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Elemi csapósok óital okozott
k ó r o k .

(A gazdák ügyeimébe).
Az elemi csapások állal okozott károk 

esetében a törvény állal biztosított földadó 
leengedéseket eddig sokszor kétesekké 
telte, sőt nem egy esetben meg is hiúsí
totta azon eltérő s sok esetben helytelen 
felfogás melyet a pénzügyi hatóságok az 
ide vonatkozó rendelkezések alkalmazása 
körül tanúsítottak.

A M. k. pénzügyminisztérium 60,074. 
8 8 8 . sz. a. körrendeletét adott ki. mely 
utasításokat tartalmaz a károk bejelentése, 
az elemi csapások elbírálása valamint a 
felvételeknél követendő eljárásra nézve.

A károk bejelentési batáridejére nézve 
a következőket rendeli :

Az elemi károk esetei az 1883. évi 
XUV. t. ez. 49. §. d) pontja alattinak ki
vételével a káreset bekövetkezésétől szá 
mitott 8  nap alatt mindenkor Írásban,vagy 
az illető község elöljárósága utján jelenten- 
dök be.

Nem egyszerre bekövetkező káresetek 
bejelentési határidejéül -- a fenti általá
nos szabálytól eltérőleg — a következők 
tartandók be:

a) az árvíz által okozolt károknál a 
károsodás bekövetkezésének időpontjául az 
a nap tekintendő, a melyen a mederből 
kiömlő vizár az elborított ártéri területen 
legmagasabb állását érte el, tehát a kár
eset bejelentésére kitűzött 8  napi határ 
idő azon naptól kezdve számítandó;

b) a tartós szárazság és a rovarok 
pusztításai által okozott káresetek szántó
földeknél a károsult termés letakarilása ide
jének kezdetét megelőzőleg legalább i> lő 
nappal :

r rovarok, mint jelesen lortrix pille- 
viana és phylloxera vastatrix által okozott 
károk, szőllőknél legkésőbb az illető év 
augusztus hó l ső napjáig jelentendők be. 
Az illető birtokosok vagy ezek képviselői 
által beadott ezen bejelentések vételétől 
szárnilott •> nap alatt tartozik a községi 
bíró óvárosi polgármester) a helyszínén 
szemle jegyzőkönyvet vétetni tel és ezt leg
feljebb ö nap alatt a kir. adófelügyelőhöz 
beküldeni, igen sürgős esetekben pedig tá
viratilag tudomására hozni.

Az elemi csapások elbírálásába nézve 
rendeltelik:

a) A föld árja által okozott kár, esik 
a szántóföldekre nézve jöhet tigyelembe. 
ha az ily természetű árv íz egész d 
magában foglak) területeken károsítja meg 
a bevetett földek termését - ha ezen bizo
nyos területeken gyakrabban ismétlődni

szokott károsodás a kataszteri osztályba 
sorozás által már betudva nincsen.

b) A tartós szárazság által okozott 
kár szintén csak a szántóföldekre nézve 
és csak azon rendkívüli esetekben jöhet 
tigyelembe. ha az a bevetett löldek termé
sét egész határokat magába foglaló terüle
teken, oly módon és időben semmisiti meg 
teljesen, hogy azokat azon évben uiabb 
veteményezés által jövedelmezőkké tenni 
egyáltalán nem lehet.

c) A tagy által okozolt kár a szőlők 
nél csak akkor szolgáltathat alapot az adó 
leengedésre ha a fagy a növényi élet meg 
indulása után következik be s a mutatkozó 
vagy várható termést károsítja vagy sem- 
misi'i meg.

Az elemi kár felvételénél és megálla
pítása körül követendő eljárásra nézve :

a) Ha az elemi csapás valamely íöld- 
részletet csak részben károsított meg, a 
kár mérve csakis azon részre nézve álla
pítandó meg, melyet az elemi csapás ért.

b) Az elemi csapa- k által okozott
kár mérvét az 1885. évi 45,055 számú 
pénzügyminiszteri utasítás 145. $ a értei 
méhen a kárfelvételi bizottság szótöbbség
gel határozza meg. Ha azonban a bizott
ság oly esetekben is állapitana meg szó
többséggel elemi kárt, a melyekben a fen
nálló törvények és szabályok érte'méhen 
adóleengedésnek helye nincsen, tartozik 
ezeket a kárfelvételi jegyzékben kitüntetni 
és alaposan indokolva kifejteni, a kir. adó
felügyelő pedig köteles ehhez képest az 
elengedendő adóösszeg mérvére, vagy az 
adóelengedés megtagadására nézve első
fokú határozatát haladéktalanul meghozni.
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Alkalmi beszed*
— Mondolln Helányi Tivadar, in Arcaim 16-én —

(Fül) tatán.)

A láng »t. melyei a márciusi nap sugarai 
gyújtottak világiló fáklyám, ne hagyjuk kialud 
ni soha ! Ünnepeljük meg e*t a/ évfordulót az 
igazi hazafija kegyelet meiló ünnepével. Hiszen . 
mi kelthetne édesebb örömet egy szabaddá 'eit 
nemzet szivében, ha nem a szabadság szent 
eazméje ? — Egy a/.abád nemzet megáll csend
ben, vibarbaii egyaránt rendületlenül éa hízójáért, 
hiiályáért, alkotmányos azabadaágáeri készen áll 
it vérkerexztségre is; ha valaki ezekre törni me 
részéi, mindenekelőtt a nemzet haragjával kell 
számolnia ! Hajh ! pedig e/.t a lörgeiegszerü ha
ragot módjában vöd Európának megismerni, 
hogy csak az egy „Mm iemur* következményeit 
emlilaetn fel például. K« egy epizodrt 'a ráillik 
a márciu-i napok vihámló alakjának e nagy 
s/erü vonatkozása :

Hazám dicső nagy ósei,
Ti földet rázó viharok !

Ti egykoron a porba omlott 
Európa homlokán tomboltatok. (Felőli.)

E/. a hűséggel betelni nem tudó nemzet 
; meg már egyszer világraszóló dicsőséggel 

is! Ámde ezéri tenni is kell, tenni, mint ahogy 
a/.t a halhatatlan Ősök fényé* példáikkal taní
tották.

Valóban, tis/.iet U maplo közönség, vétel 
nélkül meg nem feledkezhetnénk 1848. március 
tő ikéről. Ha évről-évre föl nem ujiijuk emlé
két, lassaiikinl elhomályosul, eltorzul, mígnem 
mythoMszá válik a valóság, vagy egészen elvész. 
Ki vonhatná kétségbe, hogy nemzetiségünknek 
és nyelvünknek egyik leggazdagabb éltető tor
tába a történeti rru’f, a nemzeti hagyományok. 
Söl ez volna épen végzetes hibánk, ha ezekről 
megfeledkeznénk, ha szabadon, függetlenül nem 
intéznők h ranguuk dolgai), hanem újból szolgá
ivá törpülnénk a ceutra.i/álás apostolainak. Az 
a polgár, aki nem lelkesül hazája boldogságá
nak tényezőiért, szabadságáért ; akinek szivét 
töl nem melegifik a múlt tiszteletreméltó emlé
kei , aki hazája sorsának intézését idegenektől 
várja : a/ — hazairuló.

Nem tudom, igen tisztelt hölgyeim és uraim! 
elég híven és elóg szerencsésen sikerült-e tolmá
csolnom becses nézetüket, felfogásukat e mai 
ünnep jogosultságának kérdése körül. He azt ér 
zem, hogy m*tn iuiine teljes ez. ünnep teóriája, 
int kegyeletünk emez egyszerű adójából nem jut
tatnánk azoknak a névtelen félisteneknek h, akik. 
mikor arra kerüli már a sor, vérök hullásával 
is meg|>ec*étellék a márciusi napok dicsőségét, 
al iknek hőstetteire tény, az örök dicsőség fény • 
sugara világit oly tündöklőn, hogy csak kápráz- 
va nézhet a szem odáig vissza , de a káprázat 
btn is tisztán kivehető a vörös sipka, a fénylő 
kard és az a rettenetes szuronyerdő, mely a 
honvéd névnek örök életet biztosított, s mely
nek hire az égig ér.

Áldásunk, örök hálánk azok emlékén, kik 
legnehezebb napjaiban szerettek a hazat, azt az 
édes magyar hazát, mely nem adhatott nekik 
egyebet cserébe hűség >kéit, mint a/.t a véres 
tolóét, mely gyásznó anyaként borul reájok és 
a halhátatlanság örökzöld koszorúját.

Csodás hal a lm u szent honazerelem ! ragyog- 
lál-e valaha gyujtóbh hatalommal, mint a ma
gyar honvéd szivében?!

Hogy mindnyájunk szivében úgy ragyog
jon : engedje a magyarok Istene !

A megyei közigazgatási bizottság 
illése.

A megyei közigazgatási bizottság ülése 
Svastits l»cnó lőispán ur Öméltóságának 
elnöklete alatt március havi ülését f hó 
12-én tartotta a nagymegyeház gyűlés -
termében.

Az ahspáni havi jelentés felolvasása 
ulán ío’yó ügyek tárgyalnálak.

Kelolvastatolt a székesfehérvári kerti 
let csendőr parancsnokságnak a novai őrs - 
állomás létszámának kiegészítése és Pákán 
egy uj őrsálloimumak felállítása tárgyában 
a közigazgatási bizottság részéről hozzá 
intézett megkeresésre küldött átirata. Ez 
átirat szerint a parancsnokság a novai

papunk mai számihoz Kalhna §  arjegyztke van milltktlri,



rsendőrállomks létszámának kiegészítése 
iránt intézkedett. Az átirat tudomásul vé
tetett i egyúttal & közigazgatási bizottság 
is feliratot intéz a belügyminiszter umhoz 
a Pákán felállítandó uj őrs&Uomfa ügyé 
ben, mint melynek felállitásiit in*ga a ke
rületi parancsnokság is melegen pártolja.

A közigazgatási bizottság elhatározta, 
hogy az erdészeti albizottság ezentúl eljá
rásáról félévenkint jelentést tegyen.

A gőzkazántulajdonosok felhivatnak, 
hogy caéplés idején az építészeti hivatal
nak jelentsék be megközelítőleg azon időt 
és helyet, amikor gépükkel egyes helyen 
csépelni szándékoznak ; továbbá, ha gé
pükön nagyobb mérvű javítást eszközöl
tetnek, szintén jelentsék be, hogy a ki a 
vitott gép működése előtt próba alá vé
tethessék. A községek elöljárói utasíthatnak, 
hogy ha községük területére uj gőzkazán 
vitetik, azt a szolgabiróságnak bejelentsék, 
hogy ez utón az építészeti hivatal az uj 
gőzkazánról értesülést szerezve, annak 
megvizsgáltatása iránt a kellő intézkedést 
megtehesse.

Előterjesztetett a pénzügyininiszleriurn 
rendelete, mely szerint, ha az italmérési 
jog megváltása tárgyában a kincstári kép
viselő és a jogosult fél között egyezség 
nem jönne létre, ily esetekben a kérdéses 
ügy elbírálása egy albizottság lntáskörébe 
lóg tartozni, melybe a közigazgatási bi
zottság saját kebeléből egy elnököt, 2  reu 
des tagot, egy helyettes elnököt és 2  pó’- 
tagot választ s felhív a a közigazgatási bi
zottságot, hogy az albizottság tagja t ápri
lis hó végéig válaszsza meg.

Elfogadtatott a pécsi posta* és távir 
daigazgatóság azon javaslata, hogy Hás 
hagy, Yraspör és Zsibrik major a zala 
lövői postahivatalból a salomváriba be 
lyeztetnek.

Nagy-Bakónak, Csapi, U, Ud\ar és 
Újlak községek folyamodtak, hogy a Nagy 
Bakónakon beszüntetett póstahivatal újból 
állittassék fel, mely esetben a fentartás 
költségeihez 1 0  éven át évi 50 fittal haj
landók hozzájárulni.

Lányi Kálmán ur, az építészeti hiva
tal főnöke jelenti, hogy a nova cs lentii, 
valamint a köveskálla- és balalon füredi 
postaközlekt dés cé szeiübb eszközlése te
kintetében az ügyiratok a minisztérium ré
széről a kerületi postaigazgatóságnak ki
adattak.

Kir. tanfelügyelő ur havi jelentésében 
előadja, hogy ezen időszakban a magas 
minisztériumtól nyert kiküldetéshez képest 
a Csáktornyái állami tanitóképezde uj épü
leténél íiéuany berendezési munkálat szük
ségességét a helyszinén elbírálta. — Fgya-i 
nezen alkalomból meglátogatta a képezdei 
évfolyamoknak tartott előadásait, nemkü
lönben a Csáktornyái kisdedóvodát. Megírt 
togatta a dráva-vásárbelyi r. k iskolát 
Az itten feltétlenül szükséges negyedik 
lamerem berendezése, esetleg pedig Nagy 
falva és bzázkő bevonásával létesítendő is
kolai csatlakozás érdemében & kerületi es- 
perességet megkereste — -Meglátogatta az 
orosztonyi és kerecsenyi r. k. iskolákat, a 
sándorházi r. k. iskolát, melynek nővén 
dékei egy szűk, bérelt hely bégben vannak 
összezsutolva. — Meglátogatta a bucsu- 
szent Uszlói községi isko'át, melynek épü 
leién aggasztó fogyatkozásokat tapasztalt.

Az iskolai czélokra nyert államsegé 
ljek után az országos Unitói nyugdíj és 
gyámalap javára 15 éten át fizetendő 3 
százaléknyi járulékok ügyében a nagy-ka- 
lússju, tapolezai és novai járások főszolga

bírói elh ivatnak , hogy Msgyar-Szerdahely 
községet, e cimen 533 frt Ül kr.Tapolcza  
mezővárost 132 írt GO kr .. végül pedig 
Tárnok községet 1883 frt 70 kr. járuló 
koknak kifizetésére felhívják.

Az alsó rajki iskolaszéknek az ottani 
községi iskola tanítója fizetésének emelé
sét tárgyazó jegyzőkönyve raegerősiltelett

A Teskándon megnyitott r. k. iskola 
íentartása által érdekelt községek adófizetői 
által megtartott ülésről felvett jegyzőkönyv 
fülolvastatott.

Olvastatott a szűcsi szigeti r. k. iskola 
lantenne és tanítói lakása ügyében hozott 
végzéssel elrendelt intézkedés eredményét 
feltüntető jegyzőkönyv.

A kir. adófelügyelő ur je’entése sze
rint február hóban az adóhátralék 1.365,500 
frt 43 és fél kr. volt,, melyből február hó
ban 186,601 frt 5G és tél kr. lefizettetvén, 
február \égén a hátralék 1.178,898 frt 87 
kr lett.

Az árvaszéki elnök ur jelen'ése sze
rint a togalmazói karnál jnnuár végén hát
ralék volt 1751, február hóban beérkezett 
2 131 s igy elintézésre kerti t 418 2 ügyda 
láb, melyből február hóban elintéztek 2355  
s igy február végén hátralékban maradt 
1827 ügydarab.

h  C L  Ú S F E  /> E  h \
— MarcztUS 15-cn, a dalegylet által 

rendezett hazafias ünnepélyen a következő 
sürgöny küldetett Kossuth Lajoshoz Tú
ri nba : »Csáktornyán márcz. 15 ikét haza
fias lelkesedéssel ünnepelte meg a dalárda 
s vele szépszámú közönség, ezúttal Kor
mányzó ur drága személye iránt is kitörő 
lelkesedés nyilvánult: a magyarok Istene 
éltesse ! A dalárda elnöke * A mint ein 
ütők az ünnepély egyik szép epizódját ké
pezte Mucsáry Jánosnak a vendvidékről 
Zakál Henrik ügyvédhez küldött levele- 
amely felöl vastaivan ált lános lelkesedés 
sel fogadtatott, A levél igy hangzik : 
Kedves Henrim ! Márczius 15 ét mint ér
tesültem, meg fogjátok ünnepelni ez alka
lomból tehát, mim az 18 48. év márczius 
L5-én Pesten, néhai Nyáry Pál elnöklete 
alatt megalnku t központi forradalmi bizott
mánynak egyik, meg életben lévő Ug|a 
és az akkori események tény leges részese, 
bátor vagyok szívélyes üdvözletemet meg
küldeni. Bellalincz, ma re. 14-én. 1öo9

Mocsáry János,
— Báron Lipót Csáktornyái kereskedő 

Eszékre teszi át lakását, ahol a lleim  léle 
üveggyárba mint ezégtárs lép be- Báron 
ur városunkban a kö/.űgyek terén is mint, 
városi képviselő, adósivetö bizottsági tag 
hitközségi elöljáró, takarékpénztári fel
ügyelő, kereskedelmi kamarai levelező tag 
tevékeny részt vett, tehát távozását sajnál 
juk, egyúttal szerencsét és boldogulást kí
vánunk működése uj keljén!

^jegyzés Pofiak Dávid Csáktornyái 
ki reskedö kedves leányát Friderika kisas
szonyt a múlt napokban eljegyezte >pitz 
Ignác dugorezai, hor\átoiszági ge  ̂ész. Gra
tulálunk !

—  Leyradrol ír ák, hogy olt dalegj 
let alakult. Az egylet elnökévé Haliéi lat 
ván, titkárává Kovács Gyula karmeste
révé pedig Konkol) í Józset választanak 
meg. Üdvözöljük az uj hazafias egyletet l

— Március l5-ike Poriakon. A perlaki 
társaskörnek végre sikerült megtörni a kö
zöny jegét, mely eddig itt dicső múltúnk 
kegyeletes megünneplése iránt mutatkozott. 
A lelkes mozgalom, melyet Götz Ferenc/

ur mint a társaskör elnöke és ííorválh 
Csongor háznagy ur megindítottak, oly őr 
vendotes eredményt szült, melynek létesiil- 
1 tetősében kétkedni kellett, — amennyiben 
folyói hó márczius 15 éti úgy Perlak mint 
a vidék intelligentiája daczolva a hideg 
északi széllel, teljes számban jelent meg, 
hogy hz ünnepély fényé! emelje. Götz Fe
renc/. ur remek szabású megnyitó beszéde 
után, melyben a nap jelentőségét ismer
tette, - annak felszólítására az egész tá r
saság lelkesedéssel énekelte el a Szózatot, 
mely után Wüsztner és Yrittkovszky urak 
hazafias költeményeket szavaltak. Horváth 
Csongor ur miivészi összeállitő.su érteke
zése, mely a 48-as események s azok előz 
ményeivel foglalkozott a legfeszültebb ér
dekeltségben tartotta a közönség figyelmét. 
A felolvasás azon része, melyben a szeren

csétlenség által sújtott felséges uralkodó
ba/ jólétéért intézett könyörgést a minde
nek urához, — frenetikus lelkesedést és 
perczekig tartó éljenzést idézett elő A ke
gyelet ez ünnepélye, mely Perlakon az első 
volt, a legkedélyesebb hangulatban folyt le 
és ezért első sorban a társaskör elnökét 
Götz Ferenc/ urat és Horváth Csongor 
háznagy urat illeti a dicsérő elismerés.

— A C s á k t o r n y á i  dHlegyesíilet e hó 
10-án tartott közgyűlésén elhatározta, miszeiint 
legközelebb l’erlanra rándul s az oltani Társas 
kör támogatása mellett, egy a Társaskör által 
meghatározandó jótékonyczelra dalestélyl rendez. 
A dalaida elnöke éiintkezé-be tevén magát a 
perlaki Társaskörrel, onnan nyomban a legkész- 
sógesebb és legszívesebb egy ült műkődéiről biz- 
to>itoiiák a dalárdái. A társaskör kiküldöttei a 

Csáktornyái dalárdával együtt április <; ikAf (Űz
tek a dalestéiy idejéül s egyéb részletekre nézve 
is megáliapodá«ra jutott-tk. A meghívó és prog
ramúi a legközelebb ki lóg bocsáttatni. A dal- 
estély iránt ugy Periakon mini helyben is mu
tatkozó nagy érdeklődésből bátran következtet* 
)ük, hogy az a legjobban fog sikerűiül.

— CiirKOVijánhan folyó évi február 
hó 24-én önkéntes tűzoltó egyesületi ala
kuló közgyűlés volt, h melyen a magukat 
tagságra kötelezett 69 egyén közül csak
3-man hiányoztak. Elismeréssel tartozunk 
itt Kovács Ferenci tanító urnák, kinek 
ugylátHzik lassankint sikerül tért hódítani 
és községünk lakosságát a szép és magasz
tos dolgok teljesítésére csoportosítani. A 
választás a legtapintatosabb rendben folyt 
le é> a tisztviselők választásánál kiváló 
figyelem fordít la ott, az értelmesebb elemek 
beválasztására, a miért is Bedeniczky And
rás koreinöanek és Verbancsics Nándor kör- 
legyző urnák mondhatunk köszönetét- A 
választás megej felett ; meg választat olt köz
felkiáltás utján egyhangúlag; elnöknek é* 
főparancsnoknak Kovács Ferencz tanító, 
alelnük és alparancsnoknak Mikecz János, 
titkárnak Bwchvald Hennáim, pénztámok- 
nak Gá&párics Károly, szertárijuk iu>k Be- 
deiiiczky András, szakaszparancsnoknak 
Kolenko Páliul, Márdyetko Mátyás, Bts- 
kupics Mályás, szolgálatvezető tisztnek llizs- 
máu Mátyás választmányi tagokul Kút 
nyák Jáno4, Netman Uóku^, Kutnyak Pál, 
Mikécz Antal, Kocsis Vincze, Gáspárics 
Andrá4, póttagokul Kezsek Lukács, Mráv 
lyek József, jegyzőkönyvhitelesitőiil Gás 
p.mcs Lénárd és Uuuies Antal Ad a Isten, 
liogy rövid időn iskutáukról is ily .*rven- 
detes értesítést adhassak, csak hogy o.tan 
némelyek akadékoskodnak még M .1.

papunk inai számához Kallina B 
zágrábi ezég faiskola árjngyzéke van m el
lékelve, ajánljuk t olvasóink ligytlmébe!

t  Kecsnemethy János a tielybeli ze 
nekar tagja hunyt el e hó 15 én Teme
tése 17 én ment vegbe A megboldogul
tat, aki a Csáktornyán működő magyar



zenekart nem egyszer szervezte újra s 
mentette meg a széf menéstől, társai zene
szóval kisérték, ki az örök nyugalom he
lyére A Csáktornyái közönség között si
keres gyű,tea eszközöltetett a megboldo
gult temetési költségeinek fedezésére Nyu
godjék békével!

■— A „ B u d a p e s t i  H í r l a p *  a le
folyt hetek politikai viharaiban, küzdelmeiben 
jobban bebizonyította, mint valaha, hogy meré
szen lobogtatod zászlaján ez az egyetlen jelszó 
all . magyarság. Lángoló szózatai, melyeket nap
ról napra kibocsátott, élénk visszhangot kellettek 
az országban, s tokozták a ,,Budapesti Hírlap* 
népszerűséget; elterjedtsegét pedig eddig párat
lan fokra emelték. A -Budapesti Hírlap- máris 
olvasói közt találja az ország legkiválóbb intel
ligenciáját, mely megértette, hogy e lapban a 
magyar nemzeti politika nyer legpregnánsabb 
kifejezést. A. „Budapesti Hírlap- sikerének egyéb 
tényezői a regiek maradnak : a kitünően szer
vezett szerkesztőség, 8 a közönségnek gyors és 
hü kiszolgálása, tekinti t nélkül a kö tségekre. 
Minden fontosabb bel- vagy külföldi esemény 
felől rendes levelezőn kívül saját külön tudósító 
értesít közvet:enüt , a tavirali szolgálat immár 
oly tökéletesen van berendezve, hogy elmond
hatjuk : nem történik a világon semmi jelenté
keny dolog a nélkül, hogy a „Budapesti Hírlap4* 
arról rögtön ne adjon hu és kimerítő tudósítást 
A „Budapesti Hírlap* politikai cikkeit Kaas Ivor 
báró, Rákosi Jenő, Grünvald Béla, Balogh Pál 
írják más kiváló hazai publicistákkal híven a 
lap független, magyar pártérdekeket nem, c-ak 
nemzeti érdekeket ismerő szelleméhez. Politikai 
hírei széleskörű összeköttetések alapján, a leg-

megbi/bnlftbl) forrásokból származnak. Az or 
jszággyülési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek 
! alapján szerkeszti s az ülés külsőségeit vidám 
csevegésekben tárgyalja. Magyarország politikai 
e- közélete felől távirati értesülésekkel látnak 
el rendes levelezők, minőkkel minden városban, 
sőt nagyobb községben is bír a lap. Európa ös
szes metropolisaiban Londontól Konstautinápo- 
l)ig saját tudósítók vannak, a kik u;ry az ott 
történő eseményeket, mint az elektromos dróton 
"da futó híreket rögtön megtáviratozzák. A kül
földi rendes tudósítókon kívül minden fontosabb 
esemény felöl a azerkes/.töseg külön kiküldetesü 
tagiai adnak gyors és bő értesítést. A „Buda
pesti Hírlap- e célokra liavonkint oly összeget 
fordít, mint amennyi ezelőtt 10 évvel még egy 
egy hírlap egész költségvetése volt; de sikerült 
is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban 
értesülő orgánuma a sajtónak. A „Budapesti 
Hírlap* lárcarovata a lapnak egyik erősség# s 
mindig gouaoi fordít rá hogy megmaradjon elő
kelő színvonalán. A közgazdasági rovatban a 
magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő meg
találja mindazt, a mi tájékozására szükséges. A 
regénycsarnokban csak kiváló irők legújabb toll 
veit közöljük. — Az előfizetés föltételei : Egész 
évre 14 írt, félévre 7 írt, negyedévre 3 trt 50 
kr . egy hóra 1 írt 20 kr. Az előfizetések vidék
ről legc/élszerühben postautalványnyal eszközöl 
hetők következő cim alatt ; A „Budapesti Hír
lap- kiadóhivatalának, IV kerü'et, kalap utcza 
1H. szám.

„THE GRESHAM* életbiztosító-társaság 
Londonban. Ausztriai fiók : Bécs, Gisellastrasse 
1., a társulat házában. Magyarországi fiók Bu- 
pest, Fereucz .Józsefiéi-, a társulat házában. A

lárui'at vagyona 1*83. juniu* 3 0 .10?.84»‘»,222 47 
<rcs. Évi bevétel ju'alékok és kamatból 1888. 
évi junim 30. 18 Itt!.298 73 fre«. Kifizetések,
biztosítási és járadék szerződések után és visz- 
szavásárlásokéi t *'b. a társulat fennállása ( 18481 
óta 205.158 04ö-— trés. A lefolyt tizenkét havi 
iizlat-idós/akban a társulatnál 00.97U fxJ --  fre«. 
ról szóló ajánlatok nyújtanak be és ezzel a tár 
sulat fennállása óta benyújtott ajánlatok Összege 
1 őöl 757 680-— fresra emelkedett. E őrajzok es 
díjszabások, melynek alapján a társulat a köt
vényeket kiállítja, valamint bevalló-ivek ingyen 
szolgáltatnak ki az osztrák magyar birodalom 
nagyold) városaiban tartózkodó ügynök urak és 
az osztrák és magyar fiókok által.

f ELELÖS SZERKESZTŐ

M A R G l T A I J Ó Z S E F

N Y I L T T É R .

Az összes gyógytudományok tudora
l)r. WOLFF BÉLA

a n. é. közönségnek ezennel b- tudomá
sára juttatja, miszerint Csáktornyán mint 
gyakorló orvos letelepedett és mai naptól 

fogva rendel naponkint déli 2— 3 óráig.
Lakik : Széna tér, Ifochíluss-féle házban.
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Neknj iz pravlc orsaga.
Sveobőe dobrostsnje zahteva, da odno 

í»i med gnzdi i druZinom vredjen bude. 
( Haj odno aj u edjuje zakón od 1870 Ida 
(pogl. 13,) od kojega hu najznameniteői ovi 
punkti :

a ) Druíinfce j * ona osoba, koja se po 
ugovoru i pogodjenoj p’a< i obveZe batem 
jeden mesec pri bizi gospodárstvene i hiZne 
posle < bavljati. DruZinée se more s gazdom 
i i pismeno ili usímeno pogoditi; pod skrb- 
niélvom ili tutorstvom nalazeée se osob*, 
morc samo s dopu46*njem skrbuika ih tu
tora vu sluZbu st ti piti. b ) Gazda duÉen 
je druZinóetu pogodjenu plaéu toíno i vu 
opredeljenu vreme izplatili, zdravo jelo i 
i zadosta jesti mii dali. Gazda obvezan je 
nadal,e paziti, da drufcinée kakti dián hDe 
urnereno i poöteno zivi, da si s neurednim 
iivljenjem zdravje nepokvari. Nadiűje tűje 
smeti druZinée h prejakim poslom obter- 
Sili. Ako druZinée zbeteZa brez svojega ili 
gazdovoga zroka, ouda je gazda duten naj 
dute jeden mesec skrbeti se za vradenje 
i duie ne, a’i z \  ovo vreme ne treba pia- 
• ati druiinde. Ako pák Je gazda írok. da 
je druZinée zbeteialo, onda ga mora gazda 
dati vraditi, a i njegovu pia u mii dati c ) 
liru iin fe  duZno je ave posle na kője le

’ je pogodilo verno i toéno zvrSa'ati. Ako 
kr z nemarnogt, nepaz’jivod iű hotohice 
i«vara napravi, mora ga nadomestifi. 1 Im 
iim e mora se domafiega reda drZati, prez 
gazdovoga znanja i dopu-cenja iz li:ie  niti 
po 8'ojem poslu niti na zabavu nesme ili, 
niti nesme dute izostati kak mu je dopus- 
( eno. I)ru/inde mora gazdove zapoiedi i 
naloga izvríiti. nesme se s gazdom prego- 
varjati i svaditi nego ako mu je kriv ea 
vóinjena, poglavarstvu najaviti. d.) Vunjska 
ili po j«ka dru2 na pogadjaju se na jedtio 
leto, i ako gazda ili druZinde na novu po- 
godbu nebi hotel Hfupit', mura se pred 
dva mesece odpivedati. e.) Nutarnje ili 
h'Zno dru inde pogadja se na tri vu va- 
raáu na jeden mesec, vreme odpovedanja 
vu prve em sludaju 6 tjednov vu drugom 
sluiaju 15 dni. f)  Iz stanovitih v«2nih 
zrokov, more gazda i predi odpovedati, n 
pr. ako je druZinde leno zlodestoga po 
na anj a druZinde ako ga gazda todno 
ne plada, ili ako je svojiin roditeljem neob- 
hodno potrebno. Je>u takaj sludaji, kada 
gazda najedenput more drul nde odpustiti 
n pr ako druiinde hantuje g'zdu ili ko- 
j**ga él ami obitelji, ako hotomce kvara vdi 
ni, ako je hudoga ponaáanja ili ako krade 
Dru inde more najedenput iz slutbe izstupiti 
ju ako zlostavljaju. g.) Svako druZinde mora 
jmeti knigu Prez knige drui nde pogoditi 
ni e dobodiip Knigu gazda pri sebi drZi.

i mora, kad druűnde sluZbu oslavlja tocno 
i po dugnom spoznanju na pojedina pitanja 
vu knigi odgovoriti

Iz jiove«ti iniigjurske.
Sadudienjem i nezadovoljstvom deli su 

magján bojno örülje na slran, kad su do- 
duli pod kakovimi pogodbami se je sklopil 
mir vu Vaövaru. Nezalovoljno*t je posvud 
viadala.

( fsobito je razíalost-lo magjarsku gos 
podu to, da se je faj mir sklopil, pre* da 
bi bi i to predi njim obznanili i njihovo 
privoljenje pto ili.

K tomu su joá uznemiruvaÜ i nereda 
delali nemáki soldati Zabadava su magjari 
prosili, da bi se stranjska vojska dimo od- 
peljala. Lobkovicz cesarov prvi élovek je 
samo odgovoril, da je to nemogude.

K»zZalos'ena magjarska gospeda po* 
dela su se potajno skup shajati i dogovar- 
jati, najpredi na zaiukih Uákoczy Ferencza 
s Zrínyi Ilonom vu trendmskih toplicah, a 
potlam pri Wesselényi Ferenczu vu Murányit

Glavni nezadovoljniki bili su : Wesse
lényi Ferencz nádor, Zrínyi Péter, Fran- 
gepan Ferencz, Nadasdy Ferencz, Rákoczy 
Ferencz Ovi su se dogovorili, da si vu 
orsagu stranku prizkrbiju vojsku sloáiju i 
kroz poslanike zaprosiju kralja, da naj ob- 
diiava prisegu komnenja, msgjarske posle



naj neobavlja s magjarskioii neprijateljí. 
stranjake vojske naj iz orsaga vun poöl#», 
a akiibe naj s magjarskimi ríni popum 
Ako pák kral] njiliovu pravFnu molbu nebi 
postaimul, odluCiii su a oruÉjem svoju slo* 
bodu obéuvati i braniti- To je bil cilj tak 
xvane \\ eBaelényiove urote. Ali \\ esselényi 
je na skorom vumrl, i stvar se je óisto 
drugai obrnula.

Urota se je odkrila Lotharingi Ka
roly zavzel je Wesselényiövoga grada, tam 
je naflel piema i vu njih imena avib, koji 
au tu uroti bili. Zrínyi Petra i Frangepan 
J'erencza au vlovili i vu Bed odpeljali.

Na naj vekSu neflrefu, sve poale obav- 
Ijal je Lobkovitz, koj je bil veliki nepri- 
jatelj magjarom. Vu L^cne poatavil je jed- 
nu komiíiju za iitralivanje urolnikov. Vu 
Pozonu ítandrecbta.

Vu Beéu bil je postavljen pod pred- 
síojnictvom báróim Hochera iz 1 2  rlanov 
sastojedi sud, koj sud je Zrinyia, Frange- 
pana i Nadasdya na amrt odaudil. Lera 
1671. 30 aprila su Nadasdvu vu Bedu a 
Zriny u i Frangepanu vu BeCkom Növöm 
mestu (Wiener-Neuatadt) glavu odaekli.

Vnogo drugih bilo je takaj vmorjeno 
ar Lobkoviczovi scdi nisu nikoga milovali. 
Cesar Leopold ni je pripoznal magjarsku 
neodviinost i magjari be<ali su pred ok* 
rutniki kud je koj mogel,a nemei au onda 
bara ili po orsagu.

Bakoczy Ferenc* L bil je takaj vlov 
Ijen, ali na veliku mo^bu matere mu Ba- 
thary Zsófié au ga pusliü. Za kaátigu mo
rál je vu avoje grade nemike straiare nas- 
taniti i 400,000 talerov platiti. Zena mu 
Zrínyi Ilona morala avoje zaru'ne dare dati, 
da se óva avola izplati. Vu ovom /alostnom 
vremenu rodila ae je kói Júlia, za Oet.iri 
leta potlam sin Ferencz, a poale poroda 
vumrl je Rakoczy Ferencz. Zrínyi Ilona 
odiöla je s decom vu Munkács.

Koj je samo mogel vu ti, beial je vu 
Krdeb, gde je hrabri i vitezki Tököly Imre 
ved do 2 0  jezer aoldatov skup spravil i jo§ 
zadobii obecanje pornóéi od Francuzov i 
Turkov.

Ali kak je Leopold dódul od tóga, 
predraiil ae je, Lobkovicza je pretiral 
Magiaraku neodvianoat je pripoznal, i laki 
je dal oraa ko spraviáíe skup zezvati. S 
Tökftlyiom se je a dobra naravnal. Tökölyi 
ozenil *e je s dovicom Zrínyi Ilonom. Poale 
odavanju imenoval je turaki aultan Tö 
kölyia za erdeljakog vojvodu Ibrahim ba*a 
irnenuval gn je za kralja, ali Tökölyi nije 
botéi kraljestvo prijeti.

Z A B  A V A
Popevkii od piotuletjn.

Protuletje nam dohaja,
Ve§ svet mu se veseli, 
Izpod grma fijolica 
Svu glavicu vun dizi.
1 ptiéice ke mirovno 
Vu Sumici spavaju,
Kad ae tu2 ne prebudiju, 
Spevaju nam veselu,
8 vet cvetu i ae po imlje, 
Srte nam ae veseli,
Kada posvud c eturu^e, 
Veaelo je kiveti.
Ali evetek v protuletju 
Vaaki kratek daa zivi,
Kad povebne v nedu^no^/i, 
Ve ga nigdo nezbudi«

Vnogi evetek v protuletju 
Gizdavo vu zrak gledi,
Nit nemisli tűz n̂ nato,
Pák ga vre mraz vulovi.
lato tak i mladi dlovek 
Na svetu ae veaeli,
Nit nemisli tuz.en nato,
Pák ga vre smrt pokod.

Nekoj dlovek na tóm avelu 
Misii, da bu navek zlv,
Nezna da ga Bog pozove:
1 >aj raSun kaj jesi kriv !

Vnogo ljudi pod tim nebom, 
Na prvo si atavlja u.
Da ae za nigdar med sobom 
Uazdruziti neéeju-

Vei nőst, jen drugom obeda 
Do zivljenja svojega,
Ali vnogikrat iz aveta 
Smrt je naglo raztira.

Vidiá 8nega ovo vreme,
Kak ae írisko reztali? 
lato tako VU zivljenju, 
Cloveku ae dogodi.

Protuletje v.mko leto 
Jenkrat nam se ponovi,
Ali tuzen dlovek samo 
Jenkrat na svetu 2 ivi.

Listavica kad odide,
Opet do;de vu nas kraj,
At c oveka, kad oduesu,
Njega nigdar ne nazaj.

Vu Benkovcu 18 ga maré. 1889.
Cirkvendid Gjura

Üva prijutelja.
Dakle ide 2njim ua konec ?
Tak je. Vivienje dedka more se ua tjedue, 

mozbit 8XIHO ua dane racauati. Suáica je na 
najvedem stupnju. Tu se mkaj ved ueda vcmiti.

Pák ja. bi uaj t »ga deraua vu moi<>) h 2 
zair/al, i celu uoC znjegvim kaélanjem iz stia 
uzuennrovau tival ? Kak ja do|dem k t>uiu ?

Kak vi k tomu aojd»te ? llm  1 Pák uije 
táj do* ak vas síu ?

Pfuj ! Ov, koj je tu reó izusti , izp'uue 
po baguSu suii dtd.i, tu tu sliuu ua zenit ju Oa 
je nezakouiti 8»u jeuue íeuske, koja e pn 
uieui na stanu bila, Zeiiska je ved zdavna 
vnula, a deö^a je uieni ua vratu ostavila. 
To je lepa zatiava tóga puklavca odhianjivati !

Puáljiie detka vu ápital. 0»de imate 
iuoju kartu, púk se na uie pozovite, siguruo 
bu ouda uuter primljeii.

Ovi, koji su se taa spomiuab, gtajali su 
jmed vuUdueiui vrati jedne siromaftke InÉice vu 
j‘ du>in peétauskoin predvaioflju.

Jodeu je bil vr^ditelj, a diugi jedeu 
jaki zlumpaui műi, kojega od tgmice htapavi 
g as, baá je tak prostucki zvouil, kak god 
mu je i bee izgledulo Njegova podervua 
«prtva smrdela je po plavilu. Doktor joá 
jeaeukrat tu ogavuu spodobu preziruo pogleda 
1 kratkim pozoravom uaglo udalji. Ovaj 
diugi joá jedenkrat pljune pied »e i otide 
vu dvonáce.

laki zatiin izide iz nekojeg kuta, tini* uog 
p.edbitja, jedeu vu prujke obleceui, grbuvo 
zra deui d*íak, na obrazu mu se je vidlo, 
da je veő smiti vu rukati.

Ou sí pritibns ruke na vuu zraáöena 
pisa i gledi lalikim kimanjem glave za mu2 m, 
kij je vu dvoiiáce otbel.

Ou je rtö» onih dveli malo predi dúl. 
OJ njega je bil apouieuek. Ou bu morál 
dakle yuiuieti.

Mu2  vu dvaris’D \i múmiái i kiél, vritnul 
je pta, koj je prei svo;»iu h itic3 :n na dvoru 
bJ z-i 1 in2 priveza í, uavlek *1 je svoju zamaza- 
nu kapa na odi i bez da bi dedaka bil opazil, 
odidel je iz dvora ua vulicu.

Ma i puklek.koj je sva kretanja tóga 
mu2 a sti üllőin opazival, sad si je vugodn > odeh* 
nul.

Műi je otiéel vu krömu i brzías ga nebu 
na skoro uazad.
Ovo kratko vrene slobode je mali upotrebil, 
da se spnCa jedinomu svojetuu prijatelju na 
svetu. Ou se je odvLkel sala k pesjoj hutici 
i opadue, p**ed Éalostuo g\ gtedajnőein psom, 
na koleuoe Obedveim rukama ga zagrli i 
pritisne svoje iice na skosmatiu ma dUku.

Vumreti ! Oi iivljenja, kakovo je ujegovo 
bilo, nije se teáiro deliti. N tko ga nije ljubil, 
dapace ni ti ujegova inat). Njoj je bil mali 
Gjura na terli tim viáe, jer je bil uezakonski. 
Jedenkrat je ol uckud opal, nitko nije videl 
i uúko si nije zual njegov viáekratni plad 
raztoluaé(t». Slopram ouda, kad mu se je hrbet 
puCel kriviti, razmeli su, zikaj si ga je viáe 
krat nbal i uz to se 2 ukko plakal. Ali ouda 
je ve£ bilo prekesuo, dete je ostalo puklavo, 
za svako delo presla b > i uesposobuo. De* ak 
je iuuCe bil bistrog razuma i painetau, ali 
tko se je zato bnnil ?

Müti ujegova, siromaáka teiakinja, 2 i- 
vila ]e za viuim predi opisauim inuiern, oua 
mozbit nebi b la tvrda proti detetu, ali mu2  
bil je tsurov, pijttnec í bez svaké plemeuite 
duti, ou je uete mrzil, kője mu je ua putu 
bilo í kr >z to je dedak i svojoj materi postai 
suvi au. Mati je vumrla, kad je Gjurek ko
ma) deset letati bil star. Oua se niri ua smrtuoj 
posteji nije utala avoje dete surovomu muiu 
preporudui, jer je misiila, i to punnn pravom, 
ua bi mu to )os nSi Skodái, uego hasDÍti 
inogni. Oi santi matere pák do sad, kak ta 
pnpjveBt teőe, je preáio pet let.

Dete je ostalo vu li;2 i mu2 (, koj je 
'malo pumalo delo na hím obesil. ríiromaStvo, 
kője je pred soboui videl, véiuilo ga je na 
őise, da je od srdito ti bil ízvan sebe. Na 
kim bi ou ia svoju srditost izpustil, ako ne 
ua tem slabim detetu, k je je célt dau de- 
üiiuske posle obiVlj>lut a piaca mu je bili, 
da je slobuduo gladuval. K.n je za muditi 
se ua svet do 1 >. Ako su se i susedi negda, 
had ga je u.egov gazdi zljsuvljal, zavzeli 
za njega, ipák je kouaőuo sve ostalo pri 
s tarom.

Gjurek je unel razmarno veselo vrerae 
ouda, kada je vu Akolu Uodil, i akoprem su 
ga ujegovi sunőeuíci raui gibavog hrüta Cesto 
llSinetlavali, kak su to Vtc deca navadua, ou 
se je z vreuieiiom i k tomu pr>viknul i opet 
jo ostai vu ákoli zadovoljeu. ^ad je vec leto 
dana pr.vála, odkad je áaoiu ostavil.

Viéekrat, kad je njegov gospo iar iz doma 
utiáei, vzel je Gjurek svoje knjige,k»je mi 
je jós negda uavuéitelj prikazal, uaprvo, te 
je íz njih öitul. Navek pri svojem psu, vu 
ijoj hutici je i kujigtf imái spravljeue, jer 

njegov gazda od te belastoée uiát znati nije 
smel. Veruo |e pes éavai siromaáki ímetek 
duiika, i kuda je Gjurek átél, uasUuil se je 
na to dobr éidno 2 .vnőe i zual je viie krat 
redi: „Kaj ue Bullán, to je lepő!* a pes je 
na to poiabko zrepoin mahal.

(Koutc sledi)
Emanuel Koliay.

KAJ JE NOVOGA?
Izkopani penezi

Jedeu pekarski majster, koj jc púd 
svoje ln2 * popravljati dal, izkopal je vélikí 
lonec puu sa srebruiun penezi. Do jezero



knmadov bilo je vu Innen tih srebrnjakov, j i i ,  nadalje za namostnikc Rezsek Lukacsa -*
kojih napis ka/e. da su od Leopolda i. i to i Mravljek Joiefa. Protokulu su pótvrdili: CEJXA X/ÍTKA.
najveó od leta 1*;82 ga. Samuja se, da su Gaaparics Lenard i Humas Autón. Daj B »ie
te peneze 1683 ga leta p ed Tmőioi tani da bude to lepő druttvo jako dugó íivelo ! Kuruza 4.85 Páenica 7.— l lr i  5 .— Jiö- 
zakop*li. K«k ,je god, gospou majstor more _ mén 5.75 Zob 5 60 Grah hali 8.—  iuti 8. —
se radovati uad njirni 1 Gavran l j u d o m u r e c . __________________________________________

Pajdaíi Savanyu Joiefa. Braus Tomo atanovnik vu Vögelilzu ob L Ő T T E K !J A .
Znsmo, da je ostalo, ueknliko nePo jóim koruákoj prjf ituiuil sí jed'.oga gavraun 

lovljenih pumoénikur poaledujega inamrnitnga tíavran fai je grJo naplalil dobroCinstvoavojega BpeSt 17 nlarclu5a 1889.
razbojoika baianyu Jozefa. \  ezda dohadju gspodara. Nezdavnja, kada gazde njc bilo (ffí 9 Q  j b * *Z2
glas, da su uesdivnja k toj b indi spadajuóe doma a gazdarica vu kubuji zubavljsua kada ......... . ■.. ■— .——  ■ -■ ■■
tii vlov li i to vesprimski tandaii. Gl soviti bi svoje dva meseca staro detesce vu s>bi v Odgovorni urednik:
ovi vtióeki sede L»prti vu Szombathelyu a zibki ostavila, skoói gaviau na zibku tér poórne , ,  a t? n 1 t  a t t n  7  c  1? f
zovu se : Doma Vid, Feróak Gjuro 1 llor- óéi i obraz slab >ga deteta kljovati. Kada je J A K b  1 I A 1 J ü  L S K
vat Vend. Hobbi su okolo Bakonya 1 vezda mati v biíu pogledala, opazi sa strabotom,---------------------------------------------------------------
éekaju zasluÉeiiu si piaCu. cla je sve óelo deteta sprelukniano. Bízó su V Y  ^ V V 1 i ^ y y y y y y y W

ziatni rudnikj. po doktora pislali nu táj mje inogel po mufti, & * * * * '  * * . * * * * * * *
Amerika jói uije li eua svojih zlatuib ar je dete tak izranjeno bilo, da je za kratko ©  A rvprA oi h ir iW m A n r  5

rudnikov usuprot neprestauoj poblepuosti ou- vreme vumreti inoralo 8) A lV ü I W l ü l i  U ü lU lü I l) . Q
delnjili zlatarov. Vez la p.Su iz ö.u-Frau- _  0eneániem broju ria, Cg . lista pri *  Folyó hó 27 én délelőtt 10 C
C'.k., d. su u . ginné m x k.nsko, pr, Me- ^  ceDlk „  Kallne t,.*0TC1 M ,FoC. W  órakor a képezde körijében „ina, 8
ssila i Ki rrosso udkriii zlatne ruduike tök , ;1 ., ■ ,, , . . fi) w
boffate kakovib do vezda üuüolieuie 6 öve- n,,n sUblam 1 8Jeutín»em> vu / j *rebu> kojegi &  takarmány répa két cselédigy éa *

 ̂ n  j . . z i aabavu potrebitoga najbolje prepoiuftamo. écska rasigyak fognak elárverez- YCausko poznalo uije. Ce i Seregi ljudstva * ® 1 F v tetnj Q
svaké biauln putuju tani, da s. zadovulje W ülffBela lofiuik jaie n, S uv7- ^  A venni szándékozók asivea. Q
poblepuosti .vrjoj tér da sgr.be kakovogod ,10mu „tcmstvunu zuutje da se ie Vu Ca- Xt kedjenek a helyszínén meajelenni. f i
uiosto, pn kőiéin bi se obogatiti mogli. noinu oDCiustvu ni zuanje, aa se je vu a p o k lo m ™  máioy 22 M

Poplave. !«««■ ~ « " l  ' deneflnjega duev. pei.uva- A  < sáklornya 88«» m á '« . W. ^
íz gorujili t j. karputskili krajov ueée n,,luu "bómatvu kakti vr»citel| na sluzbu etoji. M *  *  * ' w

domuviue Uuhadjaju glasi, da .e je le l na Bet íiik i se mureju pr njem svaki dau okido
pút k li i sneg vu gurah tak uaglo taliti po- .iavili St*ooj« vu lluchflusaovoj Inti. K * * W K n * * 9 t * * K * * * * K * * < * .
Cél, da je veó vuoge ülte lettre pokrajiue (Zitm piac). SI4|n t|,. g8
ved. ob.ej.la. Pri Kasai rezlejal ae je Her- . A r v e r é t  f e l t é t e t e k
nad i veilku óest ukouce poplavti kak takaj M a g j i ir s k a  SlOVIIlCil.
vebki dél nize lezsóega vaioáa. 1* (ia liii^  Zilamegye árvatára végrehajtatnak No-
iito utaltvi giasi dobadjaju, a bojiuu» se, da O? pút je blaten. vák Imre végrehajtást szenvedett elleni 100
uije daleko, da bude se i Aluia í Drava Kz az ut aáros fit tőkokövetelé3 és jár. iránti végrehajtási
rezlevati poieia, ato se bude sutg uagio iz Kaj prejdu na ovu stran. ügyében az
ítajerskib biegov taltl. Menjen át erre az oldalra 1889 évi április Aí 2 napján i  i. 10 örakti

Novina- Gva steza je suba. a IV begykei illeti b ró bazá iái megtartandó
I epet liudomorua novina ! .J <5 niau niti Kz a gyalogút száraz. nyiiváuzs árverésen árverés alá bocsá|tatnak

dobro izprobali oue pi áié, kője su pripravili < >ua pelja izraveu vu varai. a ukamzsai kir törvényszék a Csáktornyái kir.
za uovo íznajdjeui p ab, veó nutju pák uovu Kz egyenesen a \árosba vezet. jbiróság területén lévé a IV hegykerületi
luatenju. íz Brr.na Cujemu, da hu preuafiii * 219 sztjkvben 408 433. hrsf. a. ingatlanból
mateiiju j' é )akái od robuuta í u.el n ta. J a sem gladen. N «vák Imrét illető egé<z 99 írtra becsült
Vele, da ako ovu materijU vu kauou (SuUk) Kn éhes vagyok. '|rt részére, ugyanitt a 440 brsz. a. ingatlan
uabi|U, tak tri takvi kánoni dosta hu za naj .Ja takaj. 'já részére a rajta lé vő házzil 270 frt becs-
jakáu tvid^avu rtztepst', vu tlab ubaiiti. Ki sziutén. értékben elrendeltetik.
Zrljni amo zuati, ua kojem gradu bnüu to llnteli bi pri meni obeiovati? Kelt Csáktornyán 1888 évi november
izprobali 1 Akarna n&iam ebédelni. hó 28-'k napján.

Obilni b02|i blagoslov. Oui hoóeju meni taki fru§‘uk oadonestiti. A kir. jbiróaág mint tlkvi hatóság 879.
Vu űgocskoj varmegjijt i  vi vu obéiui Öu nekem azonnal a reggelit akarja __

Verbóci avanoj C.ovek Imenom Komáromy visszaadni.
Gedeon. Ou je birov öve obciue, star je .la bnöem njihovoga pajda?tva. 4535 gzft,n tk; 88
okolo 60 let a íeua ujegova mje tekaj da- £u b* öl‘ barátságit akarom. Á r v e r é s i  h í r é i  é l m é n y t  k i v o n n i
leko od 60 let. B g je hotel, da se je dobra Tak n&| idu om k meni k obedu. ^  Csáktornyái kir. ibiróság miit tlkvi
supiuga vrednoga buova uiorala vu íenskom lg }  hát jöjjön Öu hozzám ebéd'e. liatóság kö/.h rré teszi, hogy Kiecbtl Mátyás
betegu trpe a, vu pontelju hó . AJalo je b:- .Ja nikak ueuirem. végiehajtatóuak, Mikulits József és neje Lov-
rova áegetala ta sivár; hm 1 50 60 let! Stnim kép sem lehet. I recz Gertrud végrehajtást szenvedő elleni 300
Nije to Sala. Ali ipák se je vininJ. Pnje Zikaj frt tőkekövetelés és jdmlékai iránti végreba|tá-
par dauov zazove sluÉkinja biiovs . Gazda M iéit? sí ügyében a ukamzsii kir. törvényszék a csák-
dragi, bodite gledat uoviue ! Celiri d»-Voj- Ar sem j^dnoga dobroga priate 1 ja k tornyai kir jb ró^ág területén lévő a sztáueti-
C ce najedenput, Kad je birov opazil Cetvero mem pozval. neczi 49 tk 180 brsz. a. 100 írtra, a sztá-
uovoiodjeucov, pozabil je na sVoje ime, tak Mivel egy jó lapátomat liivtam meS i netiu ez1 81 tk. 7|l> hrsz. a. 193 írtra, 55 b
se je zasupuul. Ou rn sh, kaj je pievtő, to magamhoz. Iirsz a 3̂ fltra £S ygQ |iráZ B 287 írtra
uiti s ki uh un uijj dubro. becsült ingatlanokra az á verést elrendelte.

Cirkovliansko ounjouasno druátvo Varaiki zi(ii jeHU zloó sti. és hogy a fennebb megielölt i ngatlanok az
V.i Crkovlanab su 2 4 - -a f bruara oa A ' ár°8 alal n,sszak* 1889 évi április hó 12 én d. i  10 órakor

• ffimn druttvo vteineliili Tto 69 stanov- ooldati su ua strati. a szl4Utt Ueczi község b.ró házánál megtar-
njogasno diuttvo vteineljm i t  J , ‘ . A katonák sztrázsán vaunak. taudó nyilvános árverésen a meiiállaDitott k!-
„ kov je stup.lo vu to lepő druttvo. Izebrali Varaiké vulice hu iako lene ali zlo- J * 5i  ,x, f a  f ?g f  J a i ; 1,„ ; „ *#a 1 a u 11,í t h • k'nvftfsí vainsiie vunce hu jau > itpe, m  zio îá tá<»i áron alól is eladatni fognak.
•u z . preóseduik* i ** ‘““j  0 "t , po.aracano. Árverezni «*ndékozók t.rtozn.k a.  in-
ie ieu ca  uavi.ut.l|«, iap P . A város utciíi igen szépek, de rossml Bat|a„ becsi.ának 10 '(. át vagyis 10 frt, 19
piidzapuvednika Mikcc Jsuui , vaunak kikövezve. Irt 30 ki, 1 frt 30 ki, 28 fit 70 krt kész-
ilucliwald Heimsni, za ka' P Ovde je nekoliko l.pih hii, ali ima > pénzben vagy az 1881. évi 60 törvénycikk
Kirulya, za p.izitrlja a,Uitre.,.1. Sieustvab vlmg(J h h 1  | ,  $2 §-iba„|elie.. é folyammal számított é . .1
Bedemczky Am.raáa, la za inv M  Itt van nébiny slép lián, de van több ls81  évM10, ember hó 1 én 3333 sí. a. kelt
diuih la idelahi Kolenke Bai.uta, Mardjetko kls h4l igazaigttgyministeri rendelet 8 jj-ában kija-
Matjafla, Biskupics Matlalu, ™ ®af IJ1' Hodmo mulo vu ov átacun. Iölt óvadékképes értékpapnbán a kiküldött
Hizsmanu Marja-a za ízboinike: Kutuyak Meujüuk kicsit e boltba. kezéhez letenni, avagy az 188h  LX. t. ez.
Jauuía, Neimau Unka, Kut,‘J*k/ ' * ' “ ’ 1 ------  170 §-a értelmében a bánatpénznek n b ró.
kec Autona, Kocsis Viuca, Gáspáiics Auara-, l



sálnál elóleges elhelyezéséről kiállított »za I 
bályszerü elismer véuyt átizolgáltatni.

* Kelt Csáktornyán 1888 évi deczeinber I 
hó 8-án. I

A Csáktornyán kir. jbiróság, mint tlkvi I
h a t ó s á g .  874 ■
m  ttán  tk: 889
A t r e r é * !  h i r d e t m é n y i  h h m n n t  I

A Csáktornyái kir, jbiróság mint tlkvi .  
hatóság közhírré teazi, hogy Hanzsel József I  
utó ajánlatot t*vö Csáktornyái lakos végre- I  
hajfatónak Hadrovics János és neje u. ott I  
lakos végrehajtást szenvedő elleni 177 fit 40 k1 fi 
tőkekövetelés é« járulékai iránti végrehajtási I  
ügyében a nkan zsai kir. törvényszék a csák- I  
tornyai kir. jbiróság területén lévő a csáktor- I  
nyai 778 sztjkvben 74| t hisz. a. egész ing*t- I 
latira 610 fit becsértékben uj árverés 61 frt I  
10 krbau ezennel megái ipitott kikiábási I  
álban elrendelte, és hogy a fennebb megje- I  
lölt ingatlan az
a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyvtá/ában g  
megtartandó nyilvános árverésen a megállít- ■  
pitott kikiá tási áron alól is eladatni tog. Kg 

1889 évi április hó 9-én d. u. 3 órakor 
Árverezni szándékozok tartoznak az in |  

gatlan becsárának 10 0|o át vagyis Hl irt 10 krt I  
készpénzben, vagy az 1881 évi L X  t. ez. jj 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és 5  
az 1881 évi november hó l-é:i 3333 sz a* I  
kelt igazságügyminLtei i rendi let 8 íjában Kj 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött I  
kezéhez letenni, avagy í z  1881. LX t. ez. I  
170 § a  értelmében a bánatpénznek a biró I 
.ág. iái elóleges elhelyezésé’ől kiáll.tott sza- I  
bályszeiii elismervényt itszolgáltattni.

Kelt Csáktornyán 1889. február 20 án. ■  
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi hatóság p

873. i
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