


62 kr. — 2 0 . OsizmadiA-ipartársu’at ha
szonéi rezeiébe bocsájtott szertár bérösszege 
15 írt. — 21. Adóbehajtási illeték 80 írt,. 
—  22. O rsi ág oh vásárok alkalmával befo
lyandó átiratáéi dij 50 írt —  23. Toloncz 
költségek m egtérítése 120 írt. — 24. Kü
lönféle bevételek 200 frt. —  25. H átralé
kos községi pótlék, m ely behajtható 120 0  
frt. — 26. Legelőpótlék hátralékból b e 
folyó összeg 500 frt. — l-ső  ház szám  
alatti kertbér 10 frt —  28. A „Hattyú* 
czimü vendéglő kiépítése folytán bér-több 
let 150 frt. A bevétel összege 35740 frt 
53 kr

Iv iadAr*.

1 . Városbiró fizetése 400 írt. 2 . H e
lyettes városbiró fizetése 100  frt 3 Hat
városi tanácsos fizetése a) 25 frt. összesen 
150 frt. 4. Városi orvos fizetése 200 frt 
5. Városi közgyám fizetése 2 0 0  frt. 6 . V á 
rosi pénztárnok fizetése 400 frt. 7 Városi 
jegyző fizetése 600  fit. 8 . Városi Írnok fi
zetése 400 frt- 9. Városi pénztárhoz kiren
delt segédkező írnok fizetése 400 frt. 1 0 . 
Városi kántor fizetése 250 frt. 11 . Városi 
őrmester fizetése 300 frt. 12. Hárem rend 
őr fizetése a) 2 0 0  frt. összesen 600 frt. 
13í Rendőri szem élyzet ruházatára 285 írt 
14. Városi éjjeli őrök fizetése a) 60 frt 
összesen 240 frt- 15 Városi kivilágitási 
költségekre anyagért 788 frt. 2 lámpagyujtó 
fizetése a) 96 frt. összesen 192 frt. Láb 
beli a) 10  frt — 2 0  frt összesen 1 0 0 0  frt 
16. Városi csőszök fizetése a) 70 frt. össze
sen 140 frt. Lábbeli a) 10  frt —  20 frt 
összesen 160 frt. 17. 3 utcza-tisztogató fi
zetése a) 150 frt összesen 450  írt 18. V á
rosi bába fizetése 60 frt. 19. Segélyezésekre 
300 frt. 2 0 . Toronyóra felhúzásért 4 5  frt. 
21 Állami kölcsön visszafizetés részlete 500  
frt. 21. Állami adóra 3091 frt 37 kr. 23 . 
Irodai szükségletekre 300 frt. 24. Utazási 
költségekre 100 frt. 25. Ftak, hidak és 
csatornák fen tartására 600 frt. 26 A köz 
ségi épületek fsntartására 600 frt. 27. Ki 
lenezórai harangozásért 20 frt. 28 K ór
házi költségek 100  frt. 29. Különféle kia
dás 2231 frt 20  kr. 30. Tűzoltóság se
gélye 1 00  fit . Fapénz 20  frt. összesen 120  
frt. 31. Tílzkár biztosítások 94 frt 60 kr. 
32. Á lla m i: hús, bor ezukor és sör fogyasz-

Ne akarj mindig nagylelkű lenni, de légy 
mindenkor igazságos.

A fájdalom az emberi nemnek családi 
tulajdona ; mert ebben a legsivárabb keblű em
berek is sieretetteljesen ölelik egymást.

Sokszor azok a tulajdonok, melyek a világ 
előtt hibák gyanánt ttlunek fel, a szív mélyében 
erények.

Csodálatos módon vflnnak a földi kincsek 
elrejtve; a szegény kevéssel; a koldus semmivel, 
a gazdag sokkal bir; — elegendővel — egyik 
sem. —

A könyek szép lelkek égi harmata, mely 
virágzását bevég/i.

Vagyonvesztés pótolható; másféle vesztesé 
gek fájdalmait az idő enyhíti ; csak egy baj 
gyógyithátlan : ha elhagyjuk magunkat.

Amilyen az ember, olyan kívánsága és 
reményei vannak.

E kívánságokból és reményekből ismerjük 
az egész embert és ezek határozzák meg erkölcsi 
és vallási jellemeit

(Folyt, kör.)

tási adóba 10  005  frt 24 kr 33 Polgári 
és elemi iskolákra 7053 frt 80 kr 34 
Katonabeszállásolási dij 50  frt. 35. Községi 
bikák bevásárlási 200 frt. 36 Egyenértéki 
illeték 771 frt 10  kr. 37. Tanítói nyug  
díjra 144 írt. 38. Vásári bizottság napidi 
jai fejében 100 frt. 39. Képezdei helyiségre 
Kötelezett részlet 1000 frt 40. Jégverem ért 
60 frt. 41. Betegápolás pótlékul 40 frt 
42. V agyonta’a i és m unkaképtelenek se 
gélyére 2 0 0  írt 43 Szegények házához 
tűzifa 100 írt- 44. Jegyzői nyugdíjra 30 frt 
45. 30 000  frtos amortizacionális kölcsön 
törlesztésére 1770 frt. bélyeg s pósta 6 frt 
24 kr. összesen 1776 frt 24 kr 46. Tolon- 
ezozási költség 120 frt 47 Adó végrehaj
tási költség 40 frt. 48 Három rendőr 
lakbére fejében a) 36 frt összesen 120 frt 
49 2 ló és a szerelvények beszerzésére
600 frt A kiadás összege : 36 .708  frt 55  
kr. H iány : 968 frt 2 kr.

A közigazgatási bizottság ülése.
A megyei közigazgatási bizottság november 

havi ülését Svastits Menő főispán ur Öméltóságá
nak elnöklete alatt f. hó 13 án tartotta.

Olvastatott és tudomásul vétetett az aiispáni 
jelentés.

Előterjesztetett a közmunka- és közlekedés 
ügyi minisiteriumnak a megye területén átvo
nuló Dráva és Mura folyók szabályozási kérdé 
sél illető leirata. A célba vett szabályossá-i műn 
kak üdvös voltát tettesen méltányolván, készseg
gel kijelenti, hogy a •zabályozási munkálatoknak 
kiviteléhez segélyösszeggel hozzá fog járulni s 
gondoskodni fog, hogy a jövő évben a vármegye 
közönségének 10—1ŐÓ00 frtnyi segélyöszeg áll
jon rendelkezésére Ez anyagi támogatáson kívül 
intézkedni fog az iránt is, hogy a jövö év elejé
től kezdve a zalamegyei m. kir. áHamépitészeti 
hivatalhoz egy a vizépitészeli szakban kellő jár 
tassággal bíró műszaki egyén osztassák be. kinek 
feladatává leendi, hogy a megye közönségének a 
Mura és Dráva folyók szabályozására irányuló 
törekvéseit szaktanácsaival támogassa s a szük
séges tervéket kidolgozza, továbbá a munkálatok 
helyei kivitele felelt felügyeljen.

A miniszteri leirat értelmében a fenlorgó 
viszonyoknál fogva első sorban a Mura s azután 
a Dráva folyó szabályozása eszkőzlendő. A köz- 
igazgatási bizottság elhatározta, hogy a magas 
minisztériumhoz ezen. a megye veszélyeztetett 
vidékének érdekeben tett kegyes intézkedéséért 
íeliratilag fejezi ki köszönetét.

A zalamegyei ipar tanácsba az 1889. évre 2 
rendes és 2 póttag választatott.

Olvastatott Ziegler Kálmán Csáktornyái kis
dedóvodai egyleti elnök ama kérelme, hogy h 
belőlvó bírságpénzek egy része nevezett kisded 
óvoda javára adományoztassék. Mivei a törvény 
intézkedik az iránt, hogy az egyes befolyó bír
ságpénzek hová lordittassanak, az egyébként na
gyon is méltányos kérelemnek a bizottság nem 
tehet eleget.

A közigazgatási bizottság a sümeghi járás- 
birósági fogház ablakainak vasrácscsal leendő el
látása ügyében az igaiságiígyminiszlert íeliratilag 

I megkeresi.
A pécsi kerületi postaigazgatóság a szent- 

adorjáni postahivatalnak továbbra való lenlar 
tása ügyében megkerestetik.

Megkerestetik a postaigazgatósag Nova és 
Lenti, Kővágó«(")rs és Halaton-Füred közötti cél
irányosabb póatai összeköttetés eszközlése iránt

Légrád képviselőtestülete a Nagy-Kanizsa és 
Harc* közötti ozélszerübb személyi összeköttetés 
kieszközlését kérelmezte.

Ugyancsak a déli vasút igazgatósága meg- 
kerestelik az iránt is, hogy a megye területén 
levő minden egyes állomásán adjon ki térti je
gyeket.

A szoboliczai postahivatal kézbesítő körébe 
tartozó községek kérik a pdslahivalalnak S/obo 
ticzán továbbra való meghagyását. A kérelem an
nak idején vételik figyelembe, ha a beszüntetés 
szóba kerülend.

Kir. tanfelügyelő ur havi jelentésében elő 
adja, hogy a járási főszolgabíróval Sárhidán az 
ottani róm. katb. iskola személvi és dologi vi
szonyait rendezte. —Ugyancsak a járási főszolga

bíróval meglátogatta a bonezföldi róm. kath. isko
lát. Meglátogatta a csonkahegyháti helvét hitv. 
iskolát s a mileji róm. katb. iskolát. — A Za- 
la-Kgerszegen felállítandó polgári leányiskola szer
vezésének szempontjait a községi iskolaszékkel 
megtárgyalván, az összes osztályok november hó 
folyamában megnyithatók lasznek. — Meglátogatta 
a teskándi uj róm. katb. iskolát Az ebergényi 
községi iskolánál a tanító illetménye törvényes 
mennyiségig egésziteiett ki. — A keszihelyi já 
rás fószolgabirája a meszes-györki róm. katb is
kolát, a nagy-kanizsai járás töszoigabirája pedig 
a galamboki röm. f a'h. iskola tanítói lakását in
tézkedés céljából megvizsgálták. — A parsai já
rás fószolgabirája Lukács József szilvágyi tanító 
felső-rajki illetményei ügyében hozott kö/igazga- 
táai bizottsági végzést végrebijtotta. — A keszt
helyi járás töszoigabirája a zalavári iakolamulasz- 
lók ügyében hozott közigazgatási bizottsági vég
zett végrehajtotta. — Alsó Krá'joveczen a róm. 
kath. hitközség második tantermet nyitott a a 
másodtanitói állomást be is töltötte. — A szent 

í adoriáui á lami iskola kútja elkészül vén, a 
mag is minisztérium által engedélyezett többi 
melléképület sürgős felállítása ügyében a gond
nokságot. a hetési tanítói lakás melléképülete ki. 
javításának ügyében pedig a pacsai járás tószol- 
gabirájat megkereste. — A felépített türjei uj 
róm. katb. iskola ezen időszakban^ megnyittatott 
s rendeltetésének átadatott.

Alszeghy Alajos Csáktornyái, Paukovich 
György zala egerszegi polgári iskolai tanítóknak 
harmadik ötödéves korpótlék elnyerése tárgyában 
beterjesztett kérvényéit a közigazgatási bizottság 
a magas minisztériumhoz pártolólag felterjeszti.

Hasonlóan pártolólag felterjesztetnek több 
á lami és államilag segélyezett községi népiskola 
188%. tanévi költségvetései.

A közigazgatási bizottság több tanító meg
választását jóváhagyván, dijlevelfiket mtgarősi 
tette.

A meszes györki iskola megfelelő elhelye. 
zése ügyében elhatároztatott, hogyha 1889. óvj 
május végéig a kellő intézkedések a község részé
rői meg nem tétetnek — ezen iskola elzáratlk.

Csaihó Alajos keszthelyi felsőleány iskolai 
tanító a keszthelyi algymnasiuinhoz a rajzoló ge- 
metria tanítására kineveztetvén, a közigazgatási 
bizottság ezen állás elfoglalását jóváhagyta.

Kir. tanfelügyelő ur a közigazgatási bizott
ság végzése kalácsában jelentést tesz Búcsú Szent 
László és Sándorháza községek iskolázásának 
rendezése ügyében

A kir. adófelügyelö ur jelentése szerint ok 
tóher végén az adóhátralék tett 1.626,798 frt. 82 
kr Bélyeg és |ogillefék, szö'ődézs naváltság, fo 
gyas/.tasi adó, hadmentességi dij és egyéb tarto
zékok tűmén október hóban befizettetett 360,341 
frt. 81 kr.

Az árvaszéki elnök ur jelentése szerint a ío 
galmazói karnál szeptember váltón hátralék volt 
1752, beérkezett októberben 2291 s igy elintézés 
alá került 4'M3 iigydarab ; ebből elintéztek 2148 
darabot s maradt október végén 1895 ügydarab.

h  C l  ö  S F É L  É  k\

— A k irá lyné  ő F elsége névnapján, 
Erzsébet napkor ünnepi istenitisztelet tarta
tott a Csáktornyái róm. kath templomban. 
A misén Horváth Lajos zárdatőnök és p lé 
bános ur fényes segédlettel pontificált. A 
kóruson az áll. képezde férfi-négyeskara 
énekelt A misén résztvett a többi közt az 
összes tanulósereg valamennyi tanintézetből. 
A középületeken nemzeti zászlók lengtek.

— A nemes >porlot üzö Csáktornyái 
korcsolyázó egylet m évi feleslegéből sz i
ves voll a képezdei gyakorló iskolába iáró 
szegény gyerm eknek csizmára 2 frt. 37  kit., 
az igazgatóságnak kézbesíteni, m e'yet ezen
nel köszönettel nyugtáz az igazgatóság.

A Csáktornyái „H attyú4* vendéglő  
nagyterm e külsőleg < Lészült, a park ttet 
most rakják s a többi belső munka is 
csakhamar be lesz felezve. Az éttermet teg 
nap iiyitották m eg. A vendéglő uj h e ly i
ségei a kivánalmaknak m egfele’öleg v a n 
nak építve s valamint külcsín, úgy czél- 
szerflség tekintetében is régóta érzett h i
ányt pólóinak városunkban.



1
Pofok Kőrös pák 90 jo íak rezsrdil, da se 
Cisto zararznnl. Po hrbtu njegvom najlepie *e 
vei sanjöe vrgíla mlade'. I iz Temesvara 
javljaju, da se bude taroáka graba kon ulja- 
jov vu nedelju a paradom odprla. Polek ta 
kovih okoluoptih nepieosta t  uam drugo, ncgo 
posrkbeti se za dosta drv tér mirno za sto
lom i i  pf'öju zimu podnaftati.

Nova moda dvoboja.
Deullomi su v na&em orsagu a i ne 

dalje po Europi jako reziireni. Jeden svojega 
bliíojega sfreli zbok raalovredue sPari, drugi 
mo odseée vuho, nos ili ga drugaC ram, 
mishfci si s tini toboít* zbantovano poátenje 
opravdati. Ainerikauci su i vu tóm poslu 
spametneái, oni neéeju jeden drugoga zbok 
lebudkaj na r*rugi svet rofliljati, nego se du- 
ellimju na drugi naC’D. Izajdu na stauovito 
mesto, zalete se jeden na drugoga tér se s 
glavami trkaju, k ik  jarci Nezdavnja je je- 1 
den vu takovom dvoboju s krvavom glavom 
retirirati raoial, ali je zato lepő ostamoóen 
ziv osta'. Dober bi bil takov duel za viv'ge 
m ié  prokieujake.

Z m rin jen í poslen ik.
Z5ma j« vec posvud tvrda nastala. Dani 

se je sió i 8to ljudih po áirokom svetu po- 
mrzlo a brzőas bude i ljetos tak. Komaj smo 
prijavili scnrt jednoga zmrZnjenoga v*ó uam 
evő opet od jednoga glas dobadja. Vu Fe 
hértemplomu zmrznul se je poljodelavec irne- 
nom Nistor Maxin, koj iduói od nekakovoga 
pohli prama domu, sel se je vu sneg, da se 
malo odpoóino. Brzéas je pri tóm zadremal, 
ar su ga v jutro kak kost zmrinjenoga na 
cesti naáli.

M edjim urska puéka pripovedka.

Azt, gondolta, hogy a testvére hívja.
Udil se je vu vodu za bratom.

Bele dobta magát a vízbe testvére után.
Ve bi vre obedva iskali tuste vole vu 

vodi, ako se nebi bili vtopili.
Most már mind a ketten keresnék a 

kövér ökröket a vízben, ha bele nem fölad
tak volna.

Njihov mlajgi brat ve prez bantuvanja
hasnuje celo imanje.
(Pscsük most bántódás nélkül használja az 
egész vagyont.

Koj drugomu jamu kopa, sam vu nju 
opadne.
Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 

(Konec — Vége.)

NEKAJ ZA KRÁTER CAS
Doáel je jeden m űi k doktoru, da bi 

ga previziteruval (pregkdal), ar se je ne 
dobro éutil. Gda ga je d 1 ktor veó pregle- 
dal, zopital ga je :

•leli morete jesti ?
Műi lm  jem kak lisica.
I >oktor: Jeli morete de’ati ?
Műé : lm  delam kak jeden ősei. 
Doktor : Jeli morete apati ?
Műé : Spim kak v zimi medved 
Doktor: Jeli morete vodu p iti?
Műi : Fi jem kak jeden vol 
Doktor: Hja, dragi p i  ja telj, ako vi 

tak jeste kak jedna lisca , tak dela'e kak 
je ien  ősei, tak sp'te kak j den medved, 
tak p jete kak vol, tak ond i tdPe vi kurá- 
mítu, ja néznem kaj vám fali.

M uraközi nepmese

Pisai : Mráz Nándor.

Irta: Mráz Nándor.

To se je njim dopalo.
Ez tét s iet nekik.
Prosili su mlajdcga brala, dajih odpc's 

ta, gde je un vole máéi.
Kérték öcscsüket, heg) vigye okét oda, ahol 
az ökröket ta 'á ta .

Odiáli su taki, ali je mlajái brat svoje 
vole naprvo odtiral.
Elmentek azonnal, liánom a fiatalabb teitvér 
ökreit elő e elhajlott*.

Pák |e vole polek potoka postavd.
Aztán ökreit a folyó mellé állította fel.

Tak, da jih je vu vodi videti bilo módi. 
Ügy, hogy a vízben lehetett őket látn:.

Jako bu se brati obiadnvili, kad su lepe 
vole vu vodi zagleduuli.
N-gyon megörültek a testvérek, amidőn a 
szép öklöket a vízben meglátták.

Jeden se je taki vu vodu apustil.
Egyik azonnal a vizbe bocsátkozott.

Pák je rekel:
Aztán azt mondta :

Pazi ! ako búdén) ja ruke iz v< de vuu 
porinul, onda i ti slobodno dojdeö za menőm. 
Vigyázz, ha én kezeimet kinyújtom a vízből 
akkor te is szabadon jöhetsz u'á ii&m.

I tak je bilo.
TTgy is volt.

Porinul je ruke vun i kiidal je nekaj, 
ar se je  vtapljal.
KinjnjtotU a kezeit és kiabált, is \alamit, 
mivel fuladozott.

Ali od, koj je ua bregu stal, nije razmel 
stv&r.
Hanem az, aki a parton állott, uern éltette  
a dolgot.

Afisii 1 je, da ga brat zove.

Polek orsaékoga pufa su morali e :gana 
obesiti. Xa< uje cigan, da onom u koj je od- 
sudjeni, zadnju proánju vfiiniju.

Zato vei ko u poiöznostjum ovak p.os 
su d ea:

Mdo«tivni gospon su d e c ! za viánjega 
Boga v^s prosim naj ne napraviju zmenom  
to veliku sramotu, kaj bi me profi putu 
s 1 com obrnjenoga obesili, jer ja bi od 
srama na galgah vumrl.

Vu M varaSu je jeden cígan. koj je 
med svojom bandom naj Órne5i. Pri jedni 
z bavi vu vrtu, je gol'g lav  igral, pák ga 
je sunce jako peklo, reóe m í pajdaá:

Deni sí na glavu Skrljak, jer* te tik  
op ée sunce, da ti budu joá rekli, da si 
cigan.

Na smrt zbetetal je cigan, ali joá nebi 
rád vumreti ( >dide k onomu éloveku ko j 
tak drago piti i jesti zapoveda beteínikom  
dati

Doktor mu pralie prepiáe, pák mu 
rece da je naj vu vodi zeme nutri.

Cigan si dobro zapamet:, da vu vodi 
je mora spiti. Kak dojde dimo, vu jeden 
veliki kad nanosi vodu, i sedne se vu 
nju, pák suhe prahe s ple si vu zube

Vu Z varmegjiji vnogo orelii raateju. 
Ciganu je volja doMa orehe jesti i splazi 
na jeden oreh

Kak i$ée orehe po drevi, vidi, da je 
loá negdo drugi na drevi-Tője nigdo drugine 
bil, kak jeden veliki medved. Cigan se 
prestraAi, i tlet.no se legne na kitu. Med
véd naj de oreha, s jednom nogom ga prime 
s drugom pák hoée po njem vudriti-

Vidi to c gan, misli, da njemu bo8e 
d a ti medved oreha, i fletno reée medvedu.

Zahvalim, gospon medved I vtzda ravno

neéom joati. Medved se na to preatraM i 
najedenput iz dreva dőli opadne.

■ áolendar.
(Od *24-g» do 1 -ga)

»
2 ö Nedelja. Katarina dev.
26. Pondeljek. Konrad. Sejem vu Pakorcu.
27. Tork. Virgilij biák.
28- áreda. Soaten vurenik Pavlov.
29. Úetrtek. Haturnin műé.
30. Petek. AndraS ap. Sejem vu Kottoribi 
1 Eligi. bisk.

L Ő T T  E R I  JA .
Grac 12. novembra 1888.

*2- 24. 19 87. Gl.

C E M  Z I T K  I
K u ru za4—80. Páenica 7.20 H rí 4.50 5 
Jeömen 5 .— 6.50 Znb 5. Grah beli 8 .70 tuti 9

Odgovorui ureduik;
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A perlaki kir. jbiróság, mint tlkvi ha
tóság ködiirré teszi, hog özvegy Szab *lics 
Antalné szül. Síidák Mária végrehajtatnak  
MIinaricH Mihály perliki lakói végrehajtást 
szenvedő elleni végrehajtási ügyében 2 0 0  frt 
tőke, ennek 1882. évi augiuztus hó 9-ik nap
jától járó 8 százalékos kamatai 14 frt 78 kr. 
per 8 frt 2 0  kr. végrehajtási 10  frt 60 kr. 
már megállapított költségek kielégítése czél- 
jaból a nkaniz-ai k r. trvszék (& perlaki kir. 
jbiréságj területén lévő Perlak községben 
fekvő s a perlaki 1711 sztjkvben A f. 418  
hrsz. alatt Münarics Mihá'v tulajdonául be* 
tegyzett és 484 írtra becsült ház, udvar kert, 
1 8 8 8  é v i  d e c e m b e r  hö 10 n a p já n  d. t .  10 ó ra k o r  
alulit t kir. tlkvi hatóság hivatalos helyiségé
ben megtartandó nyilvános árverésen Zakál 
Henrik filpjresi ügyvéd közbeujöttével elfog 
adatni. Ezen árverés által a Mlioarics András 
és Jegyud Katalin perlaki lakósok javára 
bejegyzett szolgalmi jog nem érintetik. H t  
azonban a fenti ingatlan ezen szo'gtlrai ]og 
fentartásával oly árban adatuék el, mely a 
szolgalom tlkvi bejegyzését megelőző tételek 
fedezésére szükséges 430 frt összeget uiegaem 
üti, az árverés hatálytalanná válik s az in
gatlan a szdgahni jog í iutartása nélkül m ki
tűzött határnap >u újabban elárvereztetik.

Kikiáltási ár, a fennebb kitett beosár. 
Árverezni kívánok tartoznak a tncaár 10  szá
zalékát kés '.pénzbíii v. óvadékképes papírban 
a k küldött kezéhez leien >i. Vevő köteles a 
vételárt hái.>m egyenlő rész le tb e , még pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedését1)* szá
mítandó 45 nap alatt, a másodikat u. a. nap
tól szám itanló 75 nap alap. a harmadikat u. a. 
nap ól számítandó 105 nap alatt, minden egyes 
részlet után az á verés napjától számtUandó 
6 százalékos karúitokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szeriut lefizetni. Ezeu hirdetmény kibo- 
csájtásával egyidejűleg megállapított árverési 
feltételek a hivatalos órák alatt a perlaki kir. 
jblróság tlkvi osstályánál s Perlak köz
ség elöljáróságnál megtekinthetők

K elt Perlakon 1888- szeptember 6 -áo a 
kir. jb róság mint tlkvi hatóságnál*

796 1— 1
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A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság kői hírré tezsi, hogy az 
AlLmkincstát nak mint végrehajtatóoak Medlobi 
János ferkánoveczi végrehajtást szenvedő el'e- 
ni 30 fit tőkekövetelés es járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nkanizsai k r. törvény 
pz< k. a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő 
az V. heg}kerület: 435 aztjkvben illetve 
289 az tk. felvett Medlobi dánost illető '|, 
részére, ueyan tt 980 hisz. a- ' ,  résiérei 
590 fit  970 hrsz. a. '|4 részére 40 fit a 
975 hrsz. a. ' 4 részére 94 írt a 978 hrsz. 
a. ' |4 rés7éie  210 írt a 996 hrsz. a. ’ 4 
résiere 2 2 0  frt és 1001  hrsz. a. *4 részére 
24 fitra becsült ingatlanokra elrendeltetik az 
átverést ezennel megá'lapitott kikiáltási á l
ban elrendelte, és hogy a fenuebb megjelölt 
ingatlan az
1888 éri deczerr.be: 15 én d. u. 3 órakor 
az V hegykeiületi bíró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltó 
si áron alól is eladatni tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10  százalékát v*gyis 
59 frt 6 fit 9 40 kr. 21 frt 22 frt 2 .40  ké’,z- 
lénzbeu vagy az 1 8 8 1 . LX . t. ez. 42. £ áb^n 
je zett árfolyammal számított és az 1 8 8 1 . évi 
november ho 1-én 3333. sz. a. kelt igazsag- 
ügymiuiszteri ren lelet 8  § ba i kijelölt óva 
dekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX t. ez. 170 >$-a 
é leimében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges e helyezéséi öl kiállított^ szabályszerű 
elismervényt atszolgáltatui.

Kelt Csáktornyán 1888. július hó 
23. nap-áu.

A Csáktornyái kir. jbiróság nniut tkvi hatóság.
786 1 — 1

Árverési hirdetmény.
A perlaki k 'r  jbiróság mint tikvi ható

ság közhírré teszi, hogy Kurjáo Mihály akot-

t.orii lakos végrelifjtatónak, Matossk Ilona özv. 
Szterbát Imréné és Sztoibát Katalin végrehaj
tást s/envedó k<»torii lakó ik  ellen 45 frt 
tőke, ennek 1884 évi január hó 29 töl já ó 
fi százalékos kamatai 4 frt 20 kr. per 8 írt, 
85 kr, végrehajtási 9 frt 95 kr, ezuttali 
költségek iránti végrehajtás ügyében a 
nkanizsai kir. törvényszék, (a perlaki kir. 
jbiróság) területén ftkvó kottorii köziégi 362  
s/fjkvben A I 2 4 — 9 12 14 15 sor 1156  
3183 4081 4188 5 2 l5  6056 6107 9859  
1 0 0 9 f |i  419|b  hrsz. ingatlanokból, úgy a 
rajta épült házból Szterbát Katalint i l  tó 1, 
rérzre, azonban a/, ezen ingatlanokra özv. 
Szterbát Imvéné javára bekeblezett élethosszig 
lani haszonélvezet szolgai mijog ne n érintetik, 
461 frt bec*árban, továbbá a kottorii 1416 
sztjkvben A 1 1— 3 sor 7403 7726 7729  
hnz. ingatlanokból alpereseket illető -'|s lész 
223 frt becsá'ban, végre a kottorii 19u9 sz. 

[tjlvben A I 1— 3 5 17— 9 sz. 856 1806  
3202 3185 771211 778011 é* 778(1 • hrsz. 
ingatlanokból ugyanazokat i H ő  ^  rész 348 frt 
becsértékbeu kottorii közs^gb ró u&zánál 
1888 évi deczember ha 3-an d e. 10 o rakor 
Grész A bj >s perlaki akós felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közben jöttével megtartandó 
nyilvános á iv e résen e f*»g adatni.

Kikiáltási ár a í nnebb kitett becsár.
Á rv trz .ii kívánók tirtóznak a b‘*csá»- 10 

százalékát k é s z p é n z b e n  vagy óvadékképes 
papírban a k i k ü l d ő i t  kezéhez letenni.

7 9 1  1 1
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Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX- f. ez. 1 0 2 . § a érteimében ezeuml köz 
húré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 3183|87  
számú végzése á t  1 Kosnyák Maiin «iso 
vidovfCZÍ lakós végrehajtató javára Kosuvák 
Gergely, Ilsebus György és Beiovári Jakab 
iIs i-krllye/eczen 23 f  t es 138 fit tőke ezek
nek 1882 év május hó 4-napjától számitaudó 
6 száza ék »s kamatai és já u e k n k  erejé'g 
e'reudelt b z osOási végrehajtás alkalmával j

biróihg lefoglalt és 410 fitra becsült lovak 
telién és szekérből álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 3793 1888 sz. kikul- 
dést renne’ő végzés fo ytán a helyszínén vágyig 
Alsó Krályeveczen leendő észközlésére

1 8 8 8 - ik  ( v i  de  z e m b o r  A» 1 én  d ■ u. 2  ó ra ko r

határidőül kit űzetik és ah >z a venni szándé- 
korók ezennel o'y megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az é' int *tt ingóságok ezen árverésen »z 
1881 évi LX  t. ez. 107 §-a értelmében a l g. 
többet Ígérőnek bocsáron árul is eladatni fognak.

Az e'árvcrezendö ingóságok vételára az 
1881 évi LX- t. ez. 108 §  ában megállapí
tott feltételek szerii t lesz kifizetendő.

K elt Perlakon 1838 évi novemb. 10 én, 
795 1 — 1

Nyom, Fi-ehel Flllöp laptutajdnnoMnál C-áltornyán,
f
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hatóságilag kézhez keríthessem. —  Kgy 
ném et lapban a következő hhdeté t olvas
tuk* : X . utcza 8 . szám alatt igen barátsá- 
g°* tágas lakás fogadható, mostani lakosa, 
ki Drezdában házat vett magának, és oda 
költözött, e lakásban nyerte a főnyeremény 
negyedrészét.

— Verseny a Jáger-rendszerben Le
velezőnk a. következőket Írja : Kellemetlen 
benyom ást tesz a közönségre ha látja, hogy 
a verseny m ily erőszakos és haszon nél
küli lépésekre engedi m agát ragadtatni és 
mily erőfeszítéseket tesznek egyes czégek, 
hogy a másiknak ártsanak. Tudvalevőleg 
a Kiess J. H. czég (Bécs, I. Jasomirgott- 
Strasse 3. és VI. Mariahilferstrasse 19 21, 
képviselve Budapesten Loewy D által sas- 
utcza 1 2 . és a vidéken Kiss Zsigm ond ál 
tál Szegeden) volt az első, m ely a Jiiger- 
féle normál-rendszert Austr a-Magyaro szag
ban bevezette. Azóta e czég normal-készit- 
ményei kitttuő minőségük, finom kiállításuk 
és gyap u-anyaguk tisztaságánál fogva <»ly 
ismertekké és kedveitekké lettek, hogy a 
hozzáértői közönség más hasonló gyártm á
nyok lölött a Kiess féle gyártmányoknak adja 
az azokat megillető elsőséget. E körülmény 
következtében több hasonló külföldi gyár 
tulajdonosa azt a hibát követte el, hogy 
hirdetések által el akarták hitetni a közön
séggel, hogy csak az ő gyártmányuk az 
»egyedüli jó és tidvö2Ítő«. Miután azonban

a közönség tudja, hogy a Kiess íé e készít
mények ép oly valódiak, de kivitel és mi
nőség tekintetéhen ama/oknál finomabbak 

|é í  jobbak és miután az is érdekünkben 
fekszik, hogy pénzünk ne vándoroljon a 
külföldre, ennek következtében, mindenki a 

. s“j*t érdekében fog cselekedni, ha a bevá- 
i Máriásnál csak Riess-féle Jager-ruhát kér és 
fogad el és magát erről lebeszélni nem engedi.

—  A csokolade-kerdeshez. Manapság 
annyiféle csokoládé készítmény ajánltat k 

'hirdetések, plakátok és a kereskedők által, 
hogy a közönség valóban gyakran zavarba 
jön, hogy hát tulaidonképen m elyk  kész't- 
ményt vásárolja. Ezen felöl még a külfddi 
is e'árasztja az országot nem épen a legfi 
nornabb áruval és némely kereskedő egy - 1 
részt a külföldi iránt való kicsinyes és in

dokolatlan előszeretetből, másrészt nyerész
kedésből a gyakran rosszabb, de mindig 
drágább külföldi gyármányi ajánlja a vevő
nek éH ez által nemcsak a közönségnek, de 
a belföldi gyáriparnak is kárt okoz. Mint
egy 15 évvel ezelőtt jó és tiszta csokoládét 
nem is készítetlek Austria-Magyarország 
bán gyárilag és gépekkel és nem cse
kélyre becsülendő Kültérié József és tárna 
jóhirü budapesti és bécsi czégnek az az ér
deme, hogy ez kezdte nálunk a tiszta és 
jó csokoládénak gyárilag gépekkel való elő
állítását. E czég áll ma is első helyen a 
csokoládé finomsága, tisztasági és olcsósága

tekintetében és n Küfferle csokoládé ked
ve tségét és óriási elterjedtségét megma 
gyarázza az a körülmény, hogy készítésé 
néf, a kakaó megválasztásánál, minden kár
tékony keverék (mint vanília, liszt, festék 
8tb. mellőzésénél és kitűnő feldolgozási 
módjáuál minuciózus pontosággal járnak el 
és ár * mégis o csóbb a külföldinél. Nem
csak a hazafi-tág, de a saját érdekünk is 
a/.t kívánja, hogy a háziasszonyok a drá
gább és e mellett gyakran rosszabb s ke- 
vésbbé tiszta külföldi gyártmány helyett az ü z
letedben csak a jobbKUITerle-félebelfőldi gyárt
mányt kér ék és fogadják e 1, mely amazokat 
minden tekintetben felülmúlja és orvosi kö
rökben is nagy kedveltségiek örvend. (Kap
ható helyb n a finomabb fűszer- és cse- 
meg áru üzletekben.

— »T h e  G r e s s l ia m i  filethiztositó- 
fársulat Londonban. Fiókja Ausztriában : Bécs, 
I*. (iisella8lrasHe I., a társulat házában. Fiókja 
Magyarországban : Budapest, Ferencz József tér, 
5. és 6 ss. a., a társulat házában. A társulat 
cselekvő vagyona (activa) 1887. jun. 30 án frc. 
97872,236 55. A befizetett évi dijak után járó 
összeg és kamat 1887. jun. 30-án frc. 18678,393 10. 
A társulat fennállása óta fi 848) kifizetett bizto
sítási-. és járadéki összeg, nemkülöübeni visszafi
zetés stb. fejében járó összeg frc. 191,108,220.84. 
Az utolsó 12 havi üzletévben a társulatnál 
58038 225 frc. erejéig újabb üzlet köttetett meg. 
mi által a társulat fennállása óta kötött üzletek 
főöss/.ege 1510,786,529 58 frcbao állapítható meg.
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t'redniclisi pimtriiu :
Olavni pij.c, fráterek* hi/.a, levő 
■a kondignaciji. — S undnikorn 
■nM ja avaki dán govoriti med 
I l i  12 vurom. — Öve posiljke 
táiace Ke zadrzaja novinah. naj 
aa pojiljaju na ime M arg ital 

J o í e f a  nradnika vu Úakovec.
I ié s t e l j i t v o :

gajitara Fiachel Filipova kam aa 
pradplata i abznano poilljaju.

>'* n a  h o rv a ts k o m  i  m a g ia rs k o m  je z lk u  iz la ze é i d r u i t v e n i  z n a n s tv e n i i  p o v u ő lj iv i ü s t  za p ú k .
________ _  I z la z i  a v a k i  t i je d e n  je d e n k r a t  1 to  : v u  s v a k u  n e d e lju .  _________ _ _ _

„ Mnij linio .'•kog.i podpoina .̂ e H  tjvmikoga druítva „Cakoveike Sparkasse*, „Medjimurske sparkasse*, nDolnjv Mi Jjinniuk; Sp.t kit. “
; „/ ,'p, ma 'aj;:iiga druítvau „ Gornjo-Midjimurskoga kultunwga dru&tva*.

O g n j o g a s n a  n a r e d b a .
2. Poglavje.

Ovo poglavje govori vu kratko od dui- 
noitih, kője öiniti rnoramo, kada se gde ogenj 
pripeti. Po tóm duien je svaki őlovek ljudstvu 
na luanjc dati, kak ogenj opazi. Ako áto 
ogenj spazi vu drugoj obéini, mora to taki 
prijaviti poglavaru svoje obciue. Ovaj duieu 
je ivamoguéa liu lti, da se glas oguja po ce- 
loj okol ci rezéiri, vu potrebi i poinoéju ko- 
ujauiékih glasonoSah. Ima se to i gosp. ko- 
taiskom u sudcu (föszolgabiró) odmah prija
viti , koj duien je po mogucnosti siuibe sv< je 
ua mesto nesreőe poáuriti se. Koji brzo i 
najpredi prijave uesreéu oguja, ouim da je 
se itauovita uagtada, ab obratno —  oni, 
koji ogeuj hotomce zamuée, móreju biti po 
z&konikik ostanovah kadtigovaui.

3. Poglavje.
Gaáenje ogoja pozvaui su vráiti vu prvom 

redu ogojogaaci. Ogojogasci au ili „uteduo 
ogujogasuo druitvo*, kője uekoja obéina na 
svoje stroáke zdriava, ili su „dobrovoljuo 
druitvo", kője se samo ob svojih silah uzdr- 
ftava tér po sveobéih ognjogasuih regulah 
istu siuibu ti Sí, kak i gornji, i napokon 
,,oböinsko sluíbeno ogniogasno druitvo4*, kője 
dufna je svaka mala obéiua vrediti, gde se 
nebi moglo regulirano ogujogasuo druitvo 
vtemeljiti. 0  poatanku ovoga druitva du*uo

i se je obéiusko poglavaratvo bezadvlaéno po- 
sk r bet i

Prvo gori spomeuuto druztvo moreju 
samo vékái i uredjem varofli zdriivati, naj 
faleSe je i najprikladnese ono drugo, najme 
dobrovoljno, kője posvud po orsagu veő obstoji.

Svaka obéina, gde se bír 25 kotrigov 
kak prikladnih petiouah najde, more takovo 
malo druitvo vteme’jiti. Okolo stroőkov 

| ovakovoga mora se po moguóuosti sve po 
malom sama obéina skrbeti. A i űvo, jedua 
drugoj bbzu leieée obéine moreju jedno og- 
njogasuo druitvo vtemeljiti tér pri nesreci 
ognja sjediujetioiu silóm delovati.

Svaka obéina, g le  do vezda neitna og- 
^jogasnoga diuitvn, primorana je od pogla- 
denja öve naiedbe najdalje za leto dán, slu2 
benő ogujogasuo druitvo iz 2 0 — 40 let sta- 
rib stanovuikov vtemeljiti.

Svaki ognjogasec ualazfői se vu sluibi 
svoje struke, ima se smatrati, kak oblastna 
perima.

Pti oguju odlikujuéi se ognjogasec ima 
se nadariti. No po svojoj krivnji ozledjen, 
osakatjen tér zbete/an ognjogasec ima dobiM 
potnoó íz vtemeljiti imajuóe se ognjogasue 
fuudacije, koja se tuu daje svako Ijeto ; gde 
je pák ognjogasec p> nesrefti ognja nesposu- 
beu postai za delo, tani se Djegovo dos- 
mrtno uzdriavauje ima skiheti sama obó:na

Takovo ognjogasno druitvo, kője po ob-

8tojeéih regulah svojemu zvanju odgovorilo 
nebi, more viflja oblajt vnifltiti i ukiouti. 

(Drugiput dalje.)

“ Z A B  A V A
Nestalno8t éloveka.

(Za gi/.davce)

Dragi őlovek! kaj sa napuhavaő,? 
Zato nikaj, kaj vu dobru plava*.

Kaj te sreéa v naruőaju nosi, 
Vnogi bivéi bogát, kruha prosi.

Sreóa je stvar jako Cudoovita, 
Jedne zdrfte, druge dőli hita.

Koj jo^ bogát deues pun je svegt, 
Zitra kolduá more biti z njoga. 
Koj vn kakvoj dana9 atoji őasti, 
Zutra more lahko z nje opaiti.

Niti zdrav u, niti őerlenoéi,
Ni|e puno veruvati moői.
O h ! kak gaduo mnogi deues kist, 
Koj joá vóera jaói bil od tisa,

Djbrog zdravja i rumenog llca,
Ar iivljen a pukla ma je iica.

K j je teóaj n ideg i iivlenja ?
Nikaj drugo, nego d'm i tenja.
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