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A Csáktornyái giiboiiakereskedftk 
szövetsége.

Lapunk egyik előző számában emlilet- 
tük, hogy a Csáktornyái gabonakereskedők 
egymásközött egyezségre léptek oly formán, 
hogy mindegyik csakis saját ezer.zálja által 
vásárol s az úgynevezett magánalkuszok és 
kiskereskedőktől nem vesz gabonát.

Ez ügyben kérésünkre a Csáktor
nyái gabonakereskedés egyik szakembere 
Báron L’pót ur az ügy érdemére, a követ
kező felvilágosítást volt szives adni :

A helybeli gabonakereskedők, névsze
rinti Báron, Benedikt Csakathurner Gra 
ner, Ilirschmann II<»chsinger, Mayer-test 
vérek, Neumann József, Neumann Miksa, 
Neumann Mór és Wettendorfer ezégek há 
rom évi időtartamra egyetemlegesen köte 
leziék magukat, hogy helyben főkép c ak 
a termelőktől fognak gabonát bevásárolni 
és semmi szin alatt kisebb kereskedőtől 
vagy elővásárlótól.

Ezen egyezségre öt tagból álló magán- 
biróság ügyel, amely az egyezség megsze 
goit 100-tól 500 írtig terjedhető péuzbir 
Sággal sújthatja.

A gabonakereskedők ezután szenzáltól 
vagy kis árustól semmit sem vesznek, ha 
nem csakis termelőtől szenzál által, közve 
titő jutalék mellett

A gabonakereskedők saját szenzál jai j 
kát tartoznak arra kötelezni, hogy csakis a 
piaczon és a kijelölt mellékutczákban vá
sároljanak, ellenkező esetben az első és má 
sodik alkalommal 5 - 5  fit bírságot tartoz
nak fizetni a szabályhoz nem alkalmazkodó 
szenzálok s harmadik esetben egy évig nem 
vehetik a kereskedők igénybe az illető 
szenzál szolgálatát.

A szenzálnak a piaczi árak elő lesz 
nek irva s ha esetleg az árt átlépi és drá 
gábban vásárol mint főnöke utasította, az 
ártöbbletet tartozik a szenzál sajátjából meg
téríteni.

A befolyó büntetéspénzek jótékony- 
czélra fordittatnak.

Az ötös bíróság Ítélete nem fellebbez- 
hető m eg; a büntetéspénz behajtása, ha 
szükséges, a szerződés erejénél fogva bíró
ság utján is eszközölhető.

Ezen egyezség nagyon természetes, az 
érdekeltek és nem érdekeltek között élénk 
véleménynyilvánításra és rátogásra ad okot. 
Azt mondják, hogy a gabonakereskedők a 
kisebb kereskedők existenciáját tették tönk 
re ; mások, hogy a termelők les/.nek meg
károsítva, mivel olcsóbban veszik meg a 
gabonakereskedők gabonájukat s hogy e- 
végből léptek egyezségre sat.

De ezen ráfogás nem áll ; más okok 
késztették a gabonakereskedőket az egyez
ségre

Csáktornyán a piaczi viszonyok nagyon 
siilyedtek; a hetivásárok majdnem egészen 
megszűntek, mert mindenki a gabonakeres
kedésre adván magát, a behozott gabonát 
már Sz -Ilonán, Búzás külvárosban, Zala- 
Ujváróit és az utczák végén, a szenzálok 
pénz nélkül, jó reménység fejében megvet
ték, úgy hogy a piaczon gabonát már alig 
lehetett venni. A rendes gabonakereskedők, 
akiknek a kereskedés ezen ága a ke- 

i nyórkeresetük, kezeiket zsebre rakhatták s 
j várhatták a gabonát, amelyet a kiskereske
dők már a városon kivfll lefoglaltak. Ha 
aztán a nagyobb kereskedőnek volt vala
mely gabonanemre szüksége, azt a kiske 
restedétől kellett megvennie, természetesen 
jóval nagyobb áron. De ez még csak 
hagyján ! Hanem a Csáktornyái gabonake
reskedés jellege és renuméja szenvedett az 
által, hogy hívatlan egyének is beleavat
koztak a gab -nakereskedésbe. Véget kellett 
tehát vetni eme visszás állapotnak azáltal, 
hogy a tulajdonképeni gabonakereskedők 
szövetkeztek avégből. hogy helybeli kis- 
árustól semmiféle gabonát nem vesznek.

Csáktornyán a gabonakereskedés né
hány év óta úgyis lanyha, a kivitel csekély 
és a kereskedők arra vannak szorulva, hogy 
összeköttetéseiket stayer szomszédainkkal 
tartsák Lnn, ez pedig sok rehézséggel van 
összekötve ; a nagy konkurrenczia miatt a 
legkisebb nyerességgel meg kell elégedniük

1 J i t ik i i "  tá rc iija,
SSÍVZO BBAÍfÁS*)

— Magánbeszéd. —

Mondja egy fiatal ember.
(tBeroJjan a szobai a es földhöz csapja a cilinderét.)

Ah egek ! ah mennyország ! Micsuda lány I 
Micsoda gyönyörű terem tése az Istennek I Bemu
ta tlak  n e k i! Égy pillantást vetell reám, egy szót 
rettegett. Ah, az a pillan tás az a (önkimet ! M int
ha az  éj legszebb csillagai villogj ak volna reám, 
M ic'oda szemek ! micsoda ajkak ! Aztán az a sö
tét hullám os haj ! Azok a rozsás arezok ! Pic/iny 
lülecakék I Gömbölyű karok ! Ic/.i pic/i lábacskák I 
Szerelm es vagyok, megbolondulok ! (Leül egy pil
lanatig maga elé néz.)

Tercsi Tercsi, mi vagy le ehhez a lündéri 
Helénához képest Ez olyan mint az éjfel, le olyan 
vagy mint októberi ködös délután. A Heléna haja 
lekete eelyemtenger, lehullámzik teliéi* vállain 
egész a bokáig, a te  hajad Tered  színtelen cse- 
pükócz, aztán úgy áll szanaszójjel m iit egy ko
pott p a r tv i s .  Heléna arczán biboriózsák vegyül
nek hólehér liliomok közé. a te arezodon Tercsi 
hervadt keserülapu sárgállik bánatos pitypangok 
közötb Aztán milyen a He ene ajka! bársonylágy 
rózsaszirom, melyet a méh is epedve döngicaél 
körül, — a le ajkad édes Tercsi bizony csak

•) A« előadás jogát szerzi nem tartja fönn.

olyan száraz bükkfatapló, a melybe szinte csiholni 
szeretne az ember.

S micsoda remek gömbölyű hosszú fehér 
nyaka van Helénának ; oh egy hattyú els/.égve- 
nelné mel'etle magát t Te drága Tercsim sohasem 
mutattad a nyakada ', bizonyosan rövid mint egy 
tekenös békáé s legalább is ak k o ra  lencse van 
rajta  mint a tenyerem .

És én léged mégis hat esztendeig tudtalak 
s.eretn i I Bolondod voltam, bárgyú birkád! Sze
relmet bégiem elölted, és te orromnál fogva ve
zettél ! Emlókfürtöd most is itt van a szivemen.

Mi yen ostoba vagyok; itt takargatom már 
hat esztendő öt a. Öss/.efonlyorodott kunlyoro- 
dott a sok viselésben (megszagolja) aztán amint 
érzem a penész is meglógta már 1 Mennyivel oko
sabban lettem volna ha odaadom a ketekö'őnek, 
hogy cd n á li' >n belőle pemzlit. El veled színtelen 
semmiség ! Ez a szív csak Heléna sötét hajának 
árnyában akar andalogni 1 (elveti.)

Aztán ezt az a ic ’iépet is itt hordom már 
hat esztendő óta a tárczám ban, mintha valami 
panorámás vagy mi volnék, la n a tárcám at is 
kirongyollr a sarka, meg a fotográfiájával is csak 
kárt okoz nekem. Aztán micsoda arc* ez, mi 
csoda fiziognomia. Lapos mint a holdvilág! A 
szeme olyan mint a béringé, az orra lel van 
gyűrve, a salja görbe, « fülei hegyesek, flgf nés 
ki mint egy mágborotváli csimpáz majom! — Es 
.a) esi a bamba alakot, ezt a s /á ra z  pi|iroet
nyalogattam, c*óko!gai lám hat esztendeig. Elszak- 
gattam miatta 3 dib politúrozott arczképrám át, 
és hol az ágyam fölött, hol az éjjeli asztalomon, 

I hol itt a tarczamban nézegettem I Sóhajtoztam 
lelőtte, m integy kárvallott kucséber, es verseket

írtam hozzá, a miket mindig a bolond gombák 
rovatában közöltek a lapszerkesztők.

És mindezt te érted , a te  arczképedórt á ll
tam ki óh Tercsi! Bizony szégyen és gyalázat, 
hogy hat hosszú esztendő után ma jövök először 
észre !

Oh mennyivel szebb, milyen más arczképe 
lehet Helénának. A szeme tűz, a homloka jég, 
az ajka bársony, az orezája rózsa, maga pedig 
egy kis kedves aranyo8 tündér, A szemével n e 
vetni tud, a szemöldökével térdre ejt, ajkának 
mosolgása megszédit, arc/ának angyaltörm ája sze- 
relem im ára kés/.fi szivemet I Aztán as orra, az 
a pic/iny fitos orrocska milyen jól (áll neki ! a 
tied Tercsi engem ürese szafaládé az övéhez 
képest.

Aatán az a vastag izmos kéz, milyen ne
hézkesen fekszik az öledben, eh nem is kéz ez, 
hanem pracsli. Látnád csak az ö kezét, milyen 
piczi, milyen hófehér, h á t még a tapintása, mii - 
Íven lágy, milyen forró, milyen ingerlő ; a/, em 
ber szinte fél megszorítani azt a  piczi gyengéd 
kac«ót, hátba összetörik. S milyen bájjal mozog
nak ujjat, mi Ivón rózsás körmöc<kék vannak 
rajta, a te kezed Tercsi legfeljebb dag&stlásra 
való, vagy arra , hogy pofon verd vele a férjedet, 
a ki éa  lennék. No köszönöm az ilyen m ulatsá
got, nem kérek belőle.

i)e mit nézem olyan soká e / t  a képet, p a 
piros az egész, még egy kis tuste*ték van rajta , 

Alásszolgája 1 (Eldobja )
Itt is hordok még valamit (a mellénysse- 

bébe nyúl) egy ruha foszlány, a bálban szakadt 
le Tercsiről, eltettem emlékül a zsebembe, és i 't 
hordom mint valami zsibárus. Oh én esztelen, 
milyen vadul csókolgattam néha ezt a rongyot,



a biteladás nagy rizikóval jár Ila Iellát az 
eladás sok gondot ád, kevés haszon mel
lett legalább az ellen védekeznek a ga
bonakereskedők, hogy a bevásárlásoknál a 
napi árakat túl ne haladják

Keressenek a kisárusok is kiilvevőket 
készleteiket próbálják kilocsájtani; segitse 
nek magukon úgy amint tudnak, de ne 
azok kárán, akiknek egyedüli l«enyérkere- 
setük a gab naüzlet.

A rendes gabonakereskedők szövetsége 
törekedni íog a piaczi viszonyokat rendbe 
hozni és megíele ő szolid módon fentartani

Megyei rendes közgyűlés.
Zalamegye törvényhatósági bizottsága 

8vastits Benő főispán ur ő méltóságának 
elnöklete alatt őszi közgyűlését f. hó l én 
tartotta.

A közgyűlés ;iz alispáni jelentést tudó 
másul vette.

Olvastatott a ni kir. belügyminiszte 
riumnak a tűzrendészet rendezése tárgyá
ban kibocsátott nagyíontosságú lendelete 
A közgyűlés Csertán Károly alispán ur el
nöklete alatt bizottságot küldött ki, melynek 
feladata leend: a vármegyének már meglevő 
tflzrendészeti szabályát átnézni s a rendelet 
szellemének megíelelöleg átidomüani

A bizottság javaslata & deczemberi 
közgyűlésen tárgyaltatik,

A megye 1889 évi költségvetési tér 
vezetét változatlanul elfogadta

A m. kir államépitészeti hivatal által 
bemutatott 1889. évi utfentartási költ 
ségelöirányzat elfogadtatott.

A sümegi járásban elhalálozás folytán 
üresedésben levő utbiztosi ál ás továbbra 
is a tapolczai járási utbiztos által fog helyet 
tesités által betöltetni.

A közmunka'áltság árak 1889 é 're  
a kettős fogatú gás után 2 írtban, az e- 
gyes íogaiú igás után 1 frt 20 krban, és 
a kézi napszám után 32 krban állapíttatnak 
meg.

Előterjesztetett a közmunka- és közle 
kedésügyi minisztériumnak rendelete a tör
vényhatóság területén gyakorolt vámszedé 
sek, il’etve a híd és révvámok díjtételei-

s orrom ba szivlam  illatat. Igazán nem tudom 
telfogni, hogyan érezhettem  én e /en  a rongyon 
illatot, ímegníMgolja) hiszen nem illat van ezen, 
hanem szag (orrához emeli) s olyanforma szag, 
mint azoknak a pogácsaalaku garasos sajtoknak 
szokott lenni. Pfuj i (Eldobja.)

I t t  is van egy rongy (a másik m ellényzsebé' 
1>ŐI más szinti rongyot vesz elő} ez egy majáli* 
són  ju to tt hozzám. A ináslijábói való. — Emlék* 
szem, hogy rém itő  jól m ulattam  azon a m ajáli
son, fizettem neki öt lim onádét, három fagylaltot 
es egy kilogramm czukedlit. Á tkozottul jó é t
vágya volt, és én átkozottul balek voltam hogy 
fizettem neki. A ztán még ez csak hagyján volna, 
de e^és>E éjjel tánczoitam vele mint egy őrült 
hotten to tta . A 7 frtoa lakcdpőm  reggelre bocs- 
korrá volt szóHánczolva és olyan náthát kaptam, 
hogy kilencz napig is babá t mond'um  a mama 
helyeit. De még ez se lett volna a legnagyobb 
haj, hanem a c/.igányokkal elhuzallam  a „zöld 
fűben legelw czimü n<>iá|át am iért lizeitem a 
muzsikásoknak 10 pengő forintot' és még hozzá 
el iz püföliek a fiatal emberek, m ert nem tud 
tak rá  tánczolni. Es m indezt álszenvedtem, k i
állottam  érte, Teicsiért. A harmincz lo;intőmből 
ez a roásliszakadék a haszon Köszönöm az ilyen 
hasznot. Ebből látszik legjobban, hogy nem volt 
az eszem a helyén. Négy esztendeje hordom már 
ezt magamnál, és tömérdek csókomtól s/.ime 
megfakult. Igazán nem értem, hogyan tudtam  
ezért a szimplex puelláórt anynyira rajongani. 
El kellett volna hagynom öt, mint ez ni 1 (El 
dobja.)

No de még itt is van holmi apróeág, (zse
beiből egész halmaz emlék lágyat vesz elő.) Ím e 
égy préselt akáczíevól. Egy boldog p ász to ró ra1

nek megállapítása tárgyában Mielőtt a mi 
niszleri rendelet értelmében a révvámok 
díjtételei véglegesen megállapittatnának : az 
illető járások főszolgabírói és a kir. építé
szeti hivatal felhivatnak, hogy a nevezett 
1 id-, ut és révvámok díjtételeinek megái 
lapitása iránt a helyszínén tárgyalást tart
sanak

Az nlsó-bisztriczai Muraszabályozási 
munkálatok ügyében az ál amépitészeti hi 
vatal nevében Lányi Kálmán h főmérnök 
tett részletes előterjesztést,, mely szerint a 
M u ra  folyó alsó bisztriczei szakasza kellős 
kanyarulatának megszüntetése két átmet
széssel terveztetett ; mindkét átmetszés ve
zérárka 1883-ban megásatott. Ezek közül a 
felső átmetszés kiképződéit, az alsó az<>n 
bán a magas vízállás megszűntével beisza- 
poltatolt úgy, hogy a régi meder part-om
lás okozta veszélyek továbbra is megma 
radtak. Mivel pedig az alsó kanyarulat az, 
mely Alsó Bisztricze községet veszélylyeí 
fenyegeti, ezen kanyarulat megszüntetése 
iránt a megye alispánja által elrendelt azon 
intézkedés, hocy a bemutatott vázrajzon 
felt öntetett vezérárok kitisztása és mélyítése 
Alsó-, Felső- és Közép-Bisztricze, Cseren- 
csócz, Tüskeszer és Zsizsekszer községek
nek a folyó évről még fenmaradt 958 me
gyei és községi kézi közmunkájuk oda for
dításával elrendeltetett, a közgyűlés által 
utólagosan jóváhagyatott. Nehogy azonban 
ezen irány csatorna úgy, mint eddig tör
tént, a magas vízállásnál í* liszapoltassék 
az épifészet hivatal által szükségesnek jel
zett terelő mű létesítése elrendeltetett, melyre 
Alsó Bisztricze, Ráczkanizsa, SatTarsko és 
Gibina községek 1889 évi összes közmun
kája átengedtetik, a másik két terelő mii 
és az iránvcsalornya előállítására pedig Kö
zép és F.-Bisztricze, Cserenc>ócz kő ?égek 
1889 évi közmunkája osztatik be, a terelő 
müvekhez szükséges anyag beszerzésére és 
el készíttetésére pedig az utfentartási alap 
hói 800 frtnyi összeg ntalványoztatolt ki.

Dráva-Szent-lván, Légráti községek 
képviselőtestületeinek községi ingatlan szer 
zését tárgyazó határozatai törvényhatósá 
gilag jóváhagyattak.

emléke, emlékszem egy nyári éj.elen a lugasban 
adott légyottot. A tücskök fü yörésztek, a ku 
tyák ugatlak, a kakasok kukorikoHak, «/. égen 
úgy fityegett a hold, m int egy kibontott túrós 
palacsinta, és mindez végtelenül tetszett nekem. 
— O daom loltam  lábaihoz a vizes fűre, aztán el 
kuruttyollam neki szi emnek legszentebb érze l
meit. Valóban nevetséges! Aztán azért, hogy a 
lehér nadrágom térdébe beletörött a Ili, és hogy 
másnap úgy néztem ki a/, éjjeli álm atlanság m iatt, 
m integy nyúzott ta tár, azért kaptam ezt az akác/, 
levelei (Eldobja.)

Milyen más mennyivel istenibb volna azzal 
a tündérszép Helénával átáhrándozni egy enyhe 
nyári éjt. Lugasuk bizonyára indiai hajnalkával 
van hefuttatva é3 török szegfű fehér liliom virág
zik körülötte. Oh, ha beleképzelem ezt a rózsás 
képű gyönyörű angyalt, azokkal a fekete tűrtök 
kel, azokkal a/, alabastrom váltakkal, önkénylele- 
□ ül is letérdelek előtte, (megteszi) és leiéje sóhaj
tom : szeretlek 1

O a most érzem c-<ak: mi a szere'em ! Úgy 
érzem magamat, mintha illatos forró légtürdöt ven
nék, mintha egész testein ebben az egy szóban 
olvadna össze: szeretlek ' s m intha édes lenne 
megsemmisülni előtte , csak addig élni mint ez a 
ssó. de annyi kéjben mint a mennyi e szóban 
van.

Tánczot jár előttem az egész világ, rózsa 
színűnek látom a  c/ukorsüvegei is, bútoraim  
mintha élnének, mozognának és nevelnének rám 
Oh milyen boldog is vagyok

(I olytat ása kör.)

A ( L Ö \ F É L É h \

— T is z te lt  e lő f iz e tő in k lie /  ! Az
év utolsó negyedében tisztelettel kérjük 
mindazon t. előfize’őinket, akik az előfize
tési összeggel hátralékban vannak szíves
kedjenek azt minél előbb beküldeni Lapunk 
összeállítása, nyomása és szétküldése sok 
munkába és pénzbe kerül Vártunk mind
ed ig az előfizetési díjjal és senkinek sem 
alkalmatlankod unk sürgető-levéllel, mert 
tudtuk, hogy különösen a népnek, sokszor 
1 — 2 frt kiadás is terhére van Azonban 
most, amidőn — hála Istennek! - vidé
künkön jó termés volt a gabona és marha 
ára emelkedett, amidőn senki sem panasz
kodhatok, mi is kérjük a mi t előfizetőin
ket : szíveskedjenek azon néhány forint elő 
fizetési hátralékot amellyel a folyó, többen 
a tavalyi és az előző évekről tartoznak e 
hó 15-ig megfizetni Azon t előfizetőink, 
akik e hó 15 ig nem küldik be hálraléku 
kát,, külön levélben fognak felszóllittatni. 
Még egyszer kériük soraink szives figye
lembe vételét, hogy mi is eleget tehessünk 
a lap szerkesztése és kiadása által reánk 
háruló terheknek.

Kitűnő tisztelettel
Csáktornyán, 1883. október 1-én

a „ Muraköz11 
kiadóhivatala.

>#— Jótékonyság. Gróf Festetics Jenő 
úr O Méltósága a Csáktornyái kisdedóvó 
egylet czéljaira i mé' 50 frtof volt kegyes 
adományozni, amely kegyes adományért e 
helyen is hálás köszönetét nyilvánítja: a 
kisdedovodai választmány.

Veglegesites Alszeghy Alajos Csák
tornyái polgári iskolai rendes tanítót a val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniater úr 
jelen állásában véglegesítette

— Kinevezés A perlaki kir. jkrásbi 
rósághoz albiróvá I)r. Pap Gyula abó- 
lendvai kir jáiásbirósági aljegyző nevezte
tett ki.

— Áthelyezés Kováts Lajos perlaki 
kir. járásbirósági a jegyzőt az igazsigügy- 
miniszter ur a nagy kanizsai kir. törvény
székhez helyezte át.

Köszönetnyilvánitis. Mindazon t. 
smerőseinknek, akik kegyesek voltak fe

lejt bet len szeretett leányunk temetésén meg 
jelenni, részvétüknek kifejezést adni és ez 
által fájdalmunkban osztozni, fogadják e 
helyen a 1. gőszintébb köszönetünket ! Csák
tornya. 1888.okt. 10 Fejér József és cs aládja. 

— Az idei termés különösen kukorie/«,
hah és tök teljesen kielégíti vidékünk gazdakö ’ 
/ön^éget T .b h  helyen egy hold föld 100 mérő 
c<utá^ kukoriczál adott. Atiag 70—80 m érőt 
lehet ho dánként számítani. Temérdek bab a d a 
tott el a hetivásárokon. Tök annyi van, hogy a 
piacion nincs ára.

Agyonnyomta a kukoricza. Zrinyi- 
falván í hó 8-án este 10 ó akor a bíró 
házánál vig énekszó mellett fosztott kuko- 
r c át a falu népe, A fosztásra szánt kuko 
ricza a pajta egyik oldalán volt összerakva 
és a pajta egyik oszlopához erősített sarog 
lya által választatott el a fosztott Kukori- 
czátóL A kukoriczafosztók közöl Visinger 
Józset 14 éve* dráva vásárhelyi fm el
hagyván helyét, a saroglya alá helyezke
dett. A foszta'lan kukoricái tömeg nagy te
herrel nyomta a saroglyát. amelynek visz- 
szatartására alkalmazott láncz 6 hüvelyk 
hosszú és vastag szöggel volt a pajta osz
lopához erősítve. A nagy teher nyomván a 
saroglyát, a szög lassan-lassan, észrevét e- 
niil engedni kezdett és a nagy mennyiségű 
kukoricza egy pillanat alatt, a fosztók nagy 
rémületére a saroglya alatt ülő fiura z hant 
és azt egészen befödte és agyouuyomta. A





a hiva'alos órák alatt a perlaki kir. jbiróság 
telekkönyvi osztályánál s Hodosáni község 
e óljátó'-ágánál mcgiekinthetők.

Kelt Perbkon 1888. szeptember 6 a 
kir. jbiróság mint tlkvi hatóságnál. 761 1-1

4318, tk: 1888.
A i v e re st h ird etm én y éK iv o n a t.
A por laki kir. jáiá-birőság, mint tlloi ha 
lóság közhírré lesxi, hegy a ki', kincstár, 
végn ha tatárak Jambrosica A bi rtné elbír 
175 fit 45 kr. tőke és á'. iránti végreha
tási ügyében Kanizsai Illés szentu árai lakos 
késedelmes árverési verő ellen 235 fit. vé 
telári tőke * 1887. dec< mber 28.- tói íáió 
6 Százalékos kamat, úgy 3 fit. 70 kr. 
előbb már megáll pitott kölöég behajtás' 
Héjából az árverést a ukamzsai kir. trvszók,
(: a perlaki kir. jibróság területén levő 
szentmáriai 101. sz. tjkvben A 1. 112.
1120. 1817.1926.3050 3203. 4047 brs*. 
alatt foglalt 454 frt. becsértékü ingái .u» k- 
ra » kir. kincstár kérelme kö etkeztében a 
végiehajf. törv. 185. $ a alapján elrendelte. 
Az árverés
1888 évi október hb 27-ik napján d u. 2  órakor 
Szt. Máiiá . a községbi.<5 házánál megtartandó 
Dyiváuos árverésen elfog adatni. Kikió 1 
tási ár a fennebb kitett becsár, árverezni ki 
vánók tartoznék a beceár 10 száz'lékát 
készpénzben v ovadékkéyes papi ban a ki 
k üldött kezéhez letenni Vevő köteles a \é 
te'áii 3. egyenlő rési tben, még pedig az 
elsőt »z árverés jogerőre emelkedésétől s/á 
mitandó 8 nap alatt; a másodikat u. a. 
naptól számítandó 60 nap alatt; rnindrn 
egzes részlet után az átverés napjától szá
mítandó 6 százalékr s kamatokkal együtt az 
árverési feltétekben meghatározott he'yen és 
módozatok szerint bfizetni. Ezen hirdetményi 
kibocsájtásával egyidejűleg megállapított ár
verési feltételek a hivatalos órák alatt a 
peelaki Jkir. jórásbi;ó-ág telekkönyvi osztá 
lyánál megtekinthetők:

Kelt: Perlakon a kir. jibíróság, n int tik 'i 
hatóságnál 1888. szeptember 6 án. 762 1—1
4193. tk 1888.
Á r v e r é st h ir d e tn ie n t/ i kivonat-

A perlaki kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a ki’ , k'ncstáruak 
Z érd n Katalin férj. Radmanics Andrásié 
elleni végreliajtási ügyében 51 frt 41 kr. 
tőke, (n.iek 1887. évi deczember 11 -töl járó

f, százalékos kamata1, 6 fit 95 kr. végrehaj
tási és 6 frt 35 kr. már előbb megá’lapított 
költségek k elégitése czéljjából a n kanizsai 
kir. törvényszék a per'&ki kir. bi óság terü
letén lévő Kot tori község 1499. számú 
tjkvbm A I. t -  15. s .r. 1964 2053 2508 
2811. 4418 4470. 4566. 7251. 7841.
7885. 8416. 8618. 9296 9342, 9350
hrtz. a. fogalt inatlanokból Z-erdiu Katalin 
férj. Radinauics Andrásnót illető 462 fiira 
becsült 'j  résznyi tulajdoni jutalékára a'-
1888 évi október hó 30 napján d e 10 órakor
Kottori község házánál megtartandó nylvános 
árverés enelfog adatni Kik’ádáti ára feunebb 
kitett b csár, ár>e zni k.vánok tartoznak a 
beceár 10 százalékát készpénzben v. óva ék- 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni 
Vevő köte'es a vótelart. 3. egyenlő 'észlet 
ben, még ped'g az elsőt az árv rés j»g<róre 
emelkedésétől számítandó 15 nap alatt a má
sodikat u. a. naptól számítandó 30 nap blatt 
a harn ad kat u a. naptól szá nitandó 60 nap 
ni tt minden egy<s részbt után az árverés 
napjától számi'andó 6 tzázlékoS kamatokkal 
együtt az á; vetési feltételekben meghatáro
zott helyen és módozatok szerint lefizetn*.- 
Ezen hirdetmény kib csájiásáv-d egyidejűleg 
megállapított árveié i fel lé i elek a hivatalos 
órák a att a p rlaki kir. árásbiréság telek- 
köny i osztályánál s Kottori község »• ő járó- 
ságánál megtekinthetők,

K 'lt: Perlaknn a k r. jr 'i  ó'ág, mint tlkvi 
lia'óságnál 188S szeptember 6.

760 1 - 1

1743. tk. 888
Árverési hirdetményi kivonat.

A perlaki kir. jbiró ág mint telekkönyvi 
hatóság közhiiré teszi hogy a m kir- kincs
tár végrehajtatnak Dudek Pál alsó Miha- 
lyoveczi lakós végrehajtást szenvedő elleni 
183 Irt 37 kr. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajlási ügyébeo a n -kanizsai kir. 
tör a perlaki kir jbiróság területén lévő 
A Mihályovecz községben fekvő saza.-mihá- 
lyóveczi 76. sz tjkvben A’ I. 1 — 12 sor. 
90 .426.823.847.1080 1456. 1441- 1451. 
17 4. 2086 2181. 2691. hrrz a. felvett
úrbéri telekre s a legelő illetményre 609 
frt kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
tennebb megjelölt ingatlan az 
1888 évi október hó 27. nap an d e 10 órakor 
alsó mihályoveczen a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 
60 frt 90 kr. készpénzben, vagy az 1881. 
LX t. ez. 42. § ában jelzett álfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 
1 én 3333. sz. a kelt igazságügyministeri 
rendelet 8 §-ában, kijelölt óvadékkápes 
érlékpapi bán a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881: LX. t ez. 170 § a értel
miben a bánalpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vény átszolgáltatni.

Kelt Perlakonl838. évi szeptember hó
6. napján A perlaki kir. jbiróság mint 
Ukvi hatóság 759 1 — l

C Z V E T K O V IT S  A N T A L
vaskereskedő

C S Á K  T O R  N Y  Á N- 
Aj;ln)jii a lehető legálisaid) választékban levő 

l t o k z o r ú  é s  s i r l i i m p a  I t é s i . l e l é l .

Erez-, ásvány- és fakoporsók, sírkeresztek,
________ imrnaU r a h i a i ’a._______ 2-4

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Védjegy. Felülmúlhatatlan étvAgyhIAnjr,
gyomorgyóngeseg, rósz illatú lélek-
/•■f. felfuvudaa, s a v an y ú  felhóffenés, 
k o l ik a , g y o in o rh iiru t, gyomorégés, 
lioni'>k - , s durakepzi'ides, túlságos 
iiyA lkaképzóde* , s á rg a sá g , u n d o r  es 
hányás,f'itVijás (ha a gyo m o rtó l e red), 
gyo ino rgö ros, sz ek sz o rn lás , a gyo- 
u ionm k  •'te lekkel és ita lo k k a l va ló  
tú lte rh e lése , g ilisz ták , lép -, m á j-  és 
arany eres lia n ta lm a k  ese te iben . — 
Kgy üvegese á ra  h aszn á la ti u ta 
s í t á s s a l  eg y ü tt 40 kr., kéttű s pa- 
laezk 70 kr.

K özponti sz é tk ü ld és  Brády Károly 
g y ó g y sz erész  által Kremilerbsn (Mor-

Kaphaló minden gyógyszertárban.
t>\as: A v a lm li m ái iaezelli g y iin io rrsó n n e k e t sokat 

tianii'itják • - utánozzak. A vnlődi.ag jeléül minden 
inognék piros a fenti vi'ljegygyel e llá to tt horitektia 
k< 11 gm igjohe l.'iinie es a minden ü v eghez  mellékeli 
h a s z n á la t i  u ta s í tá s o n  m< g kell je g y ez v e  lenni, hogy 
az Ki. m-h'i ben (iusuk Henrik kony viiyonnlajáhari nyo
matott 4 * MU

V •lődi m n*Bégb«n k a p h a tó : K t l g r á h  : 
A* irgalm  isre.ötnek g \ó 'v s g e r tá r ib s n  Óerm ak Jb.

KJ *  s I I  r gj (y a g . K a tá i#  A n t. E
KJ'gv«. I’efií József gjógyzz. Poapikil S. gyógyiz. 
\  . H a u l i s n n  1’r.iga Béla gyógysz. k a p r a i n .  
0/.U , Werli Mik.a gjrógjiz. ■ • u d h r é a ,  Konbreg 
.1 tsef gyógt*/. V I n r i » « 7.<Miil»Mt, Hftlc* B gyógy. 
!*• é g i  i u I i  Milinaki Hippol. í? jó g j« z . Mb | .

, PolUtschék R. gyógyít. (Hataifirvidók.)

Nyom. Fitiohei Fülöp lapiulajdonosnál Cnóktoruyáu.



Nekaj iz pravic orsaga.
Ravnanje sveobóih zdravstvenib po9lov.

Apotekari Cemerne i őemera (glfta) za- 
drátáfajuőe materije samo na doktorski prepis 
slobodno daju.

Tko je po zakonu du2eti decu odhranji- 
vati, ili tko se je na to obvez&l, mora od 
sedem let ralajdu d<cu, ako zbeteÉaju po 
doktora dati vraőiti, jer drugaő bude ne 
samo penezoo kaátig urán, no go more i vu 
zatvor dospeti.

Va sveobőem zdrav4ven:m poslu stoj'ju 
ákole pod ps2njom varmegjinske oblasti. Koj 
uőenik ima prelaznoga betega, treba ga iz 
Sko'e odpustiti tak dugó, dók éisto ne ozdravi, 
i ako se ?u ákoli pokaie prelazni beteg, to 
mora uéitelj taki poglavarstvu najaviti. Ako 
vDe Skohke dece dobi istoga prelazuoga 
betega, onda mora politiéka oblast ökolu z i- 
preti tak dugó, dók beteg őisto ne prestane. 
Ali to se mora onda najaviti mdiistru nutar 
njih poslov i ‘-kolskoiou ministru.

Va n&glih nesreóah n. pr ako si tko 
ruku,nogu vtrgne,ako tk«> vu medlovicu padne, 
ako tko zamre, onda mora svaki pom< ő', koj 
to razme.

One osobe, kője nisu izvuóene n. pr. 
vedarice ili stare babé aeameju uikoga viaőiti 
ni ti oikakoVa vraötva pripravljati. Takovi 
selski doktori, kojih jós dosta ima, vnogiput

vu grob sprsviju doveka, ko) bi jód bil mo-1 
gél dugó letnh 2iveti da bi se bil k izvuée- 
uomu doktoru ob:nul i od njega pomnr iskal 

Ako vu kőjem mestu vi e ljudih jednoga 
te istoga betega vu isto freme dobi, ili ako 
se prelazni beteg pokaió, onda obéinsko po-1 
glavarstvo, doktori, duhovniki, uő telji, nat*- 
iiu*i 8 jednom reéjum svi oni, koj m je to 
znano, moraju to viseéo; oblasti najaviti, 
kpja onda na varmegj'ju piijavi

Vu svakoj oböini moraju se s\ako leto 
deci bobinjke cepiti i to svakomu detetu vu 
prvom letu. Kadi dete sedmo leto navrái 
mora se opet vcepiti. ltoditelj* s'trbn ki, tu 
tori i svi oni, koji ’maju decu odhran|ivati,

, du2ni su istoj bobin ke dali vcepiti, ako j S 
! nisu prave bobinjke pretrp-li.

Iz povesti umgjarske-
Hőibe za slobodu veie.

Vu mirovuoni k'Oitraktu je bil beőki mi' 
potvrdjeni, magjarskim p’-otes'aotom b li  je 
opet ujihova vera d »puácena, Bethlen se je 
odrekel naslova magjarskega kralja. Nato je 
bil imeiiuvan za herczega i isim Hrdelja dobit 
je j< ő sedem vaimegjijah.

Ali ovaj mir nije dugó trpel. Bethlen 
je prekré 1 nikolbingskoga inira i joá je dva 
pút ua b tku se sp avil, jedenput je i bu-
dimskoga tmskoga baáu ua pomor zval; na 
zidnje su se ipák do kraja pnmrili.

Bethlen je zatim na skorom dovriil svoje 
nemiruo / iv 1 jenje. Pred smrtjutn je doista 
nagovoril velikaáe, da pripozr.aju njegora 
.enu Brandenburg Ka<alina za erdeljsku vo- 
vodinju, ali strastvena i slavohlepua 2ena 
nije se mogla dugó zli2ati. Poalje nje pos
tai je Bethlen István a zatim Rákoczy Gyúró 
I. erdeijei vojvoda, koj je kralju nazad dal 
sedem varmegjijah, i njega je i k.alj pripoz- 
nal za erde.j-*koga vojvodu.

Vu magiar8kim oraagu je mii nastal. 
Fordinand nije véé dugó 2ivel. Poslje njego- 
ve smrti postai mu je sin Ferdinand III. 
magj iraki kra’j, koga je Pázmá-'y Peter jóé 
za üteovoga iivljenja okorunil.

Za je^u mesec p >sle Ferdinandove 
s ni ti vumrl je i Pázmány Peter. Pázmány 
Peter i Bethlen Gábor bili su j dtiake sta- 
roití, i obedva spalaju med zuameniteosobe 
magjai ske pov*ati.

Protestant Bethlen bil je najglasoviteái 
i najznamenitiőt erdeljski vojvoda, po«i kim 
jo E d< lj veliku s ’avu postigel. Pamoten őlo- 
vek i dober vojskovodja je bil Rád se je 
bavil 8 zuanostmi, a zsi svoju veru se je 
vnogo trud 1, ua Skole je vnogo potroiil, bil 
je marljiv, skrb jiv a vu poslu neumoren.

Ali vu njegofom posluvanju gi je najbolje 
preőil Pázmány Peter estergomski nadbiékup. 
Paznuuu ima katolicka veta zalivaliti (la 
ju prote^ tan ti nisu potlaőili.

Pázmány je nazad podigel i vu red



postigla, ili hu ga nemiloslivni rodjaki ztprli 
tér ga s poatom vmoriti naHtojtli, da nje- 
govu herbiju zadobe, ili na koj drugi ná
din Ali Szabó u. p. ftildvarski krdmar nije  
na táj niti jeden na< in od glada vumrl. 
PoHvadil ne je na svojom /enom i tak se 
rezsidil, da je odluőil od glada vumreti. 
Zabadava He je v njegovoj kr^mi kaj-kaj 
dobra kuhalo. on nije hotel nikaj jeati. 
Deaeti dán je ved tak oslabil, da He je 
zru-il i svojoj leni v truc vumrl.

Stara famiiija.
Vu oböini Rzizmanicz vumrla je íena, 

koj a je íivela 123 leta. Műi njeni bivSi 
posedúik, vumrl je vu 118 letu dobé svoje. 
Gospu Barak, tak se pPe, oplakuje joS 
vezda 102 leta stari sin, 96 let stara k£i i 
94 leta stara sneha. Stara gospa bila je 
celo iivljenje jaka i zdrava periona, isto 
tak vele i za njenu decu. BormeS to je 
poHovauja vretina famiiija !

Osobje jednoga broda.
Da po-to?. n a I i Citatdji, koji 

m a l o  ili oilt po mórja neputuju, pojtra 
b u d u  o s t r o i k u  morskoga broda, 
tu jim opiáemo osobje broda ameriuskoga 
imenom : Citi of Newyork. Na tóm brodu 
je 1 kapitao, 7 őastoikov, doktor, blagajnik 
(kassii), kormánál i njegova dva pomoőnika, 
36 mornarov, iai'nir, tesar (cimerraa'i), 27 
merniSkih pomoóoikov, 5 posleiikov pri elek* 
triénom rezsvetlienjn, tri malinistí, 86 kuril- 
cov, 65 teiakov pri kara. vuglenju, jeden koj 
kötél krpa, vdji pincemester i 146 njegovih 
pomoóuikov. Od ovih 36 pazi na stole, 16 
ojib óisti sobe spav&luice, pet ieo pák dvori 
na broda ntlazece se áenake putnike. Osobje 
tóga broda anda broji 441 ljudih. Bormefi. 
more lepi biti tsj Citi of Newyork ! 

Blagoslovljen porod.
Cislak imenovaui posleuik vu Duloth 

zvauom severoamerikanskom varoőu doiivel 
je ovih danov osob ti bői i blagoslov. í^ena 
njegova nairae rodila mu je najedenkrat 
óetveio defiice Dvoje öve dece je muikoga, 
dvoje pák je ieuakoga sp<da, obadva para au 
lepő ziravo na svet dolla i tak se dobro 
őute, da niti misliti nije moói, da bi kője 
od njih vumilo, kak je to pri takvom po- 
rodu navada. Gratuliramo srtóoomu otcu ! 

Dobri vujóek.
Vujéió N. pise vu kratko svojemu bo« 

gatorau vujcn, koj mu je do V6zda psneze 
poliljal, ah najedenput podiljati prestal: Ako 
mi uepolleá 5000 forintov, ja se moram 
streliti, ar jeden dug loltenja uemorem ne- 
plaóeu ostaviti. Vujec pozuajuC reztepljivca 
i nehoteői mu peueze poslati, odgovori mu: 
Peneze ti dragi moj vujóió v Se nemoreio 
poslati, sve, kaj bi ti jói vftiuiti mogel, bilo 
bi to, da ti k tvojoj plemenitoj uameri moj 
revolver posudim. Nu i ovoga ti posuditi 
nemorera, ar se bojirn ue da sh búdéi strelil 
nego, da mi jufl i lepi moj revolver proiaS 
i zalumpaS. Bőiméi je gospou vujóek s tiin 
listorn dobro vpitil í pravu iilu pjgodill 

Samoubojstvo.
Fdo Franc patikarski pomoóaik je vu ka- 

v&t.i svojemu susedu Antalfyu iz £i’p i peneze. 
vkral. Stvar se je taki zeant'a i Filoa odpelali 
su na polic ju, gde su vkradjene peueze a i 
vuru Autalfyovu pri ujem naSli. Buduó ua- 
ob'a2őiii njegovi pi í ja tel j i nisu hoteli aud* 
bcne korake proti njemu vóiniti, nego su ga 
odurili i iz svojega d uÉtva izkljuciii, zato je 
od policije taki i odpu Cen bil. Ali odurja- 
va ije prijateljev tak ga |e genulo, da se je 
sa ciaukaliom otroval i taki vumrl.

Stekli vük.
Od steklih psov i maókov pisali smo

Ijefos vilekrat Silostne glase Meuje tóga
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