M

V. évfolyam

C>áMor»ynf

IS8S,

nuYiczius 18-íln

S t e r k e a iltf u é g l I r o d á t

Előfizetési árak:

Főtér, Szt.-Ferencziek ház*, eme
let, balra. — Szerkesztővel érte
kezni lehet m indennap 11 éa 12
óra között. — A lap szellemi
részére vonatkozó minden közle
mény M&rgit&i J ó zsef szer
kesztő nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l t
Fischel Fblöp könyvkereskedése.
Ide küldendők uz előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések

12 szám.

Egész évrt
Félévre .

. .
. .

. 6 f r t — kr.
. t f r t SO kr.

Negyedévre

. .

. 1 f r t í 5 kr.

E gyet szám

10 Itr.

H irdetések még elfogadtatunk:

MAGYAR ft BORYAT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ is SZÉPIRODALMI HETILAP.
l l e g |e l e n t k h e t e n k l it t^ v w o r : v a sá rn a p .

A Csáktornyán székelő „Muraközt tiszti Önsegélyző szövetkezet", a Perlakon székelő „Alsó-muraközi taka
rékpén ztá r és „Önsegélyző szövetkezet" s a Stridón székelő muraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképzőkör"
Hirdetések jutányosán számíttatnak.
hivatalos közlönye.

Máreins 15-lt Csátonjk
A nagy nap emlékét Csáktornyán is
méltóan megünnepelték. A jelen alkalom
mai másodízben vette kezébe márczius
15-ikének ügyéi a dalegyesület. A tavalyi
siker buzditólag hatott h az idei ünnepély
méltó volt a tavalyi sikerhez én a nagy
nap emlékéhez Szép Hzámban gyűlt össze
a közönség a „Hatt,yuw nagyt imébe, ahol
este 8 órakor a dalárda a magyar liyrni UHsal megkezdette az Ünnepély programmját Ezt követte Huber kiválóan halálos
alkalmi mfídarabj* : a „Talpra m agyarw,
amelyet a dalegyesület kitűnő szabatossá'gal énekelt Az éljenek csillapultával Belányi
Tivadarképezdei tanár lépett az emelvényre
és az alább közlendő szép ünnepi beszédét
mondotta el. A hazafias hangok és a sza
hat- s előadás nagy hatást gyakoroltak a
hallgatókra s hosszas éljenzés között ki ki
sietett a sikerült beszéd el mondójával kezet
szorítani. A beszéd után a dalegylet a
, Kossuth nótát" énekelte, amelyet Szűnni
nem akaró éljen követett. Végre Huber
• Nemzeti zászlóját* énekelte a kar, amely
lyel az ünnepély tulajdonképeni programmja befejezteíetl, de nem a lelkesedés,
amelynek kifolyása több hazafias felkö
szöntő volt
Pálya Mihály polgári iskolai igazgató
a szabadságért, egyenlőségért és testvéri
ségért emelt poharat Ma gitai József ké
pe/dei tanár, lapunk szerkesztője, márczius
15-ikének emlékével kapcsolatosa i Kossuth

A J m ű :* tin ó ja .
éL t f É V I E G T .
H UM O R ESZK .

IKTA: E S P K R A N C B .
(Folytatás)
— Uram, az almásrétes felezésével foga
dósra léptünk, — mondó a kisasszony — mely
abból ól 1, hogy bórmtt adjunk, v»»gy kívánjunk
egymásnak, soha sen» szabad mondani „köszö
nöm*, hanem csak: „gondolok ró.* Érti kegyed ?
— Igen nagysóm értem — felelt a jogász.
— A fogadós miből ó.Ijon ? — kérdé a
kisasszony.
— ü,n nagysádra bízom ; válasszon.
— Helyes Ha én előbb találnám mondani
• köszönöm*, akkor N. úr emléket kap tőlem És
kegyed ? . . .
— Ha pedig én mondanám előbb ki, akkor
egy rózsacsokrot kap emlékül.
Meg volt tehát a fogadós. Hogy örült en
nek barátom, nem tudta, hogy mit csináljon V
kedve lett volna azonnal sürgönyöd telni Bálint
barátjának, ki még a fővárosban tartózkodott.
Csakhogy sajnos, nem volt zsebében a sürgöny
dyja.

Lajos egészségére ürített poharat. Kollarits
Mihály kir al|árásbiró nagy hatás között
szavalta el alkalmi költeményét, amelynek
motívumai a szabadság, egyenlőség, és test
vériség (A szép költeményt a szerző szivességéből lapunk jövő számában közöljük )
Belányi Tivadar az ünnepélyen je enlevő
hölgyeket éltette K- cskés Ferencz gori
csáni plébános a szabaidságharczban elesett
s mártírhalált szenvedett két muraközi
m i gyár (tíáspárics szerzetes és Kogyák
gyógysze ész) emlékére mondott felköszön
tőt Az ünneplő közönség e nap emlékéhez
illő hangulatban éjfél utánig együ't maradt
A legnagyobb el'smeréssel kell meg
emlékeznünk a dalegyletről, amely az
Un epélyt sikerrel r ndeztc, nemkülönben
a Csáktornyái hazafias közönségről, amely
megjelenésével a nap emlékére szentelt,
ünnepélyességet emelni szives volt.
IBelányi Tivadar alkalmi be izédé.

Tisztelt ünneplő közönség!
Kis városunk itt a magyar határszélen
abba helyezi legfőbb dicsvágyát, hogy ha
zafiatlanságot, soha
még az irigység se
vethessen szemére. Örömtelies hódolattal
hajolok meg e nemes törekvés előtt g
őszinte készséggel szegődöm szolgálatába
ily magasztos czél munkálásában — ügy
látszik állandó ünnepei sorába iktatja e
nagy napot is, melynek megünneplésére
gyűjtött, össze bennünket, ma is a hazasze
retet és osztatlan lelkesedés.
Ezen két sző : „gondo'ok rá" volt az, mely
fiatal emberünknek erőt adott, hogy rég óhajtott
tervét közölhesse Mariskáiénak. S e két szó volt
az is, mely elválasztotta örökre őket egymástól ;
és csak az emlékek maradt»k lenn barátom boldogitására.
Még estebéd alatt kezdte meg a drága
gyöngy Lajoskánkat próbálgatni :
— Nem tetszik egy pohár viz ? — mondó
a leány.
— Gondolok rá l — felelt barátom.
Egy idősb szőke hölgy felszólította vendé
geit az említett játékra, ezek rögtön virágnevet
válasz'ottak maguknak. Mariska, a szellemdús
leánya „nefelejcs"; barátom pedig a „folyondár"
virágot választó. (Szegény ‘ folyondár!«)
A hölgyek elhatározták, hogy Lajos úr
kösse az első csokrot. Hozzá is látott a dolog
hoz. Menyasgonyi csokrot kós/itelt, mely valóban
renek volt. A «fclyondár« virághoz a •nefe
lejcs" et főzte. Bíbor pirulás és a gyali mosoly
lepte el Mariska kisasszonyt ekkor s a ‘ folyondár*
me leit haladott tovább. Ezután a csokorhoz
szegfű, örökzöld, liliom, árvácska, tbea- és bazsa
ró/sa fűződött.
A játék a legnagyobb kedvvel íolytattatoli.
Közbe-kö'be vig dalokkal töltötték be a csendes
estét. Mariska s Lajos sokszor az ablakhoz
mentek, a szeiid hold megvilágította rózsás arezukat; beszélgettek, de csak azt lehetett mindig
hallani: ‘ gondolok rá 1*

Budapesten: Ooldberfer A. V. é<
Eekstein B. hird. írod. Bécslien :
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A ,
Daabe G. L. és társénál és Herndl
Brüuben: Stera 11
N yilttér p etitto ra 10 kr.

Évről évre nagyobb tért hódit ország
szerte e nagy nap megünneplése És büszke
lehet C sá\tornya városa is, hogy Zalavármegye többi, sokszorta jelentékenyebb vá
rosidnak e részben elsőbbséget nem kell
adnia. A vegyesajku Csáktornya a hazafiság
külső nyilvánulásaiban sem kénytelen tűrni
szemrehányást, sőt követendő például kí
nálkozik ; nem hagyja nyomtalanul eltűnni
e napot, megmulatja kellő hazafias érzékét
és tapintatát,
Áldja meg ezért is a magyarok Istene!
Az ünnepély rendezésére vállalkozott
dalegyesület megtisztelő bizalma most is
csekélységemet küldte e helyre, ahol meg
állni a nagy feladattal szemben ép oly ne
héz, m int szép feladat. Élénken érzem e
feladat súlyát de megnyugtat az a remény,
hogy nem csupán szavakat kell bírálat alá
v etnem , magyar hazám szeretetétől lán
goló szivem le kesülésében s a mai neve
zetes -ünnephez—méfté örvendezésben —
azt, hiszem - kedvezőtlen megítélés alá
vonatni nem fogok.
Tisztelt ünneplő közönség! Az idők
óramutatója márczius 15-ikére fordult most
is, mint akkor. És vétek volna kegyelet
nélkül meg nem különböztetni, vájjon a
nemzeti újjászületés nagy ünnepére ébred
tünk e, vagy pedig csak egyszerűen m ár
czius 15-ikére
Mert csak az a nemzet
méltó nagy jövőre, amely múltjában látja
ennek zál gát s mely jelenében is megbe
csüli önmagát. Lgy nemzetnek legszebb
kötelességei közé tartozik világraszóló tét
teinek komoly, méltóságteljes megünnep
Az idő már éjfél felé közeledett, a vendé
gek ha/amenőhen voltak. De hiába, a jó szülők
nem engedték meg, hogy az öröm napja Ily ha
mar el nuljon; a társaság tehál egy uj játékba
kezdett, még pedig a „zálogjáték«-ba.
A legtöbb zálogot barátom adta, mert soha
sem figyel'. Figyelt ugyan, de csak Mariska szép
tündöklő ábrázatára.
A sok játék és ének annyira elfáraszták e
kedves angyalt, hogy kénytelen volt pihenőt tar
tani a közeli bíborvörös pamlagon. Legyező volt
hófehér kezében, melylyel mindig játszadozott.
Barátom mikor ezt észrevette, közeledett
feléje s meghajtva magát így szólt:
— Nagysád, szabad kérnem egy kissé a
legyezőt.
A ki <asszony mosolylyal nyújtó át neki.
— Gondolok rá — mondá Lajos.
A földi angyal, midőn és. re vet te, hogy
barátom oly meghatóa.i legyezi őt, igy azólt
hozzá :
— Mélióztassék helyet foglalni N. úr.
— Gondolok rá ! — felelt barátom.
Azonban sok kérésére a szép leánynak,
leült Lajos barátom melléje.
Mint egy kis ki ály, úgy tartotta magát
jogászunk és nem is cserélt volna meg senkivel
sem. ö azonban elérkezettnek látta az időt s
egész komolysággal hozzáfogott szerelmi vallo
másához. A többi vendégek javában játszottak,

gári iskola néhány osztályát, később Szegedre

lése, ha története egyáltalán dicsekedhetik
i]y< nekkel. Nemzeti önérzettel és jóleső büsz
keséggel tekinthet viasza múltjára a magyar.
Ily ünnepek megszentelése többszörös
érdekkel bir oly korszakban, mint, a mai,
ahol minden erőt és érdeket a kor mate
riális iránya emészt fel; amidőn az ideáliz
mus háttérbe szorul a reálizmus m ellett;
mikor a gazdagság tekintélyt szer-z sőt
megdicsőit, a tisztességes vagyontalanság
pedig megaláz ; a szerénység szégyen és a
dölyf uralkodó, de az előnyök haj h á lá s a
— az egyéni önérzet és a korszellem ro
vására
csak ügyes alkalmazkodás;
midőn a munka és képesség alig biztosit
társadalmi előnyöket, midőn a külfőldieske
dés csak úgy napirenden van, mintha a
magyar kicsinyelné önmagát s képtelen
volna önerejét és tehetségeit felismerni s
értékesíteni; mintha a külfölddel semminemű
versenyre nem volna képes és nem tudná
megvédeni érdekeit s fölemelni önmagát
oda, ahol a nemzeti nagy ünnep 40 ik év
fordulóján már ragyognia kellene; midőn
honi iparunknak nem adunk foglalkozást,
sőt kisebbítjük eredményét, a mellett azon
bán drágán megvesszük a külföld selejte
sebb gyártm ányát is, c-ak azért, hogy kül
földi ahelyett, hogy alkalmst adnánk a
a honi ipar tejmészetes kifejlődésére. És ez
« mai nyilvános élet képe!
Szörnyű elfogultság, nem : vakság ez,
tisztelt közönség, vakság, mely nem engedi
fölismernünk Haját boldogulásunk forrásait.
Hogyha a magyar Tyrteus fölkelne sirjáből,
megint csak füleinkbe döröghetné keserű
a éltatlankodása igéit, hogy :
»Ébredj. ébredj istenverte nemzet,
Aki o't. az elsők közt lehetnél
S kárhozaton lomhaságod miatt
Mindig hatul és alant hevertél!“

Pedig de mást akartak azok a félistenek,
akik a szabadság, egyenlőség és testvériség
szolgálatában ontották vérüket ! De más
kép éreztek azok egymás iránt és elnyo
mott szegény magyar hazájok iránt, akik
1848 márczius 15 én ama kérdéssel szem
ben találták magukat ; „Rabok legyünk,
vagy szabadok ?“ De más utódokról álmo
ők pedig ábrándoztak a szerelem kertjében egy
mássá i.
A fényes hold utat tört magának a nehéz
függönyökön keresztül, mintha szemtanúja akarna
lenni e nagy napnak, Rómeót, és Júliát látta
együtt a szobában.
— Nagysám, nem tetszik egy czigaretle ?
— szőlt barátom.
; — Gondolok rá — felelt a s.'óp hölgy.
— Miért nem felejti el ezt a szót ? mondja
inkább azt : »köszönöm.*
— De nem lehet ám N úr.
— Miért nem ?
— Mert akkor elveszteném a fogadást.
— Istenem ! — szólt barátom — mily bol
dog a* p kis madárka, hogy ölül azeretelt pár
jának. Én, én egészeu elhagyott vagyok ezen a
nagy világon.
— Nincs még elmaradva N. úr, majd meg
jön az idő, midőn ön is úgy vigad, min! az.
— Hisai kegyed ezt ? . .
— Természetesen, ön is majd megleli e g y 
kor azt, kit forrón szert t és imád.
— Kisasszony I . . . valamit mondanék ke
gyednek.
— Mit parancsol ? Talán egy pohár vizel ?
mert mint látom N. úr, igen melege van.
— Gondolok rá — mondá kedves barátom.
(Folytatása köv.)

°
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^
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dozhatott a nagy Petőfi, midőn szilaj lelke ment reálba, innét Budapestre, majd Kún-Félegyily keserű szavakra fakad :
házára, ahol az áll. tanitóképezdéhen a mostani
Csáktornyái képezdei igazgató, Samu úr vezetése
mellett buzgón készült a néptanítói pályára.
Ugyanott 1880-ban jele) sikerrel tanítói oklevelet
Szabadság, agyenlőség, testvériség ! Ez nyert. Működését mint tanító egy alföldi köz
ségben
kezdette meg. De osak egy évig taDÍtósa bárom szó a magyar nemzet evangéliuma.
Ez a három szó minden, e nélkül minden kodoti. Nemes ambiczióval telt lelke nem elége
dett meg az elemi iskolával, feljebb törekedett.
semmi.
Szülőföldén
nyert alkalmazást mint polgári
Oh, akkor! . . akkor ez az evange iskolai s.-tanár s kötelességének pontos teljesí
lium nem hagyott egyetlen szivet sem lel tése mellett magánúton készült a polgári iskolai
kesedés s egyetlen szemet sem örömkönyek tanítói vizsgálatra, szakmájául választván a ma
nélkül!
Mindenkit izgalomba ejtett, az gyar nyelvet, irodalmat, történetet és földrajzot.
Szakmájának egy részéből a budapesti Paedagoegész nemzet együtt érezte az uj évangelium giumban
1882-ben telte le a vizsgálatot;
tel
melegét mint mikor az egész testet villáin Ijes szakcsoportból tavaly vizsgázott, amidőn
folyam járja át
A nemzeti demokrácia | polgári iskolákra dicsére'es sikerrel oklevelet
szelleme hatotta át azon idők fiait, akik nyert. Csáktornyára 1883 bán jött a polgári is
együtt osztoztak elnyomatásban, szenvedés kolához s.-ianárnak. Itt elöljáróinak és a szülök
teljes megelégedésére működött, A polgári iskola
ben, csaták viharaiban és dicsőségben.
kebelében alakult „ZrinyiönképzökörnekM ö volt
Az 1847|s-iki országgyűlés öt hónapja a vezetője s itt a legnagyobb buzgósággal vezette
alatt Magyarország utolsó „Karai és Ren be a polgári iskolai vegves nyelvű tanulókat
dei“ vagyis az u olsó rendi képviselet által édes magyar nyelve irodalmába ; az e körben
hazánk középkori országból újkori szabad rendezett sikerült nyilvános előadások az ö ér
állammá lett. Leirhatatlan öröm és lelke demei.Hivatalos kötelmeinek teljesítésén kívül,
sedés tüze hevítette a nemzetet. Az uj sza ahol csak tehette, tevékenyen résztvett minden
badelvű törvények egyaránt boldogokká emberbaráti és nemes czélu egyletben. Bűz) ó
telték a haza minden rendű és nyelvű la tagja volt a dalárdának, tűzoltó egyletnek, korkóját. Lerázta járm át az igához nem szó cso'yázó-egyletnek. Irodalmi téren is működvén,
kott magyar. A szabadság egeket reszkel a . Muraköz14 első évfolyamaiban mint tevékeny
fuunkatárstöbb sikerült elbeszélésével és karezotető öröinzsja elnémitotta a múlt kínos tatával kelteit figyelmet lapunk hasábjain.
sóhajtásait Hajnalhas.idás volt ez a nem
A megboldogult csekély jövedelemmel bírván,
— de hisz ez a tanügy munkásainak közös sor
zeti élet komor éje után
suk — szerényen félrevonulta nagyvilág zajától,
hogy becsületben éljen hivatalinak és tovább
(Folyt köv.)
képzésének.
Kél héttel halála előtt megbetegedvén,
barátai, kartársai- tanítványai és háziasszonya
régebben elhalt szülőit és távotlevő rokonait pó
T A iX C ti 1 .
tolták és a legnagyobb figyelemmel ápolták, de a
Mindenek Ura máskép határozott, magához szól
ította az ifjú munkást.
í*r< ‘s k o v H * J á n o s
„Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken !*

•

$egh 1887 máicz 9 én

A polg. isk. tantestülete a következő gyász*
Jelentést bocsátotta ki :
A Csáktornyái áll. s. polgári fiú iskola ta
nári kara szomorodott szívvel jelenti szeretett
kartársának G r e s k o v i t s J á n o s polgáriskolái .segkl tanár urnák f. évi márczius hó 9-én
d. u. fél 1 órakor agyhártyagyulladásban, életének
26 ik évében rövid, de kínos szenvedés és a
végszentségekben való részesülése mellett bekö
vetkezett gyászos halálát. A boldogultnak földi
maradványa márczius hó 11 én d. u. fél 5 óra
kor fog a róm. kath. vallás szertartásai szerint
az örök nyugalom helyére letétetni. Az engesztelő
szent mise-áldozat márczius hó 1 2 -én d. e 1 0
órakor a plebánia-templomban fog a Mindenha
tónak hemutattütni. Béke katnvaira!

E hó II-én délután fél öt órakor impozáns
temetést látott Csáktornya. Több, mint ezerre
menő néptömeg ven benne részt, részint mint
résztvevő, részint mint néző. — A s/omoru me
netet az elemi iskolai, utánuk a polgári iskolai
tanulók nyitották meg zászlóikkal, majd az áll.
képezde növendékei, >»z összes iskolák tantestü
letei, a tüzoíó-egylet, a dalegvlet zászlójával,
nagyszámú jóbarát, ismerős, férfi- és nőközönség
minden állásból és foglalkozásból vett részt a
temetésen.
A koszorúkkal zsúfolt díszes koporHó mellett
feketébe öltözött fiatal emberek az elhunyt jó
barátai mentek, a koporsót a szeretett kartársak
és a tűzoltó egylet parancsnokai kísérték.
Nem gazdag pénzlözsért, sem hatalmas had
A temetőben Miskolczy Arnold polg. isk.
vezért, sem pedig nagy politikai alakot kisértek tanár a következő megható beszéddel bucsuaott
ki az örök nyugalom helyére, han«ra c upán a el kartársától:
népoktatásnak egy szerény, korán elhunyt baj
Gyászoló közönség !
nokát. Ily impozáns temetést pénzért megrendelni
Ma-holnap virág nyílik minden nyomon,
nem lehet, ily nagyszerű temetést csak az igazi új életre virul az egész természet s mégis, mi —
általános részvét nyújthat ! Valóban Csáktornya szemfedőt borítunk a legnemesebb virágra, em
önön magát becsülte meg, amidőn a tanUgy mun bertársunkra s örök nyugalomra adjuk át az
kásénak oly végtiszteletet adott, amilyent csak j anyaföldnek
kiválók és gazdagok rendezhetnek maguknak. Ily
Vihar zúdult el fölötte s fagyasztó lehével
óriási részvét láttára akaratlanul is eszébe jut a
orvul lopta ki az életet kelyhéböl s mi, kik
gondolkodónak, hogy Ba tanító életében legszebb
benne csak az imént is gyönyörködtünk, meg
a halála.*
A beszentelés után a dalegylet megható döbbenve állunk itt némán, lesújtva a fájdalom*
gyászdalt énekelt A koporsó tele volt szebbnél- tói s mereven, hasztalanul nyújtjuk feléje job
szebb koszorúval; köztük felírással a következők: bunkat útjáról mi többé vissza nem téríthetjük.
A tanítványok tudományszomjas lélekkel
Éretted kesergő nagyszülőid, testvéreid, rokonaid,
(Csongrádról), — Szerető bátyánknak testvéreid, lesik ékesen szóló tanítójuk szavát, — elnémult
(Budapestről), — A polgári iskola tantestülete örökre ; a kartársak becses barátjukat, a munká
szeretett kartársuknak, — A polgári iskola ifjú ban hűségesen osztozkodó társakat keresik, —
sága szeretett tanáruknak, — Az elemi iskola helye üres marad, üres; to-cpa zokogással kesetantestülete pályatársuknak, - Az á l taniló- regnek távol földön az idegeiben örök pihenésre
képezde tanári kara. — Greskovits Jánosnak tért kedvesük után a rokonok, — mindhiába.
Ékesszóló ajka néma, teste fáradt, karja
őszinte barátai, — A korcsolyázó-egyesület a jó
barátnak, — A dalegyesület tagtársának — béna s szeme örök álomra lezárva.
I)e mégsem ! De mégsem I Egy emberélet
Prückler (Budapestről) a jó ismerősnek.
nem lehet oly múló mint a tavasz hervatag
*
virága. Az nem lehet, hogy egy munkás ólet,
í telve forrongással, a küzdő térre hívó duzzadó
A megboldogult Csongrádon született 1862 erővel, a jövőbe vetett biztató reménynyel a
évben május 8 -án Atyja Osondrádtnegye főszol semmiségben nyomtalanul veszne el !
gabirája, később Csongrád város főjegyzője volt.
Pedig kedvesünk munkálkodott, küzdött,
Szülővárosában végezte elemi iskoláit s a pol I remélt 1!

Vihar nincs oly pusztító, hogy egy ember ügyelőbizottsági jelentés tudomásul vétet tatja azon körülmény, hogy naponkint 30 —
éltet letarolhatna, melynek nem ő adott létet 1 vén, a felmentvény megadatott 2) Elha 40 gyermek kap élelmet a főtanitó aszta
Az istenség maga intézte sorsét 1 Nyugod
tároztatott, hogy a takarékpénztár a m. évi láról, melyet lelkes urak áldozatkésssége
junk belé !
Nem halt meg, csak alszik siratott kedve szelvényeket 8 írtjával váltja be. 3) Az hoz össze.
sünk ; lelke él, csak jobb otthonba tért. Nem alapszabályok több pontjának módosítása
— Köszönetnyilvánítás. 8zámos évek
halt meg, csak alszik itt az élet, hogy újonnan elfogadtatott. 4) Elnöknek Pecsornik János, a során át Csáktornya városában mint kézis virulóbban egy fájdalomnólküli örökkévalóságra takarékpénztárnak érdemekben gazdag igaz
munkatanitónŐ Cd kisdedóvónő működött:
ébredjen, melybe nemsokára mi is követjük.
Viszontlátásig tehát drága barát, ielejthe- gatója kiállat tt, ki egyhangú lelkesedéssel. Dorner Borbálya ela/gott és ínségnek ki
tetlen karfára, szeretett vezére az ifjúságnak, 5) Igazgatónak megválasztatott : Neumann tett nő nyomorának enyhítésére a követ
szeme.ónye. mindene a távol rokonoknak ! Isten József eddigi aligazgató; aligazgatónak: kezők voltak szívesek adakozni : Szí lágyi
veled t
ifj. Szeivert Antal, A szabályok értelmében Gyuláné 1 frt Vrantsits K árolyné 1 frt,
Nyugodjál csendesen ! Isten veled !!
az igazgatóságból kilépő : Deák József, Szeivert Antalné 1 frt, Grész László 40
Hir8chmann Leó, Majer Salamon, Nuzsy kr, Mayer Sarolta 1 frt, Wettendorfer
köszönetnyilvánítás
Mátyás és Ziegler Kálmán igazgatótanácso Em m a 1 frt. áonnenberg Sarolta 1 frt,
Mindazon t. testületek és nemes emberba
1 frt, Molnár Elekné
rátok, kik néhai Greskovits János korán el sok újra megválasztattak, az aligazgatónak Rosenberg Adél
kr, özv.
Konyáry Mihályné 30
hunyt kartársunk iránt való meleg részvétüknek, megválasztott Szeivert Antal igazg. taná 30
f. hó 1 1 -én végbe ment temetésén számos meg csos helyébe Buclibe ger FülÖp választa kr Sonnenberg Janka 1 frt, Zakál Henrik
jelentsük állal oly megható jelét adni kegyesek tott meg igazgatósági tagnak 6) Felügyelő- 1 frt, Stefaits Miksáné 1 írt Stefaits G i
voltak, fogadják a felebaráli szeretet ezen őszinte bizottsági rendes tagokul az eldigiek újra zella 50 kr Stefaits Paula 50 kr, Neumann
n y ilv án ításu k ért a megboldogultnak távolban ke
sergő n agyszü lei, testvérei é s rokonai nevében, megválasztattak u. m Luperszbek Józ-ef, Róza 50 kr, N eim ann S. 8J kr összesen
13 frt 30 kr. Fogadják a jószivü adako
a nyilvánosság előtt karlársainak legmelegebb dr. Schwarz Albert és Wöllák Rezső.
köszönetét.
— A Csáktornyái izr. nőegylet javára zók a nyilvánossá' terén is az ínségben
Csáktornya, 1888. nov. 12.
rendezett piknikes tánczmulatság k'válóan szenvedő nő leghálásabb köszönetnyilvání
A polgári iskolai tanári testület.
sikerült A „Hattyú* nagyterme zsúfolásig tását.
— Időjárási és gazdasági viszonyaink
megtelt. Az első négyest 48 pár tánczolta
h C L Ö A F E L É h\
márczius hó 8-től egész márczius hó 14 ig
— A g' ermekmenhelyek és ovodák A tánezterem melletli szobában gazdagon bezárólag E héten mérsékelt éjjeli fagyokra
felállítását C'íélzó mozgalom érdekében f megrakott asztalokon kinálgatfák m agukat általában enyhe, különben felváltva derült,
hó 13-án VranUia Károly főszolgabíró úr a jobbnál johb ételek, amelyeket a közön borult és esős napok következvén, a hó
értekezletre hívta össze a Csáktornyái járás ség a jó czél i Anti tekintetekből hordott olvadása annyira rohamosan haladt előre,
össze Az összehalmozott ételekből alig
!elkész< it, jegyzőit lu tóit és közs. elöljá
hogy jelenleg róna helyeken csak is itt ott
róit A „H attyuu nagytermében tartatott maradt v a 'am i; nem csoda a kedves el- ( némi csekély maradványa látható. — Az
meg az értekezlet, amelyen az érdekeltek árusitók jó mágnesek voltak, volt is keres őszi vetések elvesztvén hótakarójukat, egyes
meg elentek 1) Vrancsiu Károly főszolga let és fogyasztás — a jó czél javára. A mélyebben fekvő helyektől eltekintve, a
bíró úr előadván az értekezlet czélját, az minden tek ntetben sikerült mulatság csak honnan a nagyobb mennyiségű hóviz nem
ülést megnyitódnak nyilvánította Előadja reggel felé ért, véget és 266 frt 35 kr. vala levezethető ép jó állapotban láthatók.
továbbá hogy miután Csáktornyán már tiszta hasznot, hozott a nőegyletnek A si — A gazdasági munka a legkedvezőbb
virágzó kisdedovoda létezik, Csáktornyára került mulatságról illetékes helyről is kap időjárás mellett is, valószínűleg csakis m int
nézve tárgytalanná vált volna ezen érte tunk tudósítást és kimutatást, amelynek egy 8 nap múlva lesz megkezdhető.
közlés t kénytelenek voltunk lapunk jövő
kéziét, szintúgy a hegyvidékre nézve 8,
- Szájkonzerváló szerek hamisítása.
név szerint: a str dói, szt-mártoni, szt-györgyi számára hagyni.
Vizáradás A nagy havat f hó Dr. P o p p J G. udvari fogorvos azt a
és f -mihályeveczi fárára nézve, ahol a
tapasztalatot tette, hogy a híres szájtisztitó
helyi viszonyok, nevezetesen az ottani apró 10 én és 12 én jött erős esőzés elvitte, de szereit, melyek minden gyógyszertárban
községeknek egymástóli távolsága miatt patakjaink annyira kiáradtak, hogy vidé kaphatók, de különösen Anatherin-szájvizét
úgysem lehetne gyermekmenhelyet felállítani, künket 1— 2 napra nagy viz borította. A hamisítják, illetőleg más, sokszor káros
e végből csak azon községek elöljáróságát | Trnava elöntötte Macmec'ől kezdve Prete- szert is hasonló elnevezés alatt és hasonló
hivta egybe, amelyekben a gyermekmen tinecen és Dun'koveczen keresztül Csáktor külső kiállítással hoznak forgalomba. Ennek
helyek felállítása lehetséges 2) Főszolga- nyáig a lapályos helyeket. Csáktornyának következtében figyelmezteti a közönséget,
biró úr a járásra nézve elnöknek a jelen több, mélyebben fekvő utczája állott viz hogy c s a k dr P o p p - f é l e szereket
levő Szele Ignácz ez. kanonok és esperes alatt Szerencsére a víznek gyors lefolyása kérjenek és fogadjanak el, ha csalatkozni
plébános urat ajánlja, akt egyhangúlag volt s amily gyorsan jött, oly gyorsan el nem akarnak.
megválasztatott- A jég' zői teendők veze is távozott a kellemetlen vendég.
— Egy hazai gyógyforrás Budapesti
— Alsn-Lendva főszolqabiraja : Nagy
tésére Kollay Lajos jegyző úr kéretett fel.
levelezőnk a kővetkezőket ír ja : A legjobb és
3) Pzele Ignác/, kanonok ur a nép nyelvén József ur e hó 12 én d e. 10 órakor a leghatásosabb gyógyszer mindenesetre a/., melyet
megmagyarázta a gye mekmenhelyek czélját casinó termeibe hivta össze értekezletre a a természet bocsát a maga önerejében az ember
és melegen ajánlotta az>k felállítását a gyermek-menhely és kisded-ovodák felállí rendelkezésére Innen van, hogv a természetes
ásványvizek használata az orvosi tudománynak
jelenlevő közs. előljár k figyelmébe Meg- tása ügyében a város polgárait, lelkészeit, napról-napról hasznosabb szolgálatot tess. de
ígérte, hogy esperesi kerületében lelkész a polgári iskola é< a felekezeti iskola tan- épen ez oknál fogva rendkívül fontos, hogy ezek,
társai körében buzditólagfog hatni, sőt a szék teslilleteit, úgyszintén az egyes községek nevezetesen a hashajtó ásványvizek, természetes
helyén Dráva Vásárhelyen megválasztandó biráit A gyülekezet a főszolgabíró urat és elismert forrásból eredjenek. Nem hisszük,
volna valaki, aki Loser testvérek b u d a i
óvónő részére sajátjából az első évben 100 elnöknek, Pataki Kálmán urat pedig jegy hogy
K A k ó c z y - k e s e r ű v i z é n e k gyógyhalását és
irtot és hetenként 3 nap élelmezést aján zővé kiáltotta ki. Elnök ur megnyitó be előnyeit ne ismerné. A bal- és külföld leghíresebb
lőtt fel Ő nagysága meleg érdeklődését és szédében üdvözölte a jelenlevőket s sa nál- vegyészei és orvosai a legnagyobb elismeréssel
becses njánatát az értekezlet éljenzéssel kozását fejezte ki. hogy a kellemetlen idő nyilatkoztak e viz kitűnő gyógyhatásáról; 12 ki
fogadta. (A lelkes tanügy- és kisdedbarát miatt, többen nem jelenhettek meg a vi állítás első kitüntetésekkel halmozta el és mind
öt világrészben vannak e víznek főraktárai.
fogadja nemcsak hívei, hanem összes ro- dékről Ezután az elnök, dr. Dózsa bábián az
Akik e vízzel kísérletet tettek, meggyőződtek
konérzelmü olvasóink elismerését és háláját és D ányi Andor urak ecsetelték szép sza arról hogy gyógyhatásra nézve minden más
becses ajánlatáért !) 4) Megválisztattak vakban a gyülekezetnek a kisdedovodak hasonló viset felülmúl és valamennyi szakférfiú
községenkint bizottsági tagokul az illető felálli ási ügyét. De miután nem dönthet- megegye/ik abban amit T io h b o r n d r . híres
lelkészek, jegyzők és tanítók, ak knek ke ték el végkép a kisded óvodák felállítását, londoni tanár e vízről mondott, hogy „Nem léte
forrás mely oly nagy mennyiségű ásványi
zébe van ezzel letéve ezen nemes ügy, hosszabb eszmecsere után az határoztatok: zik
sókat tartalmaz és oly előnyökkel bir, mint a
amelynek üdvös voltát épen uem az urak hogy egyes lelkes 8 buzgó férfiak küldetnek budai Rákóczy forrás." Kapcsolatban felemlítjük,
hanem kizárólag a nép fogja érezni. Adja ki a községekbe, kik a népet felvilágosit hogy e forrás tulajdonosai indíttatva érezték
az Egek ura, hogy a kisdedek érdekében sák e magasztos tett véghezvitelére, bárcsak magukat az orvosokat és a közönséget figyelmez
megyeszerte megindult mozgalmat siker adná a Mindenható, hogy tettük koronázva tetni. hogy némely forráatulajdonos az utolsó
legyen s minél előbb a kisdedek mentve időben gyenge ásványvizét a Rákóczy-keserűkoronázza !
vizéhez hasonló vignettákkal akarja forgalomba
- A Csáktornyái takarékpénztár f. legyenek a sok bajtól !
— Az árvíz A Lendva vidékén igen ho«ni. Ennek következtében figyelmeztetünk min«
hó 15 én tartotta évi rendes, ezúttal XVI.
deukit, hogy vásárlásnál a „ B a d u i R & k ó o z y évi közgyűlését. A gyűlésül résztvetr 36 nagy, úgy, hogy számos község, m pl. Alsó- k e s e t ü v iz * * feliratra ügyeljen.
Lakos,
Petesháza
vízzel
vannak
körülvéve
részvényes 223 szavazattal A tanácskozás
FELELŐS SZERKESZTŐ
— A Lendvarói írjak : Hogy mily
tárgyidból a következő főbb mozzanatokat
H A R G I T A I J Ó Z S B F
említjük l e l : 1) Az igazgatósági és fel nagy nyomor uralkodik vidékünkön, mu

audi gde je viSe audcev i ovi po glasuvanju 400 plemenita^ev i viáe velikaáov je bilo
audiju. Jednovrstni audi au kr kotarski vmorjeno,
D oía videő kak veliku vojsku ima,
audi;
druitveni sudi au kr. veliki audi, kak
Sudci i sudi
n. pr vu Kaniii. I pri kőtárakig audib :ma prj el je od tóga aenjati, da b 1 on a po
negde viáe sudcev, tak zvani podaudci, ali rnóé,un pobunjenoga naroda kralj mogel
I.
Ni. VeliGanatvo krojenje pravice
ovaj
avaki poaebno sudi, doöim pri drui- pos'ati Ali Szapolya Jan ó ; i Batori István
kroz aude zvr’ava i avaki aud se vu ime
priailili au g i na bitku. Doiova vojaka bila
audib avi n a edenput audiju.
kruljevo izreée. Sudce imenuje aam kralj
je pobita, a njega au vlovili.
po preporuki miniatra prava, i to izmed
onih domorodcov koji au zvröili navuke
Onda je atopram bila strabota. Bunprava (juáa), 26 let au izpunili, tér moraju
tovnike au mufili, óéi njim kopali, ruke,
biti nepok var jeni i poáteni ljudi.
noge trgali. Szapolyay dal je Do^u i <5ePraviÓno sudjenje zahteva, da je audec
Mudri i diéni kralj Matijaá je jako trdeaet drugib zapreti i nije njim dal jesti
od avakoga vunjakoga upliva neodviaen, alabe naalednike imel. S njegovom am tjum tak, da au od glada veö akoro 1 ogibali.
drogod pák audec mora
se oaigurati odi la je vu grob i magjaraka dika. Ma Nazadnje su DoÉu, koj je kralj átél b ti,
i zaprisedi, da niti bo’omce niti iz nepaz- gjarska gospoda niau steli Matijajovoga na áeljezni razbeleni tronuS poaadili, na
Ijivosti n e b u d e u v r e d i l duinosti, sina Janoáa za kralja, nego po preporuki glavu pritisnuli su mu ^ereöu korunu a vu
avojega a t a l i á a . N e o d v i a n o a t vei. kapitana Szapolyai Istvana izebra'i au ruke pák su mu dali ^ereéu kraljevaku
audcovu oaigurava pri naa zakón, poleg hí öeakoga Vladialava za kralja.
palicu. Okrutni ^u bili buntovniki, ali okkojega zakouito imen'ivani audec izvan vu
Dobié Ladislav (1490— 1516) bil je rutna su bila i goapoda.
zakonu izreöenih alufajov iz sluibe izbiőeni s’.aboduáni, plaáüivi kralj. Za no* ae je dal
Vu ovoj punti je 70 jez^r ljudih ponemre biti. nadalje niti vu drugu sluibu voditi i sve je véinil po volji avojib tolnadga nemreju premeatiti Vu penziju ga proti nikov Kaj au mu god rekli, na sve je ginulo Koji au dimo pobegli, niti domaj
nj' govoj volji kada ved 70 leto navr i aamo odgovoril „dob/e“ t j d bro je. i njib. n je minula ka't.iga Goapóda au je
samo onda moreju deti ako je duöevno zato au gft i nazvali za Dobié Ladialava opet na robstvo od<udila. Leta 1514. su
ili telesno tak oalabel, da nemre svoju Goapoda au ave po avojoj vol i delala ; na oraaékom apravi Gu izrekli, da avaki
sluibu dobro zvráavati
menjáe plemenila e au mudili i gulili ; kmet mora jeden den za tetaka, nadalje
Suddevu neodvianoat oaigurava iádé i kralja niau nikaj poalubnuli, a on nije utal mora svaki fjeden forinta platiti.
Popom au takaj morali desetinu plafati,
to, da audec iz oraaőke kaaae dolúva plaíu, mkoga ka tignvati ; svaki gi* je aamo vka
od pojedinih ljudih pák peneze, kakvoga njuval i tak je bil airoma en. da mu je uíhu se Hmeli pre-ielji ati Plemenitaái niau
dara ili dohodke neame vzeti ; auditi pák Szapolyai, koj je bil za nádora mi ivani, nikaj pla^ali. Plemenita^a pred izre'enim
mora zabadava. Sudec nemre biti ablegat, vi eput obeda poalal, da nebi magjarski audom nije bilo ameti zapreti, jedini plemenita ki goapon j j kralj, ali proti zako
fiákal, niti nikakovu drugu aluibu neame kralj gladuval
obna*ati, nesme zapoéeti trgovinu ili rukoSzapol ai pák je avaki den bogateái nu ga niti on nesme bantuvati. Plem enital
tvoratvo. Sudcova odgovornost saatoji ae b il; iena bila mu je Hedvig heaaenska je du2en aamo oraaga braniti Kmet nije
vu tóm, da ako audec svoje duinoati ho herceginja, aini pák Jano3 i György. Hed amel p'emenita^a tuíiti
Na akoro za tim vumrl je Dobié
tomce ili iz nepremiájenoati prekrú, onda vig je avaki den Boga mól la, da bi jeden
ze na odgovornoat pozove, i mora véinjeni pút mogla videti tvojega sina na magj r- Ladislav.
kvar nadomeatiti Ako pák audec zagreái kim kraljevakim tronuáu Ali avu nadu je
profi avojoj alutbi n pr. ako ae da pod izgubila. kad ae je Vladislavu rodil ain La
mititi ili ako vkanjuje, onda njega iod jo». kojemu je mati pri porodu vumrla.
iztragu poataviju, zgubi aluibu, plaőu i pen Dobié Ladislav bil je zato jako íaloaten,
ziju. Ako pák audec avoje duinoati zapuati, I pusül ai je bradu i obiekei ae vu írnu
zlo ae ponaáa, onda ga takaj pred aud jopravu
Svakomu otcu i materi je najvekáa íelja,
poataviju i po zakonu kaHiguju.
Za foga ae je vu ornagu ave na goráe da bi si decu tak inogli odhrauiti, da budu
Tu éini au opet pri^e i nemirni vu starosti s njimi dobro pottupala.
II.
Jeau audi prvoga, drugoga i obraéalo.
tretjega atupnja Pri audu prvoga atupnja za b ti, i magjarake granice puatogiti
Ali su telki rodiMji, koji bi to postigMagjarski kralj nij • imel niti peneze Inuli, ar ih ina o pózna onij pút, po kojeiu
pocme ae pravda ; ako koja atrauka ili
obedve nisu zadovoljne 8 izr íem m audom, niti aoldate. Na to je Bakaé TomaS est.er- do tóga moreju dojti.
onda apeliraju k audu drugoga stu p a. Iádé gomaki nadbiökup i kardinai po dopu
Mnogi misliju, ako b imali dugta pe.n z
i od Onud je moói appelirati do suda tretjeg éenju papé kriiarnu vojnku razglaail proti P'°k bi decu vu inladosti svim obskrbe'i, da
turCinom. I’oljodelavci au svi oat vili doma, bidu njim deca vu st&rosti zi to zahvalm.
ili najviáeöeg stupnja
Sudi pr oga atupnja je u : kr. kotarski biiu i polje i iáli au ae borit za kráfanaku Drugi m ali ju. ako bi svoju decu s naj bt*
audi, kr. \ eliki sudi (törvényszék), budim- veru
gateSimi obitelj i vu rodbinatvu posta vili, da
peátanaki kr. trgovadki i ménióni aud
Zlo je bilo vezda Svaki polepuh, bi ih deca zato vu starosti poátuvala. Ali
Sudi drugoga atupnja : dva kr sud- avaki lenjük botéi je aoldat biti i do at.o to su takSi puti, po kojili roditel|i sebi vu
beni atoli, jeden vu Budimpeáti, k kojemu jezer takvih 1 udib se je aki.n ziálo Za starosti átovanja od stiani svoje dece ü’kid
ae appelira od avih audov na ovoj atrani Vodiu imenuvani bil D oia Gjuro, koj je nebulu priskrbili.
Erdelja. Drugi kr. audb. atol je vu predi dober aold it bil, i pri NandorfebérPdanie je dakle, po kojeiu putu moraju
Maron Vásárhelyu za Erdelj.
varu ai je a svo im viteitvom zesluíil ple todite’ji svoju decu voditi, da njim buie
Sud tretjega atupnja je vu célom or- menddinu i zlatnoga lánc \.
poátuvanje vu starosti osogurano? Táj pút
Óva vojaka je oraaga vu veliku po je : da si d«‘Gici za mladosti takov duievni
sagu aamo jeden i to vu BudimpeSti, magibelj postavila Nameat > da bi proti túr kinő priskrbiju, kojega n|im nitko nebude
gjarska kraljevaka kúria.
G ledeí na broj sudcov jeau jednovratni éinu bili iáit, poéeli au robiti zemeljaku mogel st’cbiti. Ttj kinő je tak potrebeu, da
audi, gde je aamo jeden sudeo i druitveni goapodu. Koga au vlovili, njega au akongali niti cesari niti kralji brez njega uemo2eju

Nekaj izpravic orsapa.

Íz povestl miiírjiirske.

Kaj moreju roditelji znati.da njim
bude starost sladka.

A 'ó
biti, ako i vnogo penez i velko bogatstvo
inftjl.
P rvi kinő, brez kojega nijedna mati
evője kfceii od hiie pustiti nesmi, je : őistoőa.
Jeli je na svetu otec ili mati, koji bi se
mogli ufati, da ih bude k< i vu starosti v
gistcői dt2ala, ako si ju uije za mladosti na
őistoőu navéil. Za sigurno moie no írói, da
8u takvi roditelji vu starosti najnes p;n<ái.
Drugi kinő jo red. Red je tako. kinő,
koji vu sebi zadrfcavlje: marljivost, podtenje,
sklonost na dobro i duinost prama roditelje.n.
Ako roditelji svoju decu za mladosti redu
priuóe, nebudu iuorali vu starosti stradati,
jer budu deca ono ureduo trodüi, kaj su njim
roditelji pripra'ilí, a po marljivosti budu
8voj imetek jód povekéalí, a svoje pót mke
takáemu redu privuőili, kakőega su se oni ol
bvojili roditeljov navuőili.
Tretji kíné, kojega roditelji vu srce
svoje dece za mladosti moiaju posijat', je :
pos 1uá iost. Takovu d«cu, koja znaju őistoőu,
cela ob ina ljubi i poétuje, ar ili véé vanétina
izdaje, da su i dobrom redu piivőena, p»k
ako k tomu dojde joS pos'udnost napiam
roditcljem, taksa deca budu sluíüa celoj
obeini na primer (peldu) a njihovi starci bu
du ved na ovom svetu imali raj.
Ali prva i najsvetleka dudnost svakomu
otcu i materi je, da si decu odlnani vustrahu
bo'jem , ar ako tóga ueimaju deca, badava
je őistoőa. red i posluáuost. Brez straha
boijega, gpomeuuti kiud mkad nebude sada
dooeael.
Sve ovo se nemo/.e za per.eze kupiti,
Da lutriji dobi ti, nego jedino po spumetnora
i mudrom odhrauivanju dece. Roditeljem je
duinost decu na to privuéit*. Ali s óim ?
valjda s vuőenjem ? opomiuanjem ali kndt'gom?
O ne 1 nego s prlvuranjem. Moraju ved za
mladosti svoju decu vu őistoői dríati, kaj ako
budu delali, deca se njim budu tak őUtoői
privucila, da njim bude vu odrasloj dobi
svaka smet odurna. To isto valja i za :ed.
Ako budu roditelji ted ljubili, deca ludu nje vu tóm nasleduva'a.
Roditelji! gda deca na p-slusuost pri
\Jőivate, netrebate celog* prode tva delítti,
nego morate njim bolje pri merőm napred liodili i dobto odhranjenu decu drug'h ljudih
njim pred odi postaviti. Ako budete to
r.avek pred odmi iiuali, zasvedoőujemo vám,
da budete vu starosti vu roiru /ivili i sa
svojona decom veselje imali.
. . . . a.

/ : proMtonti M r d f i t i n a j a .
X I I Növi Zrinium.
Leta 1660 dal je Zrínyi Miklod nedaleko od Legraca őisto növi grad zazidati,
kojega je dal obkoliti s nasipi, grabami i
drugimi obr<*nbami tér ga je nazval za Növi
Zrinium. Kaj znamenuju rufleviue Novoga
Zriniuma, to se samo po sebi razutneva,
nu kak jc táj veliki grad na nikaj doflel,
o tóm Bombardius sljedeőga pripoveda: Vu
okolici Kanizse gde se Mura vu Dravu zleva,
stal je negda Növi Zrinium sa svojimi stanovniki. Nekadaánji, <>d kojega dobili su
Zrinyiji svoje ime, nabadjal se je na granici
Horvatske zemlje vn okol ci potoka Unne,
gde se vezda jód nahadja tak zvano „Zrinsko
Polje.*
Nastoji anda Zeilerusa ona pripovest,
da je Növi Zi nj poleg staroga bil lidau
tér po Turőinih 1664 leta poruáen. Kada
bi se bili Turőmi 1664 leta pripravili, di
navale na Magjarsku i Horvatsku, dók se je
Zrinji Peter g:of vu gradu dobro naiu stil,
do tóga nastojal je gróf Miklufi svojimi na-
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mihovlyáni lakos végrehajtást szenvedők elleni
fit tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a n.-kanizsai kir. törvényszék, s a Csák 561.|88. tkvi szám.
tornyái kir, já ’á>b>róság területéu lévő MiÁ r v e r é s i h ir d e t m é n y .
hovlyán községi 28 sz tjkvbeu 1 —4 sor 8 ,
55, 125 s 152. hr. sz alatt felvett ős 794
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint
frtra becsült ingatlanok s ta'tozékai
telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik,
1888. évi április hó 19-ik napján miként özvegy Pnklavecz Mártonná stridói
lakosnak Gallits Ltván és neje Filipius Anna
korlovcsaki lakos késedelmes vevők elleni
d. u. 3 érakor
végreha;tási Ügyében 450 frt tőke s jár.
iránti végrehajtási ügyében a nagykani
zsai kir törvényszék s a Csáktornyái kir.
lárásbiróság terü'efén lévő II. hegykerület
községi 213. sz. tjkvben 433|b, 431|a« 482.
hr. sz. alatt felvett, 638 írtra becsült ingat
lanok s tartozékai
220

V A SÚ T I M E N E T R E N D .

1888. évi ápril hó 2 0 -ik

napján

d e. 10 érakor
Kelt Csáktornyán, a kir. jbiróság mint
tkvi hatóságnál 1887. évi decz»mber hó II begykerület községbiró házánál megtar16-ik napján.
643 1— 1
taodó nyilván is árverésen a megállapított
kikiáltási á ón alul is eladatni fogaik.
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Odgovorni utednik;

HARGITAI

JÓZSEF

O d p r ti ü st.
Jako étovanomu Gosponu Uredniku „Me
djimuija* vu Óakovcu.
Pro 8Ím naj b >do tak dobi i, da öve vrstice gór vzemeju
Na odprti list vu Pretetincn dre 2 2 -ga
februara 1888. Őtovani gospon Biaiilovits 1
Vi ste istinito za uovine Slov. G>spodar platili. Platil sem tudi j«s 4. jannara i 24. de
cembra 1887 Kar pa dalj- piáete, da ste
óuli, da ru se i crugi ljudi tuiiii, da süniéin
predplate lani dali za Slov. Gospodar, pák
novine ne dobili, ni rés, i vas prosim, da
na znanite imena tistih ljudi, kője ste éuli
tako govoiiti.
Rác Kanita, 10. m rciuáa 1888
S pofltuvanjem
8 KUHALA

nrun? Ml éri K >/ht.i . |k
o

t a n a i 58 i|f:tznagál különösen betetf-

.
aknlmávHl érzi az em| bér, a ezért a Ricbter-fé'e ki.»d »intézet a
t e g a i i v é l y e s e b b h iliiratot kapta a
„Betea-barAt“ cziinii i luf/.tralt könyvedéi' nie*kiiidése-rt. Ebben a LEGJOBB é. LEGMEGBÍZHA
TÓBB lliZISZERK.lt kimet t en iamertetie \ na»k
8 a b-nne fo,'la't és a SZERE\CSfSE\ FELGYÓ
GYULT\HTOL fzarmasó levelek e£y«teramind nit
i" BIZONYÍTJÁK. hogy eok esetben EGYSZERI) H\1I8SK1IK IS KI.KGFMIÓH rra, tof y
GYÓGYITII \ tl \ \ retfgsfget rövid idő alatt
ineggyégyitguk. Hí a betj*n»*k a meirfpleló szer
ál rendelkezégér**. akkor méir YKIlf Z BETEGSÉGGEL
i» gyógyii’A- váih t<>. miért ímegy be égnék Keni
kellene elmulasztani levelező l ip á'tal Ricbter ki
adó hivatalától Lipcsében a „Betegbaret" c/.imii
könyvecskét megrendelni. K kis,». v isusrn méltó mű
segélyével sokkal könnyebben fog h^ly^sen válasz
tani A meghozatni SEMMI Kill.TSf.GBE SEM
KERÜL
«37 3 —10

JÁKOB
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Az árvereziii szándékozók tartoz tak az
ingatlanok k kiá »á i árának lO*|«-át, vagyis
03 frt 80 k t kószpén/bon, vsgy az 1881.
évi 60. t. ca 42. §-ában előirt ovadékképes
papírban a kiküldött kézéin* letenni, a többi
f Ité‘elek a bíróságnál megtekinthetők.
K é t Csáktornyán a kir. járásbirÓ9Íg ,
mint tehkkvi bíróságnál 1888. évi február
hó 2 2 ik napjá t.
644 1 - 1

0 0 0 9 0 0 0 0 OOOOOQOOO
15|*s8. tkvi szám.

Á r v e r é s i h ir d e t m é n y .
A perlaki kir járásbíróság mint telek
könyvi hatóság iészéről közhírré tétetik, mi
ként Molnár Ist.án kőszegi lakosu&k Dérvenkár István vullariai lakos végrehajtat
szén ve ló ellen 21 frt 44 kr. tőke a jár,
iránti végrehatási ügyében a n.-kanizsai kir.
törvényszék s a perlwki kir. jirásbiróság te
rületén lévő Vullária községi 43. sz. telekjegyzőkö lyvben A 1. 1 - 4 sör 344, 202,
312 h 301 hr. az. aU tt felvett ingatlanból
»lpere't illető */s része s tartozék ti 430 frt
b csái bán
18 8 8 .

évi ápril hó 2 3 -ik napján
il e. 10 órakor

Vul ária községházánál inegtartmdó nyilvános
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul
is eladatni fognak.
Az árverezni szándékozók tartoznak
!,z ingatlanok kikiáltási árának 1 0 *|.-ét, vagyis
43 fit t készpénzben, vagy az 1881. évi
60. f, ez. 42. § ában előirt ovadékképes
papit bán » kiküldött kezéhez letenni, a többi
Ifőtételek a bíróságnál megtekinthetők.

Hirdetések.
4202 |87. tkvi szám

Á r v e r é s i h ii'd e ím é n y .
A csákioniyti kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi b tóság részéről közhí ré tétetik,
miként özv Szy 8 ániorné Csáktornyái lakos
nak Zsivkó Vidóué s Magdoleuics József
Nyom. Fischel Fülöp laptulajdonoanól Caéktornyán.

Kelt C^áktír nyán, a kir. járásbíróság,
mint tkkvi hatóságnál 1888 é/i ianuár hő
28-ik napján.
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