, poleg kojega bi u.ogla onda т  í -
je i ona jmtrebuvaia batrivenje, doála veliko delo vu glavi snuje, a misli si, igrati, cajhnati i celi dán se zabavljati TOlvajl.
je mamicu batrivet. l o  se razumeva da bude te£k0 mogel to speljati. Stal spohadjajuéimi gosti. Как nam piáé jeden priatelj naáib
da je od pokojnoga diagi spomenek, ge • êjQ mu ge je nagubalo, z^zvo- novin, 19-ga o. m. su vu Sobotici ne-
dva pr-tane takaj nu prsüh nosila. nil • ; zapovedal je íeni si, da v (KoBec ,ledL) kakvi nevaljanci v nőéi vu átacun Dentch
Gospa E iza samo gledi te prstene, hi4u’ j 0jde GLAD FERENCZ Samuela doáli, pák su odonud do 50
samo gledi, im to su njeni zgubljeni . . . . . . .  . uóitelj. frtl vrednosti odnesli. Tolvajé joS nisu
prstnni Zapitala je Enrika, da pri Zena I rekel je s tihim 1 ozbiljnim prijeli.
kojem zlataru je kúp la te prstene. glasom, denéénjim dnevom mora prés- ------- --------  ----------------------
Enrika je taki Ltinu povedala, da je táj táti táj novo-moderni nádin iivljenja (



ügyministeri rendelet 8. §ábftn, kijelölt 
óvadékképes értékben letenni, avagy nz 
1881. L X . t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elis 
mervényt átszolgáitatni.

Kelt Csáktornyán 1887. évi iuuius 
hó 8 ik uapján. A Csáktornyái kir. jb i- 
róság mint telekkönyvi hatóság. 737 1  1
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____ Hirdetések.

3413. szám tk. 86.

Á r v e r é s i  h i r d e t n i .  k i v o n a t ,

A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye 
Összesített órvapéoztára végrehajtatnak 
W i d o v i c s  J a k a b  deizsimoreczi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 360 írt tftkekö. 
vetélés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a 
perlaki kir. járásbíróság területén lévő I)er- 
zsimorecz községben fekvő s a derzsimo- 
reczi 259. számú tlkvben 
A I. 205|b. hrsz. a. felvett 124 öl

238|b. hrsz. a felvett 459 „ öl
326|b. hrsz. a. felvett 421 „ öl
341|b. hrsz. a. felvet t 582 * öl
389|b. hrsz. a. felvett 826 „  öl
477|b. hrsz. a. felvett 1328 „  Öl
5221b. hrsz. a. felvett 271 „ öl
569|b. hrsz. a felvett 856 „  ö l
59tí|b. hrsz. a. felvett 1440 „  öl

nagyságú ingatlanokra 573 írt kikiáltási ar- 
I  ban. továbbá a derzsimoreczi 264. sz. tlkv. 
I  ben n7|b. hrsz. alatt foglalt ingatlanra 147 
I  frt kikiáltási árban az árverést ezennel 

elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in-

Í
 gat lan as

lb>7. évi szeptember hé 2-ik 
napján d. e. 10 órakor

Derzsimorecz község bázánál megtartandó 
■  nyilvános árverésen a megállapított kikiál 
■ tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárónak 10* „ at vagyis 57 írt 

к  30 krt, illetve 14 frt 70 krt. készpénzben, I vagy az 1881 L X . t. ez 42. § ában jelzett 
1 árfolyammal számított és az 1881. évi no* 
I vemher hó l én 3333. sz. a. kelt igazság- I ügyministeri rendelet 8. §-ában, kijelölt ó\a 

dékkepes értékpapírban a kiküldött kézé 
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez 10 
$-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Perlakon, 1887, évi márczius hó 26- 
napján.

A perlaki kir. jbiréeág, mint telekkönyvi 
halóéig, 739 ‘ - 1
f 894. sz. tk. 1887.
Á r v e r é s i  hirdetni, kivonat,

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tel-k- 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy К o- 
v á c s i c s Julia fét j. В a u e г Ferenczné 
lohoveczi lakos végreliajtatónak Ková
csit» Márton lohoveczi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 38 frt 98 kr. tőke kö
vetelés és járulékai iránti végrehatási 
ügyében a n.-kanizsai kir. törvényszék 
(a Csáktornyái kir. járásbíróság) terüle
tén lévő IV . begyket illeti 78. telek- 
könyvbeu 114. brsz. alatti ingatlanra 
az árverést 328 frt ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte éa bogy 
a fennebb megjelölt ingatlin az

I
1887- évi szeptember hó 24-ik 

napján d. e. 10 órakor
a IV. hegvkerületi bíró házánál megtar
tandó nyilváuos árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándédozők tartoznak az 
ingatlan becsárának 10*|.-át vagyis 32 
frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. 

I L X . t. ez. 42. § ában jelzett árfoiyam- 
Г mai számított és az 1881. évi uovem- 

bér hé 1-én 3933. sz. a, kelt m, k. igazság-

1860. sz. tk. 1887.
Árverést hirdetni, kivonat,

A Csáktornyái kir. jbiróság mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
özv. H e i n Adolfné Csáktornyái lakos 
végrehajtatnak Holczmann Mária férj. 
Vidacsice Antalné Csáktornyái lakó* vég
rehajtást szenvedő elleni 265 frt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a n. kanizsai kir. törvényszék 
(a Csáktornyái kir. jbiróság) területén 
lévő 492 telekjegyzőkönyvbe i 73. hrsz. 
alatti 1568 írtra becsült ingatlanra az 
árverést elrendelt« és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az

1887. évi szeptember hó 23. 
napján d. u. 3 órakor

a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyvi 
irattárba m<gtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási f ron alul 
is eladatni fog.

Árveiezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°|o-át vagyis 156 
frt 80 krt készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított én az 1881. évi nőve fi
ber hó 1 -én 3333. sz a. kelt in. kir. 
igazságügvrainisteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékben letenni, 
avagy az 1881. LX. t. czikk 170. § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1887. évi junius 
hó 6 ik napján. A Csáktornyái kir. 
járásbíróság mint tkkvi hatóság. 736 1-1

1619. és 4055 sz. tk. 1886.
Árverési hirdetmény.

A kir. állam kincstárnak. P e r á я z 
Mátyás domasineczi lakos elleni végre
hajtási ügyében a kérelem következtében 
a végrehajtási árverés 1050 frt 51 kr. 
tőkekövetelés 12 fft 25 kr. végrehajtási 
már megállapított, valamint jelen’egi 8 
frt 55 kr. és a még felmerülendő költ
ségeknek kielégítése végett az 1881. évi 
LX. t. ez 144. § a  alapján a 146 § 
értelmében a n. kanizsai kir. törvényszék 
és a perlaki kir. jbiróság területén lévő 
Domasiuecz községben fekvő a domasi- 
nrczi 17 7 sz. telekkvben А I 1 — 18 
sor 208 hrszáoi alatt a rajta épült 10 1  i 
számú házból, továbbá 292, 306, 328, 
4 2 2 .5 1 1 ,5 4 2 ,6 0 0 ,7 4 9 , 803, 1273, j 
1318. 1354, 134', 1367, 1505, 2096, j 
2149. hrszámu ingatlanokból, mégis az 
A f  1— 3 sor 1917, 1461, 1872 hrsz. 
ingatlanokból Petász Mátyást illető \  
részre, illetve az 1881. évi LX. t ez. 
156. §-a alapján az egész ingatlanra
vagyis az А I 1 18 ьо>' számú ingat
lanokra 321 írtban az A f  1917 hrsz. j 
ingatlan 22 fiiban, f  1461 hrszám 2 
fit ban és az a f  1872 hrszám 4 fitbau 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendeltetik.

Az árverés megtartására határidőül

1887. évi szeptember hó 17. 
napján d. e. 10 órája

Domésiiiecz községi biro házához kitü- 
zetik. —

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok 1 0 */. ét készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
álfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó l*én 3833. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy aa 1881. 
évi L X . t. ez. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabálszerü elismer
vényt álszolgálta tűi.

Kelt Perlakon a kir. (bíróság telek
könyvi osztályánál 1887. évi^janoár hó

1333. sz. tk. 87.

Árverési hirdetőn, kivonni.
A perlaki kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
in. kir. állam kincstár végrehajtatónak 
Hódosán község végrehajtást szenvedő 
elleni 2032 frt 76 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
n.-kanizsai kir. törvényszék (a perlaki 
kir. járásbíróság) területén lévő Hódosán 
községben fekvő a hodosáni 233. sz. 
tlkvben Hódosán község tulajdonául fel
vett A I 944 hisz. rét, 1254, az ugyan
ezen tjkvben felvett 1381. hrsz. rét 240 
frtban az árverést e/ennel megállapított 
kikiáltási árbau elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az

1887. évi szeptember hó 14. 
napjának d. e. 9 órakor

Hodosáuban a község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól ie eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 1 0 *»e-át vagyis 
124 frt 50 kr. és 24 frtot készpénzben 
vagy az 1881. LX . t. ez. 42. §-Aban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1 én 3333 sz. a. kelt 
igazságügy ministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez leteuni, avagy az 1881. 
LX. t. ez, 170. §-a érteiuében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabá yszerü elis
mervényt átszolgáitatni.

Kelt Perlakon 1887. évi május hó 
13-ik napján. A perlaki kir. jbiróság 
mint telekkvi hatóság. 740 1 - 1

3549. szám tk. 86

Árverési hií'det. kivonat.

A perlaki kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
K o z l i k  J á n o s  Csáktornyái bkós 
végrehajtatónak özv Tiszai Mátyásné 
úgyis mint néhai férje hagyatéka kép 
viselője elleni 100 frt 94 kr. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a n -kanizsai kir. törvényszék (a 
perlaki kir. járásbíróság) területén lévő 
Goricsáuban fekvő a goricsáni 68. sz. 
tkvben A I. 73 hrsz. a. felvett ház és 
belsőségből úgy a 75, 1060, 2214.
4570 1064/a. és 1064|c. hrsz. a. fel
vett ingatlanokból a végrehajtást szen

vedetteket illető s|4 rcszré továbbá az 
ezen ingatlanok kiegészittő részét képe
ző 895. 2216|a 2252 2306. 2313. 2784. 
hrsz. ingatlanok fele részéből a végre
hajtást szenvedetteket illető *|4 részre 
végül a legelő és erdő illetmény 3I4 ré
szére az árverést 948 frt 75 krban 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az

1887 évi szeptember hó 7-ik 
napján d. e. Ю órakor

Goricsáti községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiál
tási ánn alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlauok becsáiának 1 0 *1, át vagyis 
94 frt. 87 krt. készpénzbe^, vagy az 
1881. L X  t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyam mai számított és az 1881. évi 
november bő 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvaoékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez Ltenni, avagy az 1881. 
LX . t. ez, 170-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáitatni.

Kelt Perlakon 1887. évi márczius 
hó 28- napján, A perlaki kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóság. 738 1  — 1

№  е т м в
1*5 e lá n  h o e c -  
Hzia ó r l á a l  l i « -  
r e le y  - ti a j  Hin
ni » I  melyet az
általam föltalált ke
nőcs 14 havi hasz
nálata után nyertem, 
mely megakadályoz
za a l iA jk lh M l-  

elősegíti a 
l ia jn ft  w«Mt éi
erősíti a H n jb ö r  t, 
uraknál elősegít egy 
teljes e r ő «  « 1 « -  
ItálnftveM .rövid 
ideig való használat 
után a hajnak, va
lamint a szakáinak 
természetes mint és 
aörűséget kölcsönöz 
és megóvja korai 
ösziiléstöl a legma
gasabb korig. Egy 
köcsög ára 60 kr., 
1 frt, 2 frt. Postával 
küldés naponként a 
pénz előleges bekfiU 

dése vagy poztautánvétel mellett az egész vi
lágba. 7ol 9—20

C S I L L A G  « « T Á R S A ,  
BtadH|ieM. 

h l p n l y - u t f z a  SS.
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