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ÁZ a n y á k n a k  halna meg ekkor száz halállal is, mert is beoltotta az önfeláldozás hatalma* ere-
4 f. . r.zégyenli, hogy neki olyan fia van, szé- jét, melynél fogva szokatlan bátorsággal

nö az isten remekműve, nem lehet gy**nli, hogy ezen iszonyú órát túlél íie száll szembe kis csibéi védelmére a tyuk
upán az érzéki világ számára teremtve ; kell . . mindenféle állattal, me'ytől mái egeiben *
rmeszetes rendeltetése kell, hogy kitér Akadhat olyan könnyű gondolkozásu legnagyobb gyávasággal menekül és még 
zkedjék a szellemi fejlődésre is, és gyér- ember, ki azt mondaná egyszerűin: nem kivételkép sincs rá *set, hogy védelmezné 
ke ápolása és gondozása mellett nem-e min len rósz gyermekből lesz akasztófa mngát.
ö k ö te tlen  nevelő az anya ? Tőle kapja virága. — Igen ám. hisz minden jó gyér- A* ösztönsierü cselekedetekben a* em- 
csecsemo első táplálékát, tőle az első mekből sem lesz miniszter A fenti pél- beméi is meglevő természeti ösztön, a lé- 
relést . dákat tehát nem kell azonnali változha- lek kiképeztetésével fokozatos arányban

szükséges ennélfogva a gyermekeikért tatlan esetnek tekinteni, de mindenesetre háttérbe szorul; de nem mint némelyek 
► anyáknak szentelnem e sorokat, bár olyannak tekinthetjük, melyet megszívlel állit ák, hogy eltűnik, 
dóm, amit, mondani szándékozom, min- nűnk fölötte érdemes, mert kis dolgok A csil agok visszaverik a napsugara
in anya határozottan tudja, de nem min- gyakran nagy következményeknek szülő- kát, melyek azokat megvi ágosit ák és éjlel 
nik cselekszi is azt, mit tennie kellene, okai szoktak lenni az életben Az élet is- legpompásabb látványt képezi ragyogásuk 

U gJ vannak a neveléssel mint a Ko- azon egyedüli életképcsarnok, a sötét égboltozaton ; de midőn a nap
nbus-tojással : tudnák, de még sem tud- W  mondÍam ~  am elynek pél- fölkel *z erő*ebb világosság beálltával lá’-
; Ha valami fölött sokáig svenvedtíink dálbó1 csalhatatlan következményeket von- hatatlanokká leiznek ugyan a csillagok, de
g létrehoztuk sohasem* eléged hetink ^meg “  ° í?  képeZnek ™  nem ~ ieü,Mk
:tl, hogy megvan ; mert ha nem tudjuk ?,ck mindenkinek ingyen rendelkezésére Midőn II Sándor ezért az utczán sé

föntartani, fölhasználni azt .zoktuk Allan»k u  . . „  , “ J}“  kö ^en  megtámadta a merénrW,
mdania iái bs kár a7 én sok vas/őd Talán éPen nagYon «  általános vol- védtelen állapotának szörnyű helyzetében
■emért !• ituknál fogva kicsinyli ezeket a legfőbb nem a lélekjelenlét által föllépő pontot ki-

| szülő, a legtöbb nevelő számított elő elá'ás következménye men-
Nem képzelhető kétségbeejtőbb fájda- De hogy a dolog elé kerüljek, vissza tette meg a haláltól, hanem a kétségbe- 

i, mint az, melyet egy anya szerető I térek a dolog velejére s folytatom esés pillanatában a benne fölébredt ösztön
re átszenved azon pillanatban, midőn fá- Mindenek fölött még legnagyobb földi j késztet te azon gyors mozdulatok mégtéte- 
t gyermeke miatt fölsóhajt, belátva, boldogságánál, az egészségnél is, legnagyobb lére, melyeknél fogva az egymásután rá- 
2fy az ő gyermeke rost. Mely anya ki- kincse az anyának gyermeke Es nincs az dördülő revolver golyóit kikerülte é< sér- 
n élni, midőn fiát a vesztőhelyre kisérni a durva anya, ki előbb önmagáról és csak tetlen maradt.
ja ? azután gondoskodnék gyermekéről. Sok mindennapi esetben is mtggyő-

Szivrepcsztő fájdalmában élvezettel | A természet még az oktalan állatokba ződketünk az ösztönsierü cselekedetek vég-

IV I ii u  I r f i  A könycseppek, igaz gyöngyök Nem látod a vérző sebet ?
i M í r i t t B ! '  t á r c í m  Tengeréből fájdalmának. Nézi látja kalózvezér
I yjiil ■ * ■ «  II i  * *  ■ * ■ I* J Ml „Ne ^|j, ne sirj, te szép leány, S tekintete sötét éjfél.
m m m t m m m m m m m m m m m m m m Nem megy harezba a kapitány 1“ ..

; Ul a földön, ül a vizen
A  k a ló z v e z é r .  „Hü társaim, jó kalózok ! Alnok sötét éjhomálya,

Ide zsákmány, oda zsákmány, Holt kedvesét a kapitáiy
Kalózhajó lobogója Ma nem megyünk véres harezba. Hullámsirba lebocsátja ;
Játszadozik a szelekkel, En mondom az*, a kapitány.“ Hullámsirból, hullámnyelven
Kalózbajó kapitánya Nein szól senki, minden hallgat, Mond a halott szerelmesen :
Knyeleg a kedvesével, De forr belül az indulat. „Oh, ■ f# , oh jer Hom4m
Kit elrabolt a kapitány „ Ide a habokba, hívem!
S a kapitány szivét a lány Összebújnak összesúgnak . j ó it| alant a koraitok

«D» cimborák, sok a mi sok :! Hüt honában itt a mélyben*
Hej kapitány, |ó vezérünk Es úgy tovább nem maradhat i „Megyek, megyek nemsokára,
Félre most a szerelemmel! Soká voltunk ió bolondok! Mo, t boszumnak üf rtrája<-
Hajó úszik a távolban, Azt a leányt msg kell ölni !“
Jó zsákmány lesz, jer, vegyük el \ Mind ráhagyja, mind helyesli. „Fel, fel kalóz álmaidból !
Gondolj ránk is valahára, * Nagy kérdésem van hozzátok,
Kég várunk már jó prédára. j Száll csendesen, száll a földre Azt a leányt ki ölte meg ?

Álnok sötét éjhomálya. Hol a gyilkos ? — No szóljatok !?
Ki hős vala annyi csatán, Ringó hajón alszik a lány. Nem szól senki hallgat mmden,
Ki egymaga tizael felér, A tengernek violája, De gyilkos mond vakmerőén :
írem retteg az véres harctól, Alszik mélyen, örökre, _  No, tudd meg hát, kalózvezér.
A kapitány, kalózvézér, Tán ne» is lesz ébredése. Ki mCgöiti ai én TOltam,
El is menne rabló harcba, j Dt ha én nem, megölte vón
De a szép lány visszatartja. Szép alvója sötét éjnek, Akármelyik kalóziársam.-
. . . .  JJ® áldjál te szép l®*“y ' Mind ráhagyják, mind helyeslik :

Oh ne menj a véres harcba En szerelmem, ébredj fel mar, Meeö’te vón akármelyik •
Jó kapitány, kalózvézér! En szőiitlak a kapitány . .
Boszuért az égre kiált, Ámde hallgat, ámde néma, „Vesszetek hát egytől-egyig t‘
A kiöntött ártatlan vér. A halálnak szép alvója. Eh elrohan . . . fegyver durran,
5 ha elesnél véres harezon, Lőpor robban s tűzeső hull
Nerajesz senkim a világon. j ó kapitány,'- kalózvezér! E* azután néma csend van ;
S.óll .  kedve* bánatosan, Szép kedvesed .l.lnem ébred HoliT.íéz’őiE I  íénferben -»
S két szemében feláradnak Mely halálnak ajtót nyitott, Holt kálózok a tenyérben.
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kéz vitele alkalmával arról, hogy az em
berben még felnőtt korában in, tehát a lé
lek telje* fénykorábau, még m ndig meg 
van az ösztön. ITgrá*. botlás vagy félrelé
pés közben sokszor teszünk oly mozdula
tokat, melyeket önkénytelenül, meggondo
lás nélkül, tehát ösztönből viszünk véghez

A nő legboldogabb érzete azon tudat, 
hogy anya . . < E  percztől kezdve már is 
arra kell gondolnia, hogy magas és nemes 
hivatás vér reá. Állapotának megfelelően 
életrendjének meg ke-1 váltosnia, hogy 
csélazerü öltözködés, nedvdus és könnyen 
emészthető táplálékok, a szeszes italok és 
a rósz levegő gondos kerülése, mérsékelt 
de gyakori kisétúláaa által a szabadba stb: 
által a testi fejlődés menetét elősegíts!; 
mert csak egészséges anyának lehetnek 
egészséges gyermekei.

Midőn pedig már „lehullt a fájdalom 
gyümölcsét — mint a költő mondja — 
nj és nehés föladat vár az anyára

Tehetetlen, gondolkodás nélküli m ag
zatát élet evalóvá kell nevelnie első sorban.

E nagy föladathoz rendesen ösztönize 
rüen fog minden anya. Vagy uem-e az 
anyai ösztön fe ébredésére mutat azon ki
fogyhatatlan türelem, a szeretet és önfel 
áldozás legmagasabb Lka, a folytonos vir- 
t osztás kőiben is vighangulat, melylyel az 
anya kis csecsemőjével foglalatoskodik ? 
Nem-e az anyai ösztön nyilvánuláaa, m i
dőn a szerető anya karjain himbálja a kis 
teremtést s oly sokat tud neki mondani, 
mesélni midőn még azt sem tudia vaijon 
hallja e szavait az uj szülött ? Mert van 
születésénél is süket gyermek, de oly anya 
nincs, ki arra gondolna: hátha sflket a 
kis gyermek, és igy csak akkor kezdene 
vele beszélgetni, jobban mondva csak hozzá 
beszélni, midőn már meggyőződnék a fe
lől, hogy gyermeke ball.

Az anya már a néhány napos gyer
mekkel is beszélget, gőgicsél, mesél, dalol 
neki ; kérdezi és felel magának helyette: 
mert ösztöne készteti r á ; mig az apa 
csak mosolyogni tud határtalan szeretet 
látása alkalmával, s bár ő is boldogsága 
tetőpontján van, ha gyermekét látja, de 
aszal ogy enyel égni, elbeszélgetni határo
zottan képtelen.

Azon snya azonban, ki csüpán kénye
lemből vagy a divatnak való hódolás mi
att dajkára bizza gyermekét, az első sor
ban megfoszt1 a gyermekét az anyatejtől, 
megtagadja tőle az első szeretetteljes bá
násmódot, másodízben megfosztja önma
gát azon pótolhatatlan élvezettől, melyet 
érezne azon tudatában, hogy gyermekét a 
természet legbölosebb rendelése szerint kö 
telesség hez képest ő maga táplálja.

Ezen kivtil pedig a gyermek idegenné 
tétetik. És a leghamisabb öröm az, midőn 
az anya örvendeni látszik a fölött, hogy
a kisded jobban szereti a dajkát, mint 
anyját, kit anyjának el sem akar fogadni, 
á  természet intése nyilvánul a gyermek e 
vonakodásában arra nézve, hogy maga az 
anya juttassa a csecsemőnek az első táplá
lékot. g  4

M t L Ú S F É L É V ,

- - Csáktornyán a „Hattyú* szállodá
ban székelő magyar „Szobranye* czimü 
asztaltársaság helybeli tagjai e hó 7-én 
n*&ygyülést tartottak,amelyen résztvett 25 
tag. A gyűlés nagy lelkesedéssel kimon
dotta, miszerint febr. 16-án a Csáktornyái 
kiidedovoda javára táncestélyt rendez s a

táncestély összes jövedelmét a kisdedovoda 
| javára adja Nyomban aláírási iv bocsájta*
I tett ki a költségek fedezésére s a helyszí
nén összegyűlt 150 forint, amely összeg 

, hez járultak : Ángyán Kálmán, l)r. Bárdió 
György, Bélánji Tivadar, Bernyák Károly, 
Bölcs Sándor, Buchberger Fülöp, Férnek 
László, Dr. Krasovetz Ignácz, Luperszbek 
József, Murgitai József, Molnár Elek, Nuzsy 
Mátyás, Pálya Mihály, Probszt Ferenc', 
Sárossy Lásaló, Simon Lajos, Szilágyi 
Gyula, tizirtey György, Dr Schwarz Albert, 
Sztrahia Ferencz, Tódor József. Vrancsics 
Károly, Zakál Henrik és Lajos, Ziegler 
Kálmán tagok. — A rendező b izottsági 
megválasztattak: Laperszbek József elnök 
nek, Margitai József jegyzőnek, Pálya Mi 
hály és Dr. Schwarz Albert pénztárnoknak 
Szilágyi Gyula a zenekar rendezőjének, 
bizottsági tagoknak : Dr. Bardió György, 
Beruyák Károly, Buchberger Ftt öp, Fér
nek László Simon Lajos, Strahia Ferencz 
és Z<kál Lajos. Valóban elismerésre mél
tóan cselekedett a tisztelt asztaltársaság, 
amidőn városunkban cultur missiót tel
jesítő s nemzeti nyelvünket kiválóan ter
jesztő ovoda javara rendez tauczmulatságot 
s a beléptidijakból s felü'fizetésekből be
folyó összes jövedelmet a nemes czólra 
szánja Kívánatos, hogy városunk é* vidé
künk egy család a se vonja ki magát ezeu, 
előreláthatólag kedélyes táncestéiből ! A 
meghívók a legtágabb körben lesznek ki- 
bocAjtva, mégis ha valaki nem kapna s arra 
igényt ta>t, forduljon ae asztaltársasághoz.

— A Csáktornyái tűzoltó egyesület e 
hó 5-én este a Pruszac-vendéglőben tar 
tóttá meg karácsouyünnepélyét A terem 
egyik sarkában magas karácsonyfa emelke 
det ügyesen díszítve, mig lába nál a sor
solás nyereményei voltak összehalmozva.

I Elfogyván a sorsjegyek, meggyujtattak a 
karácsonyfa gyertyái é* kezdetét vette a 
tréfás sorsolás. A nyeremények köíött több 
mulatságos tárgy volt, p. o. egy sült ma 
lacz csikós ruhába öltöztet > e, szájában 
makra pipa, a hátán egy sikerült szűr, 
lábain széles gatya, fején báránybőr sapka 
Eb volt a főnyeremény, amelynek komikus 

! alakja általános derültséget okozott. Aztán 
; temérdek papírba göngyölt skatulya, a ska
tulyában megint egy csomó papír gondo
san lepecsételve s végül benne egy két 
krajezáros szivarszipka, tobák azelencze vagy 
más eféle apróság Emitt meg a szerencsés 
nyerő egy nagyobb csomag kibontásával 
vesződik s nagy fáradság után meglátja a 
nyereményt egy régi főzőkanál, vagy egy 
rozzant esernyő képében.Ott is bontogatnak 
valamit a skatulyából s a kiváncsi nyerő 
skatulyájából egy piros sapkás eleven ve- 

'réb vagy egy kis bohócz szökik ki. Nyer
tek egy óriási zsemlyét, bölcsőket, babákat,

; ezukrocikákat, palack bort egy pár kai- i 
bászt stb stb.mert került mindenkinek a 120 
darab nyereményből. Minden egyes nyere- j 
mény kibontását óriási derültség, hahota 
követte. A tárgyak között volt több esi- j 
nos apróság is. A kisorsolás után a bizott
ság a karácsonyfát ágakként ellicitálta s a 
neki me'egedett szépszámú közönség csak-1 
hamar jó drágán 9zétszedfe a szép fát. 
Általiban sikerült volt a mulatság ■ a mi 
fő, a tűzoltók alaptőkéjét szép Összeggel 
szaporította A rendesők az elismerést jól 

' megérdemlik.
-  A Ciáktornyli kereskedelnrr ka

szinó e hó 6 áu tartotta évi közgyűlését,
iaiuelyan a tagsági díj 20 frtról 12 frtra 
szállíttatott le. Megválasztatlak: elnöknek 

|Benedikt Ede, alaloöknek Hirschmanu

Adolf, jegyzőnek Benedikt Béla, pénztár
noknak Neumann Bernát, háznagynak 
Goldstein Béls, helyettes háznagynak : lio- 
senberg Rezső, bizottsági tagoknak : Gra- 
ner Miksa, Heinrich Miksa, Mózes Bernát -

A Csáktornyái önk. tűzoltó egye
s ü l t  által rendezett karácsonyfa jmulatsá- 
gon nyreményüket nem vitték el a követ
kező számú sorajegyek tulajdonosai : 210. 
87, 236, 490, 77, 169, 5. Felemlítjük, hogy 
a tiszta bevétel 53 írt 55 kr. volt. A reu- 
dező-biiottság e helyen is hálás köszönetét 
mond a közönségnek a szives megjela 
nésért.

A C s á k to r n y á i magán korcsolyázó
társulat ma d. u. 2 órakor xeneazó mellett 
nyitja meg ünnepélyeién jégpályáját. E r
ről a társulat t. tagjai és az érdeklődő 
közönség tisztelettel értesittetik

A bizottság.
— Nép-bal Hódosán b t  n. A hodosáni 

földmivelők nép bált rendeztek e hó 6 án, 
amelyen megjelent 19 fiatal pár (férfi és 
nő) s több meghívott fiatal ember. A m u 
latság Pandúr Mátyás ezéhmester házában 
tartatott, aki e czélból szívesen bocsátotta 
lakását a mulatók rendelkezésére. A meg 
hívottak közt volt a kÖaség érdemes jegy
zője : Tkalcsics Elek is, aki szivéből fa
kadt szavakkal köszöntötte fi»l a jelenlevő
ket, hogy szép példát mutattak a m ura
köz i fiatalságnak e tisztességes zártkörű 
mulatnág rendezése által Beszélt még : Pu- 
rics Melko gyám, aki a fiatalság t arra in 
tette, hogy legyenek jó szivttek és becsű 
letesek. — íg y  írja le egyik odavaló föld
mi velő tudósítónk a népmulatságot; mi 
pedig örülünk, hogy Hodosánbm a nép 
m e g t a l á l t a  anuak a m ód. 
ját, hogy a korcsmásás nélkül saját kö
rében is lehet mulatni, ami nagyon jó jel 
arra nézve, hogy ott van érzéke a népnek 
a jóra,

— A  letenyei értelmiség e hó 6 án 
értekezletet tartott s elhatározta, hogy febr.
2-án a letenyei tűzoltó-egyesület alaptő
kéje javára zártkörű táncvigalmat rendez. 
A letenyeiek nagyban készülnek, hogy az 
évek óta elmaradt táncvigalmakat ezzel 
pótolják. A meghívók a napokban szétkül
dettek. Szóba jött ezúttal az elaludt társas
kör és egy dalárda szervezése, mind ennek 
létesítése azonban a bál sikerétől tétetett 
függővé. Örvendetes dolog, hogy Letenyén 
a társadalom újból életjelt ád magáról s 
tömörülvén, Letenye régi társadalmi hir- 
neve újból életre fog támadni.

— Meghívó. A perlaki „Társaskör4* 
saját könyvtára javára 1889. évi január 
hó 26 án a vároii vendéglő nagytermében 
zártkörű táncz estélyt reudez. Kezdete 8 
és fél órakor. Belépti díj : Személyjagy 1 
frt, család jegy 2 frt 50 kr. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táz ta lak .

— Eljegyzés. Weisz Miksa, a caák 
tornyai takarékpénztár részvény-társulat 
könyvelője jegyet váltott. R)senberg Mal- 
vina kisasazonyuyal, Rosenberg Bernét 
aula sz.-grólhi kereskedő kedves leányával. 
Boldogság kísérje a kötendő frigyet.

— A helységnevek megmagyaroaitása 
ügyében — mint értesítenek bennünket — 
Kostyál Ferenc* főszolgabíró ur buzgólko- 
dása folytán Alsó Muraközben is megindult 
a mozgalom. Kiváaatoa volna, hogy a per
laki főszolgabíró urat ezen nemes szándé
kában az alsó vidéki lelkészek, jegyzők és 
tanitók odaadó buzgalommal támogassák. 
Ismervén az alsó vidék lelkészi jegyzői és 
tanítói karának hazafias érzelmét, meg va-



Naredba.
Vi8. ministerioma od 14 ang. 1882. 

br. 32,706. gledeé na zapfeniko i svedtébe 
popiiane vu poslu pripcőenja ognji.

Nedvojbeno jc, da asieknracija zavisi 
od tóga, da bude éim faleái. BuduS osigu 
garavajuCa druÉtva tim nienjfle cene aiseku 
racijé opredeliti moreju, cim su menje izlo- 
fteni pogibelji, da se pojedini zlovoljno hai- 
nuju tér okorlste e asiekuracijom podí gujué 
malovredna stanja, to ima i zakonska obla*t 
na to paziti, da se osigurajuöá druitva ove 
pogibelji reSila budu.

Buduő hotomiöno vuiiganje ne samo s 
moralno-éudoredaoga glediÖCa kvar nanaős, 
nego i Ofligurajaőa druitva jako prikraőuje, 
s tóga naredjujem, da s pozivom na ciikular 
od 24. ang. 1870. br. 3339. sve zakóinké 
oblaiti strogo upute obéingka pogUvarstva, 
da pri popisu ogujeuih zapisnikov i svedoCbah 
itrogo paze na to, da go tóéi t  izteknn, jeli 
ogenj pripetce nastal, ili hotoroce podloZen 
bil. Svedoébe imaju se svakiput zbok kon- 
trole po dotiőuomu kotarskomu sudea pod- 
piiati dali.

Tisza, i
Naredba

od 17. septembra 1882 br. 49 925.
Na inauje mi je doálo, da putujuói 

agenti od 09iguravajuCih dru tvah ncodatup-1 
ljivim ntóinoin nastoje narod predohiti na to,

da si stanja na óim veksu svotu osigura i da 
pri tóm vnogi i prek vredností svojega stanja 
as8ckaraciju podpüe, tér da iz ovoga postapka 
vnogobrojnoput le pripeéa hotomióno vuiigan;e 
da se tomu doskofi, proglaSujem sve preko 
vrednoiti iklopljenc aasekuracije za novaijaié 
i neverodostojne. Pri nesreói ognja pod niktj 
spravljone (zgorale) stvari imája se «amo vu 
tolikoj odgovornoj svoti izplatiti, koliko su 
stvari vu istini vredne bile,

Vu skopfciju s ovim pozivam zakonske 
oblasti, da vu stvari prekovrednoga osiguranja 
obMnstvo opomenu tér nastoje, da goti spo- 
menote agonte, koji oiiguravija prekó vrel- 
nosti preazimlja, narod neprime tér od sebe 
odbije. Tisza.

Zakonski ólán LX. § 141. 1879.
Koj prekoraói reguie izdane za obrtnu 

i reziirenje ognja, ima se kaitigovati s glo- 
bom, koja dosifte do tristo forintov.

Koj pák pogreíi proti regulám, kője su 
ustanovljone za obranu ognja prigoiom go- 
renja t. j. pri poiaru, on si ptitegne kaátigu 
od tri dana reáfa i tijam do 50 frtih globe.

Zakonski élan LX. §, 142. 1870.
Koj se nepodvrgava uaredbi, da prigo 

dóm ognja ili poplave vode tak ivoju perionu 
kak avojn fatni’ijn, druiinu, kóla, konjo i 
drága potrebna sredstva privremeno na pornoé 
odpusti, ili druge od tóga odgovori, dobivá 
ksátigu od 100-200 frtov globe.

Z A B  A V A .
Nekaj iz 2ivota Csurite Janke.

II.
Pisai sam o iivotu Csurila Janke fa  

mladih ietik, kak je bil soldat i oáeuil se, 
i kak ma ja otec Stef vumrl. Veada vám pák 
budem op'sal, k&k smo mi dva( ja kakti no- 
tariud a Jankó kakti namestnik otcov, tojest 
varaSki bitov posle njegovoga otci, koj je bil 
takaj moj tsst-Éiveli.

Kak sam vu prvim dela rektl, veö na- 
kreju, du smo skapa vu jednim vaiaiu imali 
siuébu i lepő mirno iiveli. Svaki i iz medju 
ms, se je trsil, da bude dober go9podár, da 
si uekaj preskrbi za stare dane i za ivoju 
decu, ako wu Bog bude dal to veselje. Ja  
kak sam veó rekel, jako dobru suprugu sam 
dobil, tojest Maricu, sestru Ourila Janke, 
koja je bila dobra mati, dobra gazdarica a i 
verna svojemu muiu iena.

A niti moj dragi pri jatelj Giurili ni se 
vkanil, da se jc s Katicom oienil, jer Ka* 
tica tolikajáe bila je dobra gazlarics i verna 
.̂eua.

Olmah prvo leto po "srarti otca't Carila 
Őtefa, smo si kupili svaki ne daleko od va
rad* lepe gorice, gde smo se znali po leta 
zsbávi jati do jeseni, d >k smo mólt pospra* 
vili. Svako leto smo lepő veselo kakti rodbioá 
i dobri priatelji od negda obdrfali branje,

gyünk róla győződve, hogj a legközelebb M lH 'ílk ö 7* lX lllltiáb ó l I 5-ör. A járandóságok kamatairól. a melrak
nyilvánosságra hozhatjuk az alió vidék * jtova szállíttatnak, rendes szállítási könyv (re-
üsHzea községeinek uj nevét. — Kgy 1723-ik évben kell kézirat nyomán — Kistér) vezetendő, hogy a netán előforduló ellen -

— TŰZ. Bottomván f hó l l-é n  r> ^  . , , . . 4 .. . 4 vetéseknél, az ügy miben léte könnyebben legyen
fél órakor iameretíengyújtogató^ ákai tü *“  T i * *  “  "‘ “L ^c y . ’ * - . * 7  * Utasítás. tartó, azon esetre, ha netán az emberek egész
l maat, mely b gaiaaságt épületet ég sok a mely általam, mint természetes és törvé- tartozásukat lefizetni képtelenek volnának és 
takarmányt pusztított el. A kár 2800 írtra nyes gyermekeim gondnoka, Hrüttel János Kris- adósságuk törlesztésére kisebb összeget hoznának, 
rúg. tiánnak, muraközi számtartónak parancsul kia- gorombán megtámadva őket elkergetni, hanem

—  Megyei rövid hírek. Bognár Géza da,ik: , kötelessége leend, bármely összeget, legyen az
SODroni kir iia v és i a ralft Vlr 1 Bzür- Nam tévesztvén szeme elől a min- nagyobb vagy kisebb, mindenkor elfogadni és be

. , , ,  Û .  * , . ® 8 * ,r- denható Istent, elete folyama a kereseténv ka- csületesen nyugtatni, avagy szállítási könyvükbe,
törvényszéknél elnökké neveztetett ki. — tholikus Istennek kedves legyen. minden érdektől menten, lelkiismeretesen beve-
Dr. Hajós Ignácz Zala Egerszegen Ügyvédi 2-ör. Szoros kötelessége a számtartónak zetni, valamint őket lehetőleg barátságos bánás* 
irodát nyitott — A sümegi kaszinó decz mindenek fölött, az összes jövedelmi pénzeket, a módban részesíteni.
3l~én ülte m eg fennállásának 48-ik évfor- ■ Pr*f»kluat61 ,nyert írásbeli utasítás szerinte meg- 6. Valamint minden számádó kötelessége a
dulóiát __ A nagv kanizsai kaszirwWilr íele|G jvatokba rendesen beveietni és az előle- felsőbb helyről rábízott ügyeket tételről-tételre
9a* ' a , • J l l  a8z,? ÓQak ges kiadásokat híven leszámolni, nem kevésbbé azokat beszámolni, akként a számtartónak kőte-
^85 rendes tagja van. — Három hírhedt különösen a jövedelmi összeget egy e szóira ké- lessége leend egynegyed évenkint számadásait 
budapesti betörő Diamant József vezetése kitett, alkalmas ládába fenni. Kellőleg osztályozva elkészítve, mindannyiszor ez elmúlt 4-ed és 8-ad 
alatt N agy Kanizsára rándultak és Őse- 8̂ P^ta jegyekkel ellátva mindenkor jól őristes- napján a prefektusnak megvizsgálás és aláírásvó- 
mita óramüvea boltját feltörték. Schne zer 8f k’ h°gy azon *8?tre’ ha a prefektus a pénztárt gett beterjeszteni, hogy ily módon az uraaág is 
ezt -ivánvi Allomáflfó'nök mind a három ió- akarn.á 1m08vliM8d,t)i, a mi egyáltalában gyakran negyedévenkint a befolyt jövedelemről és a ki- M l.-ivany ailomastönOí mind a három )0- „ prefeklus állal megteendő -  az egész ö..zeg adagokról érie.ité.t nyerjen.
madarat elfogta. -  íuboly Viktor n -k a  — minden hiány nélkül — ott találtassák. Nemkülönben évSnkint decsember hó utolsó
nizeai ügyvéd költeményeire előfizetést h ir-1 3- Hasonlókópen a ssámtartó a tiszteket, napján a számadások besárandók és azok síin-
det. A könyv ára 1 írt. 50 kr. lesz. — A 9z°igákat ós majorbeli cselédeket illető fizetése- tón egy — összes bevételeket é* összes kiadáso- 
balatoni gőzhaiózás ügyében a közieke*1 kel ,.,eg>’edéyi »dö*zakonkint — fizetendi, de t kát küiön-külön tartalmazó kivonatban a pre- 
i ,  ®. . . , , , semmi szín alatt többet, mert a többlet rová- fektusnak beszolgáltut.indók, még pedig az év
dfeUgy' mmirtermmban tan áck o iá . lesz >Ara e..ék -  Nem kerésbbé Rigóra felelőség és b ^ Z  uuTíegfelieíb 30-ik napon *
Uj kikötök állíttatnak lel. Nagy Kant- súlyos büntetés terhe alatt tiltatik bár kinek is,l jy számadásokhoz minden rendű okmányok 
zaán Torma Tóni zenekara ujonan szervez* ®kár kamat mei eti, akár a nélkül pénzt kölcsön csatolandók, dupla példánya Inventariummal azért 
tetett. — A zala egerszegi polgári iskolá adn'» kevé-thbé, hogy a számtartó maga az hogy az egyik aláírva, a számadásnak saját biz- 
val öanzekapcrfolt középkereskedelmi igkola J " 1?*'0”  pénz<T*‘ kere,ked|ék va« y u» nr*'- toeitkeáre vlwia kiseolgéltathueék.
akadémia czimért folyamodott, de ebbeli ° J /  A „ o ... .  mnnaA —— ------------------- ----------——  -----------—
,K.o h i aA QikikrtAlAn J o r n,lf 4 er A há,ralékok szaporítása nem enged- íELELŐá SZERKESZTŐtörekvése sikertelen maradt. tetik, Bftt a régibb b&traiókok is alkalmas időben T , _

-------------- szorgalmasan beszedendők. M A R G I T A l  J 0  Z S 1 r
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On jt dr^iljednn v«lik« zabavu, na knju 
su bili svi fiinovniki i sam varaiki kapetan 
pozvani. A jedno pák ja sam d/áal takaj za 
ovu veüku gospodo. Moj dragi Csurila, on 
ae j t  navek izkazal avojom zabavom. Ka! 
je bilo pri njem branj>, onda je znal svaki 
vu onoj okolici, i sve se spominalo medju 
lobom, fiuj „Csurila Jankó bere gorice“ i to 
zato, jer se noö i dán strtlalo iz mo2arov, 
a banda pák ekorom svaki veCer igrala.

Bratva je proála, doála je jeien i po- 
maiem zima. Znano je svakomu, da vu zimi 
po vefieri se faSensko vreme znaju rodbina* 
i dobri priatelji jedenput pri jeönim a drugi j 
pút pri drugim sastati i zabavljati. Tóga niti 
medju nami niie menjkalo, jer obiéno jeden 
k drugoinu s 2enom,po veéeri znali smo dojti 
na kupién vina a to najviáoput pri meni.

Tak po veóeri smo se mali vi eput ipo* 
minati o onim áfieujetu, kője mu je skorom 
ienltbu razteplo i o n&Áih pokoinih roditeljov 
a nadalje o goepodarstvu, da kak nam ide i 
o svakojakih drugih stvarih tak dugó. dók 
su se nam sráca zaigrala od vina. Posle tóga 
navadno je bil ples. To je lahko bilo, jer 
moja 2ena imala je giaver i znala je priliéno 
igrati.

Kad sam ve* znal op&ziti, da se mojemu 
Gsurili erdee vefi razigralo, odmah sam na- 
miguul z\ isni, da naj nam malozaigra. Znala 
j t  moja ieua Csurila Jauke svojega brata 
popevku, koja ae njemu najbolje dopada i 
Írója najradje kad je vesel, si zapapeva. Pofimé 
ona igrati a Jankó pák za njom popevati.

Nikaj na svetu lepSega ni,
Nego gorica kada rodi,
Komé moj dragi, díj se ga napij,
Dugó nas nebu, daj se ga v£i.
A poile njega pák ja svoju popevku. 

koji me navóil moj otec zapopevam.
Nikaj nije lepiega,
Niti vcseleátga,
Nego s priatelji 
Koji su veseli,

Sastati se.
Kad je vee svaki svoju izpopeval, no j 

tomn opet naie kopice i jeden drugoga na- 
zdravi. sve debro telefi i spije nazdravlje je
den drugoinu, ne samo ovu kupicu, nego joá 
drngih pet viie. Tak kad pomalem joS ser* 
Ceino vino, Csűrik se aamo znal sUti i reci | 
ai sestri, tojest feni mojoj „daj mi zaigraj 
jeden 6arda$, da ie malo ovo falensko vreme, 
naplesem.* Zena moja mu zaigra a Csurila. 
kak da bi ga kaj pikalo vu pet&j, pocel ska- í 
kati i obraöati, kak kakov jopec. Da se na
piéit!, onda smo jói malo s kaplicom boíjoni 
st okrepili i oa pocinek isii. Tak smo si vreme 
po veCerah kratili. Nigdar nam nije dugó 
vreme bilo, jer navek smo si naflli ntkakovu 
zabava.

Godovuo vu naii famiüji, ako je bilo, 
navadno smo obdriali. Kai je njegov ili ieue 
mu Katice bil imendan, tskovo goSócnje je 
bilo, da dugó uisu mogli oni, koji su bili 
pozvani pozabiti, bilo je tam svega, kaj je 
samo moglo oko videti a srdce za 2 ‘liti. Zt- 
bava su kako víiite dragi iitatelji, nigdar 
ne zmagale, i to je tak dugó bilo, dók su 
bili izbori, tojest ablegata izabirali.

Kak se to dogodilo íu jte: Moj dragi 
Csurila véé od negda je znal reCi: daj mi 
Bog samo jedno postiíi, da bndem ablegat, 
zsto i vezda si je mastil vustnice, da bude 
onda veliki gospou i da bude vu saboru med 
velikom gospodom sedel.

Leta 18... bil je takaj vu naiem váróin 
izbor, kandidati su bili ja i moj prijatelj 
Cinrila. Csurila je bil opozicionalac tojest 
balpárt, a ja jobb párt. Meni nije bilo volja 
kandiderati se samo sbok Csurile, jer nebi

mu b l rado srcca pokvaril, misül *am si, 
da naj se mu spuni jedenput 2elja njegova 
ujegova ua bude ablegat, ali drugi su mi ne 
dali iro, zato sam se i ja <>nda kandiderati 
dil. ^fidel je Cs illa , da po pi iliki ja bud*m 
inul ’ ile glasiv nego on, p:H5el je on deüiti 
i kor eiovati proti meni. Obbodil je svako 
najmeuje selo, »amo da si glaie preskrbi. 
Istina, ii!o mu je j#ko za rukom, sve je 
skorom á.nno za ujim teiiio i sve od maloga 
do velikoga popepalo je popevku, koju su 
sloí'ü njogove strani Ijudi njemu na dí u 
slcdeöu:

I. Purgari i purgarice,
Pletite marljivo vénet I

Nas (J9urila je ablegat,
Srcéen bude po nja n celi grad.

II. Popevajmo pesmu vcselu.
Naíemu Csurili na diku.

Éivil nam puno let,
Na^e opozicie pravi evet.

III. Svaki naj ziigne kupicu,
Pák nsj véli zdravicu.

2ivil naS Csuiila !
Éivil uai Ciurila !

Kad in vtfi spopevati znali, svi vu je
den glas su poéeli krióati Éljen Csurila! 
Éljen Csu/üa Jankó naá ablegat! É jen bal- 
párti Éijen nas b ra t! Tak je bilo prije izbora, 

(Drugiput dalje)

KAJ JE MOVOGA ?
Zaruki

Nezdavnja smo donesli glas o zarukah 
najmlajiega deteta naéega kralja, kíerke Ma- 
rije Valerije; vezda pák éujemo iz Budapest?, 
da je knegiaja Margita, kái József hercega 
takaj zarcőena. Zaruönik njeni je 23 leta 
stari herceg Tburu-Taxis Albert sestrancc 
kraljice Elizabete, koj je vlastnik 2-ge ka- 
varske Taxis zvane regimenté. Obtávera za- 
ruCnikom kak takaj zaruőuieam íelimo sreöu 
i boiji blagoslov !

Aldovi sanjkanja.
Lepa jt  i nedu2ua zabava za mlade2 

sanjkanje na ledu, na veckrat jako se falostno 
dovriuje. íz Nürnberga íujemo veüku no  
sreóu, koja ac je na ledu pripetila. Na jed- 
nom kanaiu sinjkalo se je vnogo mladiőov, 
kada su vu ntjlepáoj zabavi bili, pukne led 
i pogutne est mladiéov, koji su tak pod 
ledom zniknuli, da jim vifie ni trsga, niti 
glasa nijt bilo. Miaüiéi! öuvajte se pri ovoj 
zabavi i neidite ua pogibeljna mesta 1 

Dinamit.
Urott s diriaraitoi proti poiedinim sta- 

uovitim osobam veö su i v naioj domovini vu 
molu doöle. Ovak pokuáal je nekój nezlu ni 
neprijat^lj vu Züahu vicekomeáu Szikszáy 
Lajoáa 2ivljenje vzeti, pokihdob mu je vu 
pivnicu pist.il dinarniti tér na samu svetu noC 
vnigal. Dinamit je poda gór vtrguul i stra- 
hoviti ótropot i potres stanja prouzrokovul, 
nu druga nesreéa nije se pripetila.

Novina.
Ljudstvo nezadovolji bü s tim, da se veö 

kak strela po zeljeznici i parobroüh vozi, 
da vu luftbalouih po zraku leti, bezkouena 
2elja őlovcka za novotarijanii nr-prestaje, nego 
se sve dalje íiri i pomro2ava. 0?ak prei;a§li 
su krod, po kojera probali su nezdavnja vu 
Kadiksu voziti se pod vodom. Próba je óva, 
kak nam novine piiu, jako dobro izputo. Cud- 
novita je to 2eÜa voz.ti se pod vodom 1 

Hova flotta.
NaSa auitromigjarska vlada odlucila je 

vttraelj ti novu llottu i to na doljnjem Du- 
navu. Óva broiarstvena sila imala bi sluiiti

|na dolnjem Dunává za obranu proti nava// 
ako bi ondc Husi na naáu monarchiju poduzeli. 
Flotta, to se razme, kogtala bude milijune,' 
kője za vlastitu sigurnoat rnoramo dragovol- 
no aldovati. Kuski listi na vés glas larmaju 
proti ovoj uredbi, oni bi njái nas nepripravoe 
zatekli.

Sneg.
Dók su pri nas bo iéui svetki lepő prez 

sokga minili tér se joá pod jedno miraomu 
viemenu veselimo, od tóga dohadjaju iz da- 
lekih krajov ő sto drugi glasi. íz Lemberga 

;nam javljaju, da je vu severnih krajih mo- 
nar^hije toliki sneg za^al, da ne samo, da 
sve 2e!jeznice neuredno liode, nego eu Vnoge 
tak zapale, da se je bojati, ako joá sneg dalje 
pndal bude, da bude cela komunikacija za 
nekojo vreme prestati morala.

Zlevanjka i petdesetaéi.
C gan prodal je konje i dobit lepu banku 

novu petdesetaóu, Kupil si je pri blilnjoj 
f larki toplu zlevaniku, da obtduje gospodski 
od velikoga veselja. Budud pák mu ja pet- 
desetaói uajvekáu radost prouzrokovala, zato 
poio?.i ju na dián a lepu parefcu se zlevanjku 
na nju. I vudri po zlevanjki bal po gustusu. 
Kada je do polovice zlev*>njke do*el, sgrabi 
ve za lasi tér pofimé ialoatno narekovati i 
jlakati. Na polovici zlevanjke opazil je najme, 
da je s njom i dober falat petdesetaée po- 
giizel i pojel.

Tábor.
Glasi od tabora su vezda povoljni, nego 

su bili pred novim letom. Pri gratulacijah 
kője su staliSi i viöji dostojanstveniki pri 
kralja vfiinili, naglasilo je Njegovo-Veliétn- 
stvo, di se ufa dugotrajnomu europejskomu 
miru Isti oraj glas éul se je prigodom 
novoletnih gratulacijah iz vustah naáega 
ministra predsednika Tisza Kalmana, kak 
takaj drugih nalih orsafikih dostojamtveni- 
kor. BormeS je zelja svih nas i celoga na- 
roda, da bude mir, ar veó terhe i prez ta
bora komaj podnaáamo !

Kolera.
Strahoviti glasi dohadjaju iz Guliona 

I mesta na obalah Malabara. Piiu, da je tam 
taliva kolera zavladala, Jda ljudstvo aamo 
opada kak snopje. Vu kratko vreme vu- 
mrlo ja vu toj koleri do 2 jezere krsöeni- 
kov, a jói podjedno vmiraju prez prestanka. 
Bete2nike ne3reőnoga tóga kraja vrafie i 
dvore taüjanski redovniki tak zvani Kar- 
meüti.

Növi ballon.
Englezi i Frtncuzi veő si vnogo let 

glavu tereju, kak bi mogli iznajti zrako- 
plov, po kojem bi po zraku onud letett 
mogli, kud bi lioteli. i prenaili au vre ba- 
lone, pomoöju kojih dizali au ae v zrak, 
kak aokoli, nu do tóga jói nisu mogli do- 
tirati, da bi ai ballon mogli upravljati, 
kormaniti, kam bi se njim vidlo. Vezda ae 
je naáel vu Ameriki, varoiu Brooklynu 
nekakov Campbell Peter imenovani élovek, 
koj vele, da je i to prena*el, kak ae more 
balon kormaniti po zraku. Nazadnje budemo 
ipák kak gavrani po zraku leteli !

Zabave.

Zabava C a k o r e í k i h  o g n j o g a s c a h .
Ogujogasno-dniátvo vu Cakovcu je 5-ga

o. m. lepu zabava imelo vu gostioni gosp. 
var.»ákoga birova Prnsatz Alojza. Vu lobi 
je jedno veliko boiifino drevo stalo, lepő 
okinfieuo, pod drevora pák svakojafika du- 
govanja za dobiti. Gostiona se je friiko na- 
punila s gosti i kida su marljivi ureditelji 
te zabave prodali sreöke (lose), pofieli su



gru-lutriju. Lepe i sínese stvari je móri 
bilo tu zadobiti. Napriliko bilo je med do- 
bitkami jeduo peéeuo prase, obleCeuo vu 
„csikós-sku opravu; cifrastu rohu je ininl, 
(gdo ju je god napravil, lepő ju je h1o2 í! ;) 
na glavi je imel pedcni pajcek kapu, vu vu ti 
pák pipu, na nogah gaőe. Jeduom reéjom: 
tak je bil obkóeni, kak jedeu magjarski csi
kós. Bili su i drugi sírná \ dubitki, nekoji i 
bez vreduosti (uacifraue kubaié, potrti pa- 
razoli,iezdrapaui kaput i t. d.juadalje ékatule, 
kője kad je Ciovek odprl, mali vr&g ali pák 
kivi vtiC je vuu izletel ua veliki smeh na- 
zoóuih goatib. Malo koj je kaj ne dobil, ar 
je bilo do 120 dobitkah. Druztvo je jako 
apametuo vőlnilo, kada je ovu lepu zabavu 
uredilo a urediteli su bvale vredni, ar su 
dosta brige imeli, dók su sve tak lepő skup 
ilo2ili. óisti dohudek te zabave je 53 frt 
55 kr. Nekoji dobodki su jói ne odneáeui. 
Bvoj dobitek uisu oduesli sledeCi losi: 210, 
87, 236, 490, 77, 169 i 5-ti broj. Ravua- 
taljstvo /abave se vu íme ogujogusuog-drn tva 
i ovdi lepő zabvaluje svim, koji su se na za 
bavu potraddi.

Pucki bal vu Hodoiani 
I/. Hodoöan nam piőeju, da se je tam 

6 ga januara Puöki bal obdrial, na koj 
pozvaui bili au 19 parov mu2 i ien i ne 
koji iediöni deéki. Pozvani su si sami iz- 
Toljili ovo veaelje pribaviti vu jednoj pri 
vatnoj hili pri cemeitru Pandúr MatjaSu, 
koj je s veseljem pri,el ovo mlado druttvo, 
kője si je rajéi pribavilo privát hiiu, nego 
da bi se po razvuzdanih mestih ili po 
krémah svoje veselje obavljali. Vu ovom 
veaelju bil je najstare i g. uotariui Tkal- 
csics Elek, koj j t  nazdravil ovo mlado 
ljudatvo, kője naéemu slavnomu Medjimurju 
lepi fcin pokozalo. Opet drugiput je nazdra
vil Purics Melko tárni tutor, pun veaelja 
i radoati proti mladomu ljudstvu, da naj 
ima na pameti svete tri kralje, koji hu 
íz daleka doili iskat maloga Jezuia, iliti 
novorodjenoga kralja, kojemu su se po- 
klonili, daruvali kinóe svoje: temnj»n, zlato 
i plemenitu mást. Jezuá neprosi deues kin* 
le, nego samo skru*eno i ponizno srce, 
ako hoéemo vu mladom letu mir í bla- 
goslov dobi ti, zato dobro srce preporuéi 
i svim skupa keli sreCno mlado leto ! Na 
ov govor zagrmi druktvo: Bog nas tiv i! 
Mi pák velimo, daj gospodin Bog, da bu- 
demo svi dobroga arca, kak je bilo naz- 
diavljeno i naj budu vu fa*njaku svigdi 
tak lepi puókibali, kak je vu llodoáani bilo

Magjarska slovmca. 
Magyar nyelvtan.

ii.
Od sveta.
A világról

S ftt je veliki. — A világ nagy.
N*bo je modro. — Az ég kék.
Zvezda su svetle. — A csillagok fényesek. 
Sunce sija. — A nap süt,
Meiec ivetli. — A hold világit.
Zvezda répáét je duga. —Az üstökös csillag 
hosszú.
Ve je meieéint- — Most holdvilág van.
Jeden mesec ima tetiri tijednov. — Egy hó 
napnsk van négy hete. 
da Ben vre videl meieöao potemnenje. — Én 
már láttam holdfogyatkozást.
I  luuöeno potemnenje sem videl. -  Nap fogyat
kozást is láttam.
Vu leti je vruéina. — Nyáron melegség van. 
Zrak je éieti. — A levegő tiszta.
Voda je zdrava. — A viz egészséges.
Zemlja je okiugla. — A föld gömbölytt.
Led je Sklizek, — A jég sikos.

|Bncg je beli. — A hó fehér.
1 Obiaki su örui. -  A felilök feketék.
Megia padi — a köd esik.
Piab j , ni/.drav. — A por :.em egészséges. 
Pesek iö n dober- — A homok nem jó. 
llovaőu je mell a. — Az agyag puha.
Morje je ghboko. — A tenger mély.
Kaplja je mala. — A esep kicsiny.
Zviraliáő© je h! idno. — A forrás hűvös. 
Potok tefttí. — A patak folyik.
Povodnja je pogibelna. — Az árvíz ve
szedelmes.
Deádj je hasnovit- — Az esó hasznos.
Viber je uevugoden. — A vihar kellemetlen. 
Tuöa kvar dela. — A jég kárt csinál. 
Grmljavica je strahovita. — A menydö gés 
rettenetes.
Sttela bliska. — A villám villámlik. 
Zmrzavicft je vu zimi velika. — A fagy 
télen nagy.
Mraz je mala zmrzavica. — A dé* kis fagy. 
Kosa je vu leti dobra. — A harmat nyáron ó. 
Topiina je vu leti. — Meleg nyáron van. 
Zima je vu *imi. — Hideg télen van.

NEKAJ ZA KRATEK GAS
Jeden Ciovek v*el je na botié vu jutro 

celi oreb, pák je poccl cp rati baj ott. K^k 
je god ov oreb pun, tak naj bude moja hi2a 
vsega puna hainbar 2 t?, itala mai be, a 
pelnica v n i i ig.iuice. A gda je vié bajauje 
zviSii, potrl je ureha i spuzil je, da je oreb 
Cisto prazen iekel je ta i: Neposlu^aj boté, 
kaj pes Jaja

Navuöitelj: S óim bi ti meni mogel 
doknzati da se svet vrti ?

Dijak: S treiui litri jakoga v.na!

Doáel je vandravec k jednomu éaliivomu 
gospouu prosit. Gospon gi zapital taki: Poveite 
vi menj, jeli ste vi kurvát ali pák magyar ? 
Vandravec nm na to odgovori: Gospone ! 
uiti jeduo niti drugo ja sam kovnC.

L Ő T T E M  J A .

Graz 30. deczerabra 1888.
2 1 .  G O  S Í  I S

V É N A  M tT M A

Kuruza 4.70 Psenica 7. -  H it 4 80 — Je«- 
men 5 .— Zob 5. Grak beli 8.60 iuti 8.—

Odgovorni uredmk; 
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

3823 szám tk: 88
Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y t  k iv o n n i

A Csáktornyái kir jbiróság mint telek- 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csák 
tornyai takarékpénztár végrehajtató jak, Hadro 
vits István, János és Feteucz Csáktornyái 
lakot végiebajtást szenvedőd elleni 114 fit 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben a nkanizsai kir. törvényszék & Csáktornyái 
kir- jbiióság területén lévő a Csáktornyái 
680 tk. 187|Ul hisz. a. ingatlanból Hadio- 
vitfi Istvánt illető felére 766 frt, 334|b 1 hrsz. 
a. felére 41 frt beesértékb n, a Csáktornyái 
791 tk. 884 a|2 hrsz. a. ingatlanokból Hadro 
vits Istvánt Jánost és Ferenciét illető 3|7 
részére 10 frt becsértékbeu, a VII hcgyk:-|

rületi 740 tk, 177n3 hrsz. a. ingatlanból 
iíadrovit* István, János és Ferencztt illető 
3|7 részére 72 frt, a VII hegykerületi 734 tk. 
260*3 hrsz. a. Iladrovits Istvánt, Jánost és 
Fereuczet illető 8j7 részére 18 frt és VII 
hegykerületi 737 tk. 1912 hrsz. a. ingat
lanból Hadrovits Istvánt, Jánost és Ferenczet 
illető 3 7 ré3«ére 39 frt becsértékben elren
deltetik.

A Csáktornyái 787 sztjkvben 1—9 sor 
sz. a. ingatlanokból végrehajtást szenvedette
ket 3/7 részben illető jutalékukra az árverés 
ezúttal újonnan el nem rendeltetik mert tz 
ezen tjkvben felvett egész ingatlanokra, va- 
gyonbukott Granitz József Csáktornyái lakos 
csődtömege részére a végreb. t. 156 § a 
értelmében az áiveiés itteui 3666|tk. 888 

(számú végzéssel már elrendeltetett és az 
árverés megtartására
1883 évi január hó 22 én d. e. 10 órakor
és folytatólagdélutáui 3 órája tűzetett ki, miból 
kifolyólag ezúttal póthirdetmény bocsájtatik ki 
és ezen kir, jbiróság mint tlkvi hatóság ezennel 
közhírré teszi, b.gy Varga Lajos ügyvéd 
csődtömeg gondnoknak Granitz Josef vagyon- 
bukott Csáktornyái lakos végrehajtást szenve
dett elleni végrehajtási ügyében 3566 tk. 
88 szám a. kibocsátott árverési hirdetmény
ben a Csáktornyái 787 sztjkvben 187/Ó/3 
hrsz. a. ingatlau 57 frt, 248/ b|2 hisz. a. 
ingatlan 171 frt, 282|b|l hrsz. a. ing. 81 frt. 
384|*3 hisz. o. 91 fit, 334 l.|S hrsz. a. 
20 frt 554|l»||3 hisz. a. 75 fit., 315|tj|l hrsz. 
a. 57 frt, 884|b|2 hrsz a. 95 frt és 913ib|l 
hisz. a. 397 írt becsértékbeu az 1889 évi 
január hó 22 én délelőtti 10 és folytatólag 
délutáni 3 órájára kitűzött árverés az 1881 
évi LX. t. ez. 167 § a alapjáu a Csáktornyái 

j takarékpénztár végrehajtató érdekében és 
j 114 frt tőke követelése s járulékai kielégí
tése vég.tt megtartatni íog, valamint a 

I muraközi takarékpénztárnak 75 frt 69 frt 127 
frt, 169 frt 56 kr. 22 frt 96 kr. iránti követe- 

i léiére az árverést ezennel megállapított kiki
áltási árbau elrendelte és hogy a feanebk 
megjelölt ingatlanok az 1889 évi január hó 
3l-ik napján délelőtti 10 órakor a Csáktor
nyái kir. jbiioság tkvtárába a VII hegyke 
kerületben fekvő ingatlanokra nézve pedig 
1889 évi február hó 1 én d. e. 10 órájára 
a VII hegykerület biró Házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is elaiatnl fognak.

A verezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárái ak 10 százalékát vagyis 
76 frt 60 kr: 4 frt 10 kr. 1 frt 7 frt 20 kr.
1 frt 80 kr 3 írt 90 lcrt készpénzben vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. §-ábau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-éa 
3333. szám ah tt kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX t ez. 170. §»a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű eliimer- 
vényt átszolgáltatni. 827.

Kelt Csáktornyán, 1888. okt. hó 7. 
A Csáktornyái kir..bíróság mint tlkvi hatóság. 
4063 szám tk: 88

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. ibiróság, raiut hagya 

tóki bíróság az 1888 évi szeptember 30 és 
4255|88 számú megkeresése folytán néhai 
Píesser Rozália tulajdonát képező a nkanizsai 
kir. törvényszék a Csáktornya' kir. jbiréság 
területén lévő Csáktornyái 575 tk: 228j44 hrsz. 
a. felvett ingatlanra a rajta levő lakbázzal 
fakamarával és egy sertésóllal 2500 frt becs- 
árban a végreb. törv. 205 §-a értelmében 
az önkéntes árverés elrendeltetik*

Az árverés megtartására határidőül



1880 éri mircstus hó 5-napján d t  10 órakor 
a Csáktornyái kir. jbiróság tikvi házába tűze
tik ki.

Árverezői szándékolok tartoznak az 
ingatlant becftárának 10 százalékát vagyis 
250 frtot készpénzben, vagy az 1881 évi LX.
t. ci. 42 §-ában jelzett árfolyammal azámitott 
és az 1881 évi november hé 1-én 3358 íz. 
a. kelt ifc&iságagyminifezteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt évadékképes értékpapírban a kikül
dött keiéhez letenni, avagy az 1881 évi LX 
t. ez. 170 § a  értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegos elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Minden egyes vételári részlet után az 
árverés napjától számítandó 6 százalékos 
kamatokkal együtt az 1881 évi deczember 
hó 6. és 39425|I.|M. sz. a. kelt rendeletben 
előirt módon a Csáktornyái m. kir. adóhivatal 
mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utói só részletbe fog 
beszámitatni.

5) Vevő köteles az ingatlanokat terhelő 
és az árverés napját követőiig esedékes a« óka t 
és átruházási illetéket viselni

6) Vevő a megvett ingatlan birtokába 
az árverés után azonnal lép és annak baszna 
és terhei is ót illeti, sz a bent lakó bérlők
nek bárom illetve egy havi kiburcxolkodási 
időt tartozik megengedni asonban a hézbér 
az árverés napjától a vevőt illstl, ki ii a 
vételár teljes befizetéséig az épületeket 
1500 írt erejéig biztosítani tartozik a mén 
nyiben azok biztosítva volnának a biztosítási 
dijat a hagyatéki tömegnek megtéríteni 
tartozik.

7) A vevőnek a vé'eli bizonyítvány az 
1881 L. X. t ez. intézkedései értelmében 
csak az esetben fog kiadatni, ha az árverés 
napjától számított 15 nap alatt az idézett 
t. ca. 187 $«a intézkedésének megfelelő utó 
ajánlat nem tétetik:

8) A tulajdonjognak vevő javára beke
belezése csak a vételár és kamatainak teljes 
lefizetése után fog hivatalból elrendeltetni.

9) A mennyiben vevő az árverési feltételek

bármelyikének a kitűzött időben eleget nem 
tenne, az általa megvett ingatlanra az érdekelt 
felek bármelyikének kérelme következtében az 
1881 4 X. t. ez. 185 § a szerint vevő veszél
yére ég költségére, bánatpénzének elvesztése 
mellett újabb á.verés fog elrendeltetni.

Kelt Csáktornyán a kir. jbiróaág, mi it tlkvi 
hatórágnál 1888 évi novemb 10 én. 826.

692 sz. v. 1888
Á rverés i h ird e tm é n y

Alulirt kiküldött végiehajtó az 1881 
évi LX. t, ez. 102 § a értelmében ezennel 
kö/.hirré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróaág 
3570 számú végzése által a Muraközi takarék
pénztár végrehajtató jaaára Bellovári Jakab, 
Suplika József, Pmtacs Go geiy Alsó-Kral- 
jeveezi lakósok ellen 200 frt tóke, ennek 
1887 év február hó 12-ik napjától számítandó 
8 százalékos kamatai és kamatok kamatai, 
eddig összesen 42 írt 08 kr. perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és 375 írtra 
becsült ló, szekér, kocsi, sertéaól éj tehenek
ből álló ingóságok nyibános árverés utján 
eladatnak.

Moly ér verésnek a 4301|p. 1888 sz. I 
kjkiildést rendelő végzés folytán a helyszínén I 
vagyis Alsó-Kraljoveczen leendő eszközléséra

1889 ik éri Január hó 18-án d. u 2 árakor
határidőül kitiizctik és ahhoz a venni szán
dékozók ezounel o!y megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
rése ' az 1881 évi LX. t. ez. 107 § a  ér
telmében a legtöbbet igéiének bocsáton alul 
»  eladatni fognak.

Az elá»evrezendő ingóságok vételára az 
1881 évi LX. t, ez. 108 § ában megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Perlakon 1888 évi deczember hó 
28 napján.

Sohár Kálmán 8. k.
829 kir. bírósági végrehajtó,

^xxxxxxxx XXXXXXX.X
X Van szerencsém eznnel köz- X

hírré tenni, miszerint az osztrák X  
magyar bank nagykanizaai fiók- X 
intézetének beuyujtási helyét Át- X 
vállaltuk é« azt f. évi január 15, X 
megnyitjuk. X

Csáktornyái fakarikpin atár w  
Qiszriny társulat- Q

X
830. W

T ez-
Ezennel közludomásra hozzuk, m izerint szodariiflnk 

árát üvegekként (syphon)

li a r o na k r a  j c  « á i* r a
leszállítottuk.

HochsingerM.es fiai.
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