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Ffltér iS*t -Ferencsiek hasa, «n>„- 
lat. hatra. — HserkeaztAral é.te- 
k**sni lehet mindennap 11 és 12 
óra kötött. — A lap szf'lami 
részére vonatkozó minden közie
méiig W argd tal J ó z s e f  szer

kesztő nevére küldendő.

K iadóhivatal:
Fischel Fttlöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

■yiltterek és hirdetések.

Hirdetések Jutányosán szám íttatnak

H C Í Á R  é l  H O R ÍÍT  NYELVEN MEGJELENŐ TÍRSADALM1, ISIR E IT ER JE SZ T Ö  és SZÉPIRODALMI HETILAP.
M e g je le n ik  h e te n k in t  e g y s z e r :  v a s á rn a p .

, „Muraköz, tuku, ékpénHár- «*
nA l,ő  M uraközt-Takarékpénztár és .Onsegéyzo.szöretktz.t*  - ,  Muraköz-hegyvidéki közművelődé', .Ö n k ép *  

■tör* hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Eytez évre . . . . 4 fH
Fél évre . , , , 2 frt
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések m ij dfogadtatnak: 
Budapesten: Goldlterger A. V. és 
Kekstoin B. Iliid inni. liécslmnt 
."viliitek H., ltnkes .M , Oppelik A ,
llauhe (i. I, "s társánál r- IKrmU 

Űrön hűn: Stern U

K yilttir  petit sora 10 Itr

Ejry város, amely nem akar 
haladni.

] >ráva-Vásárhely (Nedelicz) egyike  
Muraköz legnagyobb és leggazdagabb mező 
városainak Legelője, am elyet az uradalom 
tői megvett, Varazsdig terjed ; a község 
hiba udvarán óriási kukor czagórék bizo
nyán* arról tanúskodnak, hogy a község 
nek terjedelmes kuknriczaföldei vannak 
1) r í  v a V á « H r I) e l y  Muraköz leg- 
gazdabb községe hőében áll. Az is ritka 
szerencséje, ami a lakosság vagyonosodásá 
nak nagy előmozd tója. hogy két forgalmi 
Táros között, fekszik ; Csáktornya egy ne
gyed, Varazsd egy fél órány ra van tőle

íls  mégis Nedelicz nem halad ! A 
sokkal szegényebb Kottori és A1 só-Doni 
ború messze túlszárnyalták N deliczet. Eme- 
zeknek \ an a tankötelesek számának megfe 
lelő iskolájuk és tanszemélyzetfik tűzoltó 
egyesületük, &z utóbbinak olvasóegylete, 
az előbbi iskolai értesítőt, is adott, ki az 
idén, — Vásárhely nek mind ez nem kell 
Van az országút mellett, egy  csinos nagy 
vendégője , tornyába i egy  jó hangú nagy  
harangja, —  egyebe semmije.

Ott nem tudnak, vagy nem akarnak 
arról tudni, hogy a tűzoltói intézmény egy  
községre nézve szükséges és áldásos intéz
mény. ]>^dig a tavalyi tűz am ely egy ut 
ezát leperzselt s majdnem templomukat is 
e lh am vaszt‘Ha ! megtaníthatta volna őket

Nedelicz fiai nem akarnak, vagy 
nem tudnak az emberbaráti egyesületekért 
lelkesedni pedig sokan vannak Hogy egy  
máson segiteni nem akarnak, azt a csák- 
tornyai tűzoltók beszélték el nekünk a m, 
hó 28-iki tűzvész utáu akiknek a szom  
széd kis falucskák lakói segédkeztek de a 
nedelicziek nem igen erőltették meg magu
kat. Sőt még azt sem tették meg, hogy  
az oltásban elfáradt, Csáktornyái tűz Hókat 
bazavif,ették volna Azoknak, akik egy ide 
gén köz ég lakói vagyona és élete meg 
mentésére sietlek, este fáradtan gyalog kel
lett visszajönniük, mert Nedeliez oly szűk 
keblű volt, hogy nem adott, előfogatot, Ezt 
szavahihető tűzoltók panaszolták

Menjünk tovább ! Vásárhelynek van 
bárom osztályú iskolája. Ez Vásárhelynek
—  tekintve tankötelesei számát — nem 
elég Legalább hat tanilóra volna szüksége 
A város tehetné, de nem akarja Nede
licz érdem teljes lelkésze, a felsővidék ez 
kanonok esperese 100  frtot és élelmezést 
ajánlott első évben az óvónő számára, ha 
a város óvodát, Allit

1 )ráva Vá^áthelynek az ajánlat, nem 
kellett, mert nem kell neki kiadedovoda. 
Pedig a tavalyi, m eg az idei tűznek is
— azt mondják gyerm ekek voltak az
okozói. I

‘Szinte hihetetlen, hogy Nedeliczen, 
ahol az ország legeslegelső nyomdáinak 
egyike volt, al g van 10  ház, ahová újság 
já na ; olvasóegyletről nem is szólok Mert, 
Nedelicznek ilyesmi nem kell.

A dé l vasút n kívül a csákto n y i 
zágrábi vasútvonal is 1 Iráva Vásárhely ha
tárán vonul el. Megállóhelyet könnyen sze
rezhettek volna maguknak egy’ kis áldoz*' 
árán Figyelm eztettük anna idején a köz
séget « rre. de nem hajoltak a ó szóra

Mind ennek mi az oka ? Iszonyára a 
rossz közszellem. Az ott, lakó értelmiség 
szeretne tenni valamit a nép előhaladá^a 
érdekében, de a lakosság csökönyösségén 
és maradiság'n minden jóakarat megtörik.

Amely község nem akar ha adni s 
nem akar kulturális és emberbarát! intéz
mények tekintetében ha bár anyagi 
ereje megengedi — előremenni, az olyan 
községre alkalmazni kell a törvény parag 
raphusait és erővel kell előrevinn'.

Dráva-Vásárhely ilyen község Ajánl- 
uk őt a kir. tanfelügyelő és a járási fő 

szolgahiró urak figyelm ébe hogy’ legyen 
megfelelő iskolája és tűzoltósága,

i S  \  II \  o  u .

F e c s é t e l e t i e a  l e v e l e k .

Volt nekem egy kedves ismerősöm, ki soha 
se pecsételhetett le egy leve et, hogy kis ujját 
meg ne egette volna. De sokszor csókoltam azt a 
spanyo''.viaszt es kénem titkou, égesse csak 
égesse tovább is azt a kit újiat, mely puhább 
vsla a bársonynál és olyan édes, hogy begyét 
csak fölé kelte tartani a feketekávénak és a/, 
ember c/ukor néikii megiliatta A sok égetéstől-e 
vagy mitől, hogy lángod, mint a bibliai ember
ujja....... lobbot vetett tőle ruháin is — hanem
ez még csak hagyján, a tü/et nem lehetett e'ol 
tani és magam is hamuvá égtöm. Azóta ki nem 
állhalom a sptnyolvi»s/.t, és itt ülök hamuvá 
változva az íróasztalomnál. várva egy szép szem 
a,kötő pillantását, hogy hamvamból phőnixként 
éleire keljek. íme n. i. olvasóim ! ez a peoséte- 
lellen levelek Írójának 'örlénete

Most mikor a levelek hullnak és elfedik a 
sárguló harasBiok a rnohágyat, mely annyi édes 
titoknak volt tanúja, midőn az őszi szél tnélabus 
dalokat zeng, u tavasz, ez it|u ieány s a nyár 
e fiatal férfi boldog szere'mérő!, mint egy kóbor 
szellem, mely a csalatnezón hagyta életét- de 
látatlan pajzsán még folyvást csattognak az ül
döző kardirések és t > ötle a holló károg . a ter
mészetim szilfás e kietlenében oly jól esik egy 
kis zöld igei, melyre az e nlékezet galambja le
szállliit.....  Várjátok be a tói zivatarokat s mi
kor már minden fa In e:g‘ ie leveleit, nézzétek 
meg a fényül és cs-»d-il|átok a o/pru sióm bokát. 
Hó akit és hó fölön mi szép e soha nem ner- 
vadó lombok látása! Olyan szép, mint az első 
szerele n. e pecsóteleilen lévé . a házasság, e pe* 
c«éie' levél melleit! A szerelem írja az emlék 
könyveket, a házasság már konyhakönyveket ve 
zat. Ah In egykor a pecsételetlen levelek írójára 
valaki könyvijeikül is e ulókeznék' En golyhö- 
mit is nem mondtam ? A minap ilyen formál ir
tain valamely emlékkönyvbe s ki azt hittem, hogy

ennél hamarjában Arany sem mondott volna ara
nyabb gondolatol, lesütött szemmel is láttam, 
mint sértek meg egy érzékeny jó szivet kit
ón szivemmel váltanék meg.................. ...........
Az egyik ember sitiiében fölveri a port s a má
siknak szemébe megy, pedig korántsem a port 
akurta fölverni, csak kedvencz tárgya felé sietett, 
őrizkedjetek emlékkönyvekbe Írni, vagy — szer
felett nagy gyöngédséggel. Mértéiért legyen a 
te nyájasságod, csizmád ténymázos, kabátod kike
félt, csinosan felkötve nyakkendőd, mellényed 
fehér, órái tallérnyi lapos, óralánezod arany, ke
zed keztyüs. hál teredben pedig legalább is egy há
romemeletes ház álljon s akkor azt Írhatod a leg
szebb lány emlékkönyvébe, ami' akarsz, azaz 
hogy amit írhatsz, a mennyit tudsz, kivévén ha 
más tanulta meg helyetted azt is, amit mások 
felőled tudni vélnek.

Oh .' pecsételetlen levelek, hogy nektek mind • 
járt a hölgyek titkaiba kell elegyedni ! Fel vagy
tok e drága illattal puskaporozva, és duftoló ke
nettel megkenve, hogy ilyent merészeltek beszél
ni ? Hí csak a természetesség lesz minden éke
tek, bizony félek, hogy nem kap rajtatok senki. 
Na azonban ellenkezőleg lesztek felöltözve, még 
tán a tárczalevelek helyett is szívesen látnak ben
neteket.. Mindenek felett legyen sok titkotok. Az 
nem tesz semmit, ha titkotok kivétel nélkül olya
nok, hog/ nton-útfélen hall mi felőlük, cak ké
pesek legyetek megtoldani valamivel; például: X. ur 
halálos fogfájásban szenved ; Y. orvos halálos 
fájdalmak közt húzta ki fogát, a gyökér szeren-
i zésen beíelört hanem azért sem X. ur sem Y. 
orvos meg nem haltak ; sőt e műtét óta Y. orvos 
valóságos boldog ember, mert X u nak azt a fo
gát húzta ki, a melyik az ö szépiéges feleségére 
fájt — boioad hogy tövestö' nem húzta ki ! 
Édes pecsételetlen levelem igy kell csinálni a his
tóriát . . Legyetek annál fogva találékonyak,él •
c/esek, de c<ak majd — és csionyával. — A jó 
ó'cz nem minden bokorban terem, kiváltképen 
való tanúság erre* a „Bolond Miska “ naptára, 
iné y annyi bokrot megzörget, mig a nyufit ki
ugratja Mert úgy van az. hogy akinek fehér 
sipká/a van. abban 'éli kedvéi, hogy szenet rak 
bele ; és a csikó a'ig tanult meg porosxkklni, 
már s/.iik neki az u cza; a rosszat könnyen le
lte' tanulni, a jót nehezen ; édes az ajak, a szív 
keserű; sokan esznek, kevesen latnak jól; stb. 
Legyetek pedig mindenek felelt becsesek és ked
vesek Na már e tekintetben nem tudok nektek 
tanácsot adni; me-l a kedvességet nem lehet el 
tanulni, ez vele születik az emberrel, mint a köbé 
szel. Hanem annyit lap isztaltam, hogy a nemes 
szivü ember pörpatvar és veszekedés nélkül ha- 
sonlik meg másakkal. Ez az „Anstand “ amelyet 
én m igyam* 1 nem tudok kifejezni. Hanem azt 
megint tudom, hogy unit én kedvességnek ne 
vezek, a ’, a lélek ugyanazon forrásából ered, 
melybő’ az *Anstand.u Bölcs embernek ez elegendő.

Édes pecsé eletlen levelek! midőn igy föl - 
készitnélek benneteket, mint Polonius u'ra készülő 
fiát, ki is a bJ csesség nonplus ultráját e két szó
val fejezte ki „kölcsön ne adj, ne végy« adok ke
zetekbe egy aranyat, hogy mindent csengő pengő 
pénzzel fizethessek, ámbár a I. olvasók sokkal 
szívesebbek és vendégszerelőbb házigazdák, hogy- 
sem fáradtságukért pénzt kívánjanak Hanem 
meglássátok, hogy ezt az aranvat mügis szívesen 
e lfo g a d já k  meri az is meggazdagszik tőle, aki 
ke/éb >1 ki adja, íz is, a ki ellogtdia Ságiatok 
meg a t. olvasóknak, kik egy réghalDaló ritka 
madár énekét nem hallván már tán panaszkodnak 
is, h így B. B -tő azért nem olvadhatunk mosta
nában költeményeket sem egyik sem másik lap- 
bán márt a b itatóai tűi tórákról Ábrándozik.



En pedig ki e kis ezukorporával apeosélet-) 
len leveleket behintem, anélkül hogy tájlaijon, 
hogy hamuvá égtem kérem a tek. szerkesztő 
urat. hogy nyissa meg 'máskor is szive kálinál, 
ha bekopogtat Önnél/'a pecsétele'len levelek 
Írója.

f c e l t n u é s

h  C L Ö S F E L É k .
- Kinevezés, ő  Felsége Molnár Eleke, 

magy. kir. honvéd hadapród-tiszthelyetfest, 
Molnár Elek Csáktornyái urad ügyész hát 
honvéd haunagygyá ö vezte ki, Molnár 
urnák inár két fia szolgálja a hazát mint 
honvédhadnagy

-  Hymen. Mikler György légrádi ev 
tanító okt. 22 én tartotta menyegzőjét Zá- 
borszky Irma kisasszonnyal a gyékényest 
tanító kedves leányával Áldás frigyüköu!

— A Szylveszter-esti mulatságokról 
már jó előre gondoskodnak Csáktornyán 
Ugyanis a nőegylet m hó 28 án tartott 
választmányi ülésében elhatározta, miszerint 
Szylveszter esti mulatságot rendez; az uj 
nagytermet, már le is foglalták. A csáktor 
nyai dalegylet m hó 30 án tartott választ
mányi ülésében szintén elhatározta hogy 
alapszabályai értelmében a Szilveszter e s t é t  

megtartja egy más k vendéglőben
— A Varazsd-lvpnecz Ocsurai s tovább 

vezető vasútvonal építését a napokban 
elkezdték. Egyelőre száz munkás van a 
földmunkálatokkal elfoglalva s mivel Ivánecz- 
Ocsuráig Azámbavehető akadállyal nem kell 
az építőknek küzdeniük, a vasút építése idáig 
csakhamar be is lesz fejezve. A varazsdi 
akra, de meg vidékünkre nézve is annyiban 
fog haszonnal járni a vasútvonal, am ennyi
ben az ivanecz ocsurai kőszénbányákból 
olcsón juthatnak kőszénhez Szép kirándulási 
helyünk is lesz a vasút által az Ivancsicza 
tövéhez és Lepoglavára

-  D ráva-Vásarhelyról írják a követ
kezőket; T isztelt Szerkesztő Űr! Községün
ket ismét a tűzvészek szerencsétlensége 
keresi Még ki sem hevertük a mull évi 
borzasztó csapást, immár ismét kétszer (két 
nap) egymásután égnek épületeink. Októ 
bér 28-án délután 1 és fél órakor kigyul 
ladt a „Yaradin* nevű utczában egy 
pajta, melynek lángjai átcsapva a szom 
szédhoz, két gazda összes épületeit és ket
tőnek gazdasági épületeit elhamvaszt á Á l
latok közül két, sertés elégett Egy bőlc ő 
beli kis csecsem őt a legutolsó pillanatban 
szabadítottak meg a megfulástól Más 
nap, azaz hélfőn délelőtt fél 1 1 -kor nm ét 
lármát csap a nép s ime a főulezán a v á 
rosház átellenében kissé leidé egy pajta ég 
Itt már — szerencse, hogy szélcsend volt 
— azonnal localizálva lett a tűz s nem is 
égett le a kigyulladt pajtánál más.E tüzek okál 
a gyermekekre hányták, de nem tudni biz
tosan, n e m e  másként történtek? (A liU- 
nél több jelenvolt Csáktornyái arról panasz 
kodott, hogy a nedeliczi nép alig segéd 
kezett az oltásnál, mintha nem is náluk 
égett volna A nép közül leginkább a szom  
széd falubeliek segédkeztek Dicsérettel em 
lítettek fel két nedeliczi hölgyet, akik a 
legnagyobb önfeláldozással hordták a \i-  
zet, nevüket nem tudják 8 zerk.) Engedje 
m eg kérem tek. Szerkesztő ur hogy Nede- 
licz lakossága nevében e helyütt benső kö
szönetét, mondjak az egész község helyett 
a Csáktornyái, valóban derék tűzoltóknak 
akik mindkét napon szépen felszerelve se 
gitségünkre siettek s a tűz legyőzésében oda
adó szorgalmat fejtettek ki.

G G y

— A lipoai tan ító  ra b ló it a kiküldött' 
csendörségnek akadályt nem ismerő szorgal
ma folytán sikerült felfedezni Ugyanis a 
ch ndőrség. élükön a kanizsai csendőrfőhad 
nagygyal, nyomon haladva, a tetteseket, a 
muraszombati járásban szerteszét kóborló: 
czigányok közt feltedezte. akiknél a rablóit 
ruhanemüek nagy része meg is találtatott 
A csendőrök m. hó 26 án erős fedezet 
alatt hajtották a rablókat Alsó Lendvára

A Za'a i ködöny K önyvta ra  czimii 
vállalat 11-ik füzete m eg je len i C zim r Ha 
dik lovag, irta: Monda Vádlott. Sándorné 
Ara 15 kr

Erdöőri szakvizsgaíat tartatott m 
hó 15-én s következő napjain Szom bathe
lyen Az 52 jelentkező köpött Muraközből 
is volt egy  erdőőr, k ováts Ist án lurc>is- 

|c*ei, uradalmi erdőőr aki jó általános ered 
ménnyel lett képesítve Felemlítjük, hogy 
az 52 jelentkező közül 8 -nak nem sikerült 
a vizsgálat.

Alsó Damborurol írják hogy ott in 
hó 25-én éj el llozsm an Anna, Strubel .Józset 
fol)osójáról egy fél mázsa babot lopott s 
azt az ágyába rejtette A károsult a csen  
dorökhöz fordult s gyanúja Rozsman Annára 
irányulván a csendőrök segítségével annak 
ágyában a babot megtalálta. A tettes meg
ugrott, de helyette egyelőre férjét vették elő 
Ugyancsak Dombomról ir ák b jgy a Dráva 
legutóbbi kiáradásakor egy asszony ment 
ál a Dráván földjére, akii az ott lévő két 
csősz megtámadott, lefogó t s szá át ken
dővel betöm ték. Tudja Isten mit csinált 
volna a két vén őszbecsav arodott. gonosz a 
szegény asszonnyal, Írja tudódiónk, akit már 
fojtogatni kezdtek, ha vélet eniil egy arra 
menő ember meg nem zavarja őket Arról 
nem ir tudósítónk, hogy volt-e az esetnek 
folytatása az i letékes biróságnáP

Földrengés Novákov ezen. amint 
onnét jelentik lapunknak, m hó 28 án este 
6 és 7 óra között földrengést ész eltek.

A megyei igazoló választmány az 
1889. évre megyénk legtöbb adófizetőinek 
névsorát megállapítván, kitü. ik, hogy a 
300 virilista közül az e l ő  évi 37397 írt 30 
kr az utolsó 277 írt 30 kr. adót fizet 84 nek 
adója van kétszeresen szim itva közü ők 
54 nek ügyvédi oklevél, 7 n ü< mérnöki ok 
levél. 7 nek orvoatudori oklevél alapján és 
16 lelkésznél Vidékünkről sorrend szer’nt 
a következők vannak a névsorban Gróf 
Fes'etics Jenő Hir-chmann Adolf Mataszo- 
vits István, is o Ferencz, Pulay Zsigmond, 
Peczek György, dr. Krasovccz Ignácz, Tamás 
Ádám, Szele Ignácz. Szabó Imre, Hergár 
István Ziegl r Kálmán G id ó Mátyás Vram  
Frigyes. Hochsinger '•ándor, Molnár Elek. 
FischerDávid ImreyFerencz. Scbenk János, 
Morandini Bálint S/akonyi Z-igmond Xusi 
Mátyás. Récsey József, Sípos Károly, Spitzer 
József KoPayJtromofl, Z ikál Henrik. Szirtey 
Gyö gy, Mayer falamon, Berg Félix lla,di 
nák tie ige ly , Vol'ák IUz<ő Szeivirt Antal 
Tódor József, Neumann M ksa P Uorirk 
Ignácz,

Halottak napja előestéjén a C8ák- 
t »rnyai, szent inihályi, airkertben az idén is 
mindenki sietett leróni e huny i iiánf a 
kegyeletadóját. M ír kora dé után hullám  
zott ki a nép öm»*g a temetőbe. Az áll ké 
pezde növendék i tanáraik kis r.oébui gyász- 
I bogó alatt vonultok ki d. u 4 órakor a sir- 
keribe azintézet néhai igazgatója sirjához.ahol 
« nővén létek énnekkara Mozart Nyu asz 
talóját. Különíts Lajos negyedéves tanitó- 
növendék vrzetése mellett ritka szabatos

sággal énekelték. Este a temető kivilágit 
tat,ott, ami csak esti 10  óra után ért vé
get. Az idő. leszámítván a szelet, kedvezett.

Nyilatkozat A köztem és Olaszi 
Lajos tanitó ur közt felmerült ügyben ter
jedt híreket alaptalanságuk folytán ezennel 
koholmánynak nyilvánítom - Horváth Gyula.

— A Csáktornyái iskolaszék e hó 
2 án gyűlést tartott, melynek főtárgyát a 
jövő évi költségvetés képezte. Enn k m eg- 
állapitására és tételenkint, való újbóli á t
nézésére a go idnok a két igazgató és az 
izkolaszéki j é g >ző kü'dettek ki- U gyanezen  
gyűlésen mondat itt, ki Thorday János  
népiskolai r. tan tó véglegesit.é^e

A pécsi kir. póstaigazgatóság szives 
figyelm ébe. A halottakn »p a e őestéjére egy  
Csáktornyái adófizető polgár Gráczból négy  
oarab élővirágokból font koszorút rendelt. 
A koszorúk okt 3 l én a rendes időben fel
adattak a póstára (am int ezt a gráczi póstn- 
bélyegző mutatja), hogy másnap nov. 1-én 
Csáktornyán rendeltetési helyükre m egér
kezzenek A koszorúk csakugyan m egérkez
tek nov. 1-én a Csáktornyái va<-u*i állom á
sig, de ott nem adták le, hanem tovább 
vitték Kaniz ára és onnét másnap nov. 2-án 
reggel küldték vissza Csáktornyára, am ikor  
m ára halottak előestéje elmúlott. Ilyenformán 
már akárhány vőlegény és udvarló (csok
raival) ven légiós (halaival), családapa 
(báliruhával) sat. sat megjárta. Ennek a 
bajnak nem a kezelő póstaszemélyzet az 
oka. hanem a rendszer. U gyanis nem tudni 
mi okból aStayerországból Ausztriából.szóval 
a Pragerhof felől érkező küldem ényeket. 
Csáktornyán nem adják le, hanem előbb  
elv szik Kanizsára és ouuau kü dik m á nap 
v ssza Csáktornyája, ami te rmészet.es a 
megrendelő Rá ával já , mert lakodalom é< 
né nap után már nincs szükség csokorra 
temetés után koszorúra, bál után báli ruhára 
meg halra sem pedig süteményre- A 
Csáktornyái és vidékbe!' közönségre tehát 
nagyon kellemetlen és káros ez n viszás 
állapot. Ennélfogva több oldalról jött m eg- 
bizás folytán, a nyilvánosság terén, tiszte  
lettel kérjük a póstaigazgatóságot. szives- 
ke jek eme viszás állapotot m egszüntetni 
és a Pragerhof felől érkező póstai küldem é
nyeket a Csáktornyái vasúti állomásnál 
azonnal leadatn , annál is inkább, mivel v a 
súti forgalmi akadályokba nem ütközik a 
leadás tiz percznél tovább álván Csáktor
nyán a vonat

Mmrakéz naitjiké”
tgy 1723 . k é\be kelt kézirat njoiiiu. -- 

Utasa itta*.
(Fnly ttái.)

l í, ()r. Az erdömesler, a vadászat, vad és 
Is dolgában semmi szin alatt, legyen az ajándék, 
vrt8V más érdekből, sem a nemesektől sem bár 
kitől mástól magát megvesztegetni nem engedi 
es alpja rendeltjeit e tekintetben komolyan togja 
figyelmeztetni. Ha netán egyes ese'ekel fftlfe- 
de/.ne, első i'ben a/, illetőt komolyan megintve 

megbtinte'i. és ha a megintés czélhoz nem ve
zetne, az illető a prefektusnál bejelentendő, a 
nn,lön h a megérdemelt büntetéssel az illető 
sújtva leend

II54 a z o n b a n  *z erdömesler az ily v i a s z a - 
c e.elot hallgatással mellőzne, avagy talán maga 
i- egyetértett volna, úgy súlyos felelőseget von 
maga saját magára.

I'» or. Ko a o l y a n  megtillatik bármi néven
(létezendő czimen. a jobbágyok uradalmi robot 
munkáját és elologalail más által elhasználtatni.

Valamint, hogy a akár az erdő mester, akár 
p*«bg az alárendelted, Írásbeli urasági eugedelern 
ne ktil, h/ uradalom területén avagy szóm** édsá-
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