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K>ry kis közoktatás.
Megszűnt az élénk stbgés-forgás az 

utezákon, beköszönlüd a kongó csend az 
iskolaépületekben. Fájlaljuk nagyon, hogy 
a tanulóifjúságnak megszokod kedves hul
lámzásában egy ideig nem gyönyörködlie 
tünk, de nem irigyeljük pihenésüket, mert 
jól megérdemelték ; heverjék ki fáradalmai
kat gond nélkül, nyugodtan ; hadd gyűjtse
nek erőt; hogy a jövő tanévet ujult erővel 
megkezdhessék, részint fölvegyék a keztyüt 
az élef küzdelmeivel.

Hogy a tanulóifjúság az iskolaépületek 
falaitól' elbúcsúzik, nekünk alkalom kínál
kozik a város iskolái fölött egy kicsit el 
rnélkedniiok. Megkisédjük méltatni a város 
intézeteit Dicsérnünk fölösleges volna azo
kat, egyik is, másik is, a legnagyobb mér
tékben felel meg hivatásának, régóta kivívták 
az elöljárók elismerését, a mellett legszebb 
jutalmukat a szülők föltétien bizalmában 
találhatják, kik gyermekeiket nyugodtan 
bízzák vezetésükre Csak ártanánk jó hírük
nek ha a dicséretet nagyon megeresztenők. 
Czélunk egyedül velők foglalkozni, rámu
tatni egynéhány hiányukra, hogy ezek or 
voslására az intéző körök figyelmét felhívjuk

Első sorban emlékezzünk meg a kis 
dedóvó-intézetről. Amidőn eme iskolával 
foglalkozunk, elismerésünkkel kell adóznunk 
a város t közönségének, melynek létrejöttét 
ez köszönheti Mert, hogy a czél melyet 
ez eszme megtestesítésekor a nagy közön
ség szeme előtt tartod, el nem lévesztelett, 
kitűnik a vizsgálatokon s egyébkor bemu
tatott eredményből, mely a czél felé való 
következetes törekvést bizonyítja, s mely 
fényes tanujelét adta ama buzgalomnak, 
mely az intézet vezetése körül minden al
kalommal észlelhető.

Az intézet meg volna tehát, munkájá
ról is van áttekintésünk, négy évi fönnállá
sából következtethetünk szükséges s üdvös 
voltára, fcs mert eiről meggyőződtünk, 
érezzük, hogy a kisdedóvás ügye városunk 
egyik legvitáüsabb kérdése, azt folyton napi 
renden kell tartani, nem szabad engednünk, 
hogy az érdeklődés irányában csak pará
nyit is megcsappanjon, mert a rokonszenv 
meg züntével jövője is koczkáztatnék.

Legkevésbé sem áll szándékunkban a 
közönséget vádolni azzal, hogy szülöttjétől 
a kellő szeretetet el akarná vonni; ellenke
zőleg áldozatkészségét mindenkor elismertük. 
Mert, ha szó volt a kisdedóvás ügyéről, 
mindig sietett annak ügyét anyagilag elő 
mozdítani Mégis gondolkozóba ejt jövője, 
daczára annak hogy a város jószívűségé
ből hajléka s daczára, hogy némi tőkéje is 
van, melyek birtokában bizalmasabban áll
hatnánk az eshetőségeknek elébe. Gondol
kozóba esünk, pedig főleg azért, mert az 
érdeklődés még sem akkora, amekkorának 
látni szeretnők, hogy működésének akként 
megfeleljen, amint mi óhajtanók!

ITgy tudjuk, hogy amikor a társadalom' 
tehetségesebbjei ez intézetet szervezték,! 
leginkább a magyarosi ás lebegett szemeik! 
előtt Látjuk, hogy ebbeli föladatának meg 
felel, örvendünk is a siker fűlött. De saj
náljuk, hogy az intézet áldásaiban a város 
összes gyermekei nem részesülhetnek. Ennek 
oka pedig az, hogy az iskolalátogatás tan 
díjjal van összekötve. A tandíj pedig épen 
nem csekély, fis mert e miatt minden kisded 
számára ajtaja az intézetnek nyitva nem 
lehet, kitűnik a fonákság, hogy akkor, ami
dőn magyarosításról s kisdedóvásról beszé 
lünk, abból leginkább azok vannak kizárva, 
kik körülményeik folytán a népiskoláig se
hogy sem magyarosodhatnak, akikre legin
kább ráférne egy kis gondos nevelés. Azt 
hisszük intézményünk csak akkor láthatna 
áldásosán, ha ez értelemben szerveztetnék, 
ha hozzáférhetővé tétetnék minden kisded 
számára, gazdagnak szegénynek egyaránt 
Ez pedig csak az ábal volna elérhető, ha a 
tandíj eltöröltetnék. Miután azonban ez utón 
jelenleg egyik legnagyobb jövedelmi forrásá
tól fosztatnék meg az egyesület, világos 
hogy jövője nemcsak koczkáztatnék, de a 
bizonyos bukás veszélyének is ki volna 
téve.

Hozzájárulna ebhez aztán az is, hogy 
mig igy a jövedelem megapadna, ezen 
hozzáférhető.-ég által nagyobb kiadások is 
háramolnának az egyesületre.

Az intézet épületében egy terem van 
csak. Ez az igényeknek megfelelő nagy is, 
de a mostani létszámnak is alig elég Hogy 
a reformnak kivitele alkalmával a kisdedek 
számának növekedésével a szaporulatot el
helyezhessük, okveletleniil építenünk kell, 
tehát még egy tanteremre volna szükségünk 
Erre pedig ismét pénz kell, ez az örökös 
refrain. De hát honnan teremtsük ezt elő! 
Az állam segélyezi az egyesületet ugy is, 
attól még többet k csikarni nem lehet ; a 
pénzügyi viszonyok egyelőre ilyennel nem 
kecsegtetnek. A város maga, ugy hisszük, 
eleget adott akkor, amidőn épülettel és te 
lekkel ajándékozta meg intézményünket. 
Sok volna tőle még többet is kérni, kivált, 
ha tekintetbe vesszük ama nagymérvű össze
gekéi, melyekbe a város iskolái neki kerül
nek. Az intézet jövőjének biztosítása tehát 
ismét csak a társadalomtól íjigg. Bajos új
ból ama társadalomhoz (urdu qi» amely ugy 
is igénybe van véve tulmértékben, minden 
irányban. Mert akármibe kezdünk, akárminő 
vállalatot megindítunk, úgyszólván mindig 
ugyanazokhoz kell apellálnunk, akikkel az 
előbbeniek között találkoztunk. Mégis hisz- 
szűk, hogy a nagy közönség ezen áldozatot 
minden megerőltetés nélkül meghozhatná. 
O ak  tömeges pártolás kellene.

Az intézetnek évi kiadása 800 írtnál 
nagyobb összeget nem tesz ki. Leszámítva 
belőle a segélyezések czimén évenkint re
mélhető .‘>00 irtot, marad íödözetlen 500 
írt. Ez volna azon összeg, melylyel tagság

dijak czimén a közönség az intézet föntar- 
tásához évenkint legalább is hozzájárulhatna, 
üt frtjával számítva a tagságdijat, már 100 
tag mellett együtt volna a szükségelt összeg, 
fis mire volna érdemes a város, ha ennyi 
tag össze nem kerülhetne l Ily módon el
esnék azután minden tandíj ; ennek az öt 
frinak a czimén járathatna egy család négy 
vagy több gyermeket is óvóintézetbe, s akik 
ezelőtt 11 hónapon keresztül legalább 22 
vagy 44 írtba kerültek volna, most tanitta 
tásuk az 5 írtból futná ki. De egy gyer
mekkel biró családra nézve is előnyös 
volna a tagság. Ugy hisszük tehát, hogy 
alig találkoznék család, mely magát a tag 

Iság alól kivonni akarná, de sőt amint a 
lakosságot általában ismerjük, egyesek sem 
zárnák ki magukat abból, hogy ily módon 
az intézet életképességét növeljék. Uyképen 
a tehetségesebbeknek révén, a teljesen sze
gények is járathatnák gyermekeiket az in
tézetbe. Ily módon minden kevésbé tehet
séges családot meg lehetne nyerni tagnak. 
Igaz ugyan, hogy ily módon tőkét gyűjteni 
nem lehetne, de mivel ez nem is czélja az 
egyesületnek, hanem a tisztességes fönn
állás, ez pedig biztosítva lesz, mivel a csa
ládok szaporítása a divatból ki nem megy: 
nyugodt lélekkel nézhetnénk a jövőnek 
elejébe.

E sorokban talán volna némi meg
szívlelni való, ezért fölhívjuk reá az intéző 
köröknek figyelmét, gondolkozzanak fölötte. 
Egyéni nézet ugyan, amit kifejtettünk, de 
ismerve a város lakosságát s a szerepet 
játszókat s látván a kivitelnek egyszerüsé- 
t ét s lehetőségét, nincs okunk pessimisták- 
nak lennünk, hogy ennek kivitelétől vissza 
riadjunk. A közönség eleinte talán nem 
idegenkednék az intézetnek ilyetén való 
fönntartásába, mire pedig belefáradna, arra 
talán csak megjön az a várva-várt boldog 
korszak, amidőn akár a város, akár az 
állam abba az anyagi helyzetbe juthat 
hogy az intézetet a társadalom kezéből k i
vegye, hogy azt maga vezesse. X.

A  me n y e i  k ö z i g a z g a t á s i  b i z o t t 
s ág  június havi Illését Rvaslits Benő főispán ur 
ő m é l t ó s á g á n a k  elnöklete alatt t. hó 9 én tartotta 
Az aüspáni havi jelentés telolvasása és tudomá
sig vétele u'án főispán ő méltósága megemléke
zett a ve zteségről, mely a közigazgatási bizott
ságot egyik legrégibb és tevékeny tagjának Arvay 
Istvánnak gyászos elhunytával érié. A közigazga
tási bizottság Arvay István elhunyta felett rész
vétét jegyzőkönyvileg tejezte ki, — Előterjeszte
tett Skub'ics Gyula bizottsági tagnak a badacso
nyi és rév-tülöpi kikötők helyének kijelölése, a 
munkálatok mennyiségének és a szolgálmányok- 
n a k  arányos megosztása tárgyában — mint ki
küldött bizottsági elnöknek részletes jelentése. — 
Lányi Kálmán kir. mérnök előterjesztésére a ka- 
záns/.emélt a közigazgatási bizottság elrendelte.
— E'őteriesztetett a balalon szent györgyi helyi 
érdekű vasut-részvénytársaságnak kérvénye a 
keszthelyi határban a vasútvonalai érintő útátjá
rók és párhuzamos utaknak átadása tárgyában.
— A kereskedelemügyi mini«ter által a Zalavár- 
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Pojedini broji koitaja 10 kr

Obtnane se poleg pogodba i fal 
rafiunaju.

K a j l ia r a  P iaoha l P ü ip o v a  kam  aa
p ra d p la ta  i obanane p c í i l ja ju  .

na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeői druitvoni znanstveni i povuőljivi hst za púk.
Izlazi Bvaki tljeden jedenkrat 1 t o ; vu svaku nedelju,
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i  „ Podpom agaju tega d r u it v a u „ G o m jo -M e d jim u rsk o g a  kulturnog a d r u i t v a ______________ -  —

Ut'itelj i gospoduri.
Napisal

G L Á D  F E R E N C Z .

Nedelja je doőla a ánjom i gospodari 
gosponu navuóitelju Denes se k uóitelju 
potrudil i gospon plébános, tér je nazoénim 
reke), da bude den°s i on nazoóen njihovomu 
razgovoru, koj ima toliki uzviáeni i pleme- 
D'ti cilj.

UÍitelj. Dragi f&rniki ! denes bude naö 
razgovor nekaj znamenite*i, a predmet ne 
bude niti vafe hite, niti polja, niti átale, nego 
prav vi sami Moguóe je, da lude kojega 
denesnji naá razgovor nevugodno diniül, ali 
nigdo mi na| nezameri. Ja  bu^em govoril 
za vafie dobro, pák i veleóastni gospon 
plébános hoée me podpomagati.

Vsi gospodari. Mi veó napivo zahval- 
jujemo vehóistnomu gospodinu plebmoáu, 
naáemu pravomu otcu a njih pák gospon 
na uCitelj prosimo, da b : nam govorili nekaj, 
k«j misliju, da je za naáe dobro.

Uóitelj. Kaj ne dragi farniki ? Vám 
nikaj nije tűk mj'o i drago, kak tu vám 
mila i draga vaáa de ica Deca su blagoslov 
boiji. a na’a je duÉnost na to brigu imati, 
da jedenput postanu dobri i krepostni kráöe- 
niki, dobri i busnoviti kottigi őovecanstva, 
verni i övrati stupi premile domovine i roda 
1 aáega. Ako vám deca budu dobra i kre- 
poslna. pod stare svoje dneve naáli budete 
vu njih podporu i 2i\eli budete prez brige; 
ako vám pák budu nevaljana i zloóesta, po- 
sedili budete pred vremenom i blagoslova 
b 'fjega nebude pri vasoj hit . Mesto radosti 
i \eselja zrokuvala bude tugu i ialost, a 
hi£a ona, koju su herbala vu najljepáem 
redu, koja je bila stanuvanje in ra  i Hője, 
ljubavi i bl grslova boájega, razpala se bude 
zaradi nevaljanih i zlofestik stanovnikov 
svojib. Zloóesta d(ca, mesto da se posle 
smrti vaíe n \ grobu dragomu Bogu za vas 
mole, preklinjnla vas budu, za‘o. kujti sle 
jih ne vu strahu bifcjem odhranili.

Valent. Bog nas oslobodi te nesreóe !
Plebanoá. Ámen ! Vezda budem ja 

gospona navuöitelja izmenil. Samo me pos- 
1 sajté, kak da bi govoiil vu ci» kvi.

Ako pazljivo preizkujemo, koj je zrok 
stiahovitoj nesreói, koja viSekrat se vu vnogu 
bizu zavleóe, naáli budemo, da nijeden drugi 
zrok nije, nego kaj roditeiji decu svoju taki 
vu poóe'ku nisu ónak odkranjuva’i, kak bi 
moralo biti. S kakvimi regulami i sposob- 
nOHimi mladió stupi >u svet, takov mu bude 
i fivot. Vekfiega blaga deci svoji nemrete 
dati, nego ako ju odhranite vu strahu boZjem. 
ako ju pri'óite redu, slogi i medjusobnoj 
krá^nskoj ljubavi. Ako ju tomu priváté, 
búd te sigurni, da budu sreóna, da budu 
sreóneda, nego da ste joj cstavili voz zlata 
i arebra.

Vsestrano cdbr*»njuvanje dece, istina je, 
da je Uá^a i mucna zadaca rodite jov, ali 
podpuuo izpuojavanje oYe duznoati nad**l-

juje jih blagos^vom najveksim, koj n pre 
hadja samo na decu; negö i na dece decu

Nikaj pri deci toliko nije vredno i to'iko 
neodluőuje, koliko dobra példa roditeljov. 
Zato vu nazocnosti dece pazite na sebe kaj 
najviáe, tér sí pred njom navek tak poni- 
*ajte, kak bi radi, da b se ona negda po- 
naáa'a Zlocestoíe vuml*dih srdcih na h tro 
puáía korenje a jós e bitreie zaduéi vsaku 
kiicu krepos'i i dobra.

Na jezero ima peldah, da niti dobra 
p Ida nije navek dosta. Treba nam anda 
deluvati n i  un  i na srce detinsko, tér izo 
braziti i oplemeniti ga kai pívlje.

Ako se deca vsán vu vsih sivarih redu 
bu^u privé la, necete se mo ati plaáiti, da 
budu prevcetna posta’a. Decu privníajtv 
redu veó od mlado»ti. Odevajle ju óisto i | 
snaán >, pák ako se za m ada priv e ói toj 
(/piavi, ni pot’ji nebudu trpsla zamazanu i 
podrapanu opravu. Opravljajte ju ónak kak 
se stal áu vi áemu pristoji. Nemislite, da su 
oni 1 udi najsreő.iesi, koji mkinóeni i na 
citrani liodaju. O gda bi vi viáe putih za 
ljuknuti mogli vu dóm ci njiliov ^ivot, kak 
bi sí óudili opazivái nemir i neslogu, kaj 
jim vnogi pút Zivljenje truje, je, opaz li bi 
tugu i nevolju, s koj >m se poleg svoje cifre 
i gizde boriti m oraju! Dók vnogi nacifrani 
s pisani ni opravam; gizdavo kak pavi ho 
daju, fceludec jim je praztn, a siromasna 
drobtia deóica domaj samo da od glada 
nepogineju. Zahman budete vi pri gizdavcih, 
naciíranjkah iska i onu pokojnost srca, koja 
se nabadja pri vas, aku / ivite kakti poUeni 
m uíi. Opravljajte se anda ónak, kak vám 
sile dopuöóaju, i kak se staliáu vaSemu pr • 
stoji. Íz nutra budite poUeni i vredni krlóa 
niki a >zvana priprosti óedni poljodelavci, 
pák mi verujte, da vas bude vsaki vise 
cenil i pontúval, nego onoga koj bi rád ivei 
po gospo faki, a vu pomenjkanju sredstvah 
grablje se nepoHenih st zab.

S lelikom giziom vu no3nji dohaja;u i 
druge vsakoj n ke navade, na vse strani po- 
veksavaju se potr bo^e i síró ki, a jeli vu 
istorn razmenju rastu i vasi dohodki ? Jeli 
áivite vezda srefnefe, nego dók ste ^ivili 
po navadah vaSili otcov ? Zaisti ne, ar to 
nisu takve potreboóe, prez kojih biti nebi 
mogli, veó su samo takove, kője sreóu vas i 
pomenjSavajo, a skrb i brigu vekáu zavda- 
vaju Tóga se vkanite, i oievóite s\oju decu 
pák ju odhranjujte za on stali?, kojemu 
pripadaju i vu kojem budu v< la, netrgajle 
ju na silu iz priprostote njihove. Verujte 
mi, da je muder i ra/borit műi vred n i 
cenjen kotrig óoveóanstva i deluvanje njegovo 
da je basnovito za domoviuu. Ako ste i 
bogati i imucni, niti onla decu svoju ne 
privuóajte na suvi9ne stvari ; ona bi jim 
se privfila! pák potli prez nj h nebi mogla 
biti, pák ako jim sredstva nebi depustila, 
da s takove pribave, n sreőna i ne/adovoljna 
bi bi a-

J póznám vnoge roditelje, kak deci 
prikatuju vsakoja^ke dragocene stvari i

dopuséaju, da se po volji njimi igraju 1 
razpolaái, pák kada jib polereju, nőve jim 
opet kupiju. Nut takvim nacinom, neóeju 
li izgubiti vsako veaelje ?

Verujte mi, takovo bedasto baratanje 
vnogo odíuő'ije za buduónost dece. Ako de- 
telu p-ije nego kaj m sv e t  stupi, vékáé do- 
pusóate i daiete, nego kaj si ono áeljeti 
podUupi, kak se ono bude osvedocilo. da 
se vse vu svetu jedino trudom. skrbljivostjum 
i mari ivostjum postiói more ? Gde se bude 
onda vzela jakost, da ako dojdu crni dnevi, 
da bude znilo strpljivostjum nesreóu svoju 
podnaiati, g le bude vzelo volju z \  delo i 
marl)ivost ? Takovi nesretnjaki da moréja 
iiveti, iséeju naj'e2es9 pute, koji su retko 
gda dobri i poíten . Decu svoju za rana 
privuóajte k delu i pos’uvanju, to vám bude 
obrod lo s hasnom i razt ralo bude zloíeste 
misli Zahvalni morate biti br zliivim pog- 
lavarom kaj podi£“ju vu domovini ákole. 
Marljivo posilj^jle decu vu skolu; ar vezda 
celi s et naprelujej a jaj i prejaj za onoga, 
koj bude zaoUal, on bude os?mijen i odurja- 
van, on bude izvrZen pogibelji i vkanjilam, 
a neznanstvo i bedastoőa slufi'a mu bude 
na sramotu, a gda to opazi, na vas bude 
krivnju hitíl i prekliijal vu grobo.

I.
Glafoviti pesnik (költő) i veliki doxoljnb 

svoje magj&rske otaóbine bil je Petófy Sándor, 
i Kak je goder Nemcom Schiller, Goethe i. t.
d., lloivatom Preradotió, Vraz, Senoa i. t. 
d. vu nezabjravm sti, Utó tak je vu Magjarskoj 
neuimli Vörösmarty, Petöfy i. t. d, navek vu 
svetoj uspomeni.

Mozb t bi kogi vu Medji.nurju zauiinalo 
malo se spozmti st Petőfy-evom fami ijum ? 
Mnogi ujegovi átovttelji, /n m da ga samo 
po inieiiu po/mju, a őst li ujegovi f miliarui 
odmáiji da su im nepoznat', pa stoga sain 
odluőil n i tako kratko, kakojesamo moguóe 
i na koliko mi je pomato, la niliu nPetöfy» 
opisati.

Ro iielii Potőt'y Sándort vodili su im;; 
,Pet ov ö.“ Pemik j ;  isto, d'Zvolom visokc 
vlad *, goi ne 1843 na .Petófy- prekrs il i 
to ime jo p s'alo po ccDj Migjaiskoj tak 
popularno, da se k síje i Saudortvi roditeiji 
na isto prelrstili.

Od sed' m lajstoga s o etja je familija 
spadala m ‘d mogjarske ple.uemtaá *, samo je 
ime bio vu diploini plpm<-tva, pileg stare 
ortbographie 9Petroviczw nap sauo. Za tu 
d p'o nu, kamo je dospela, nezna se, ali okolo 
gödi ie 1830 bila je jo$ vu rakali Petőfyevogi 
otca, koj je iinal tu oprostlivu slubost di 
se je áijom dicil i sv jituznancem ju vié» krat 
pikazival. Toliko je 8'gurno, da se pesnik 
óik 'da nj s tim dicil, |to  je p'emenitafi, 
me I ntim takov deruokrat kukov je Sándor 
bil, n«bi to niti mogel uőiuiti, izvau kad bi 

, svoje üszőre bil hotel zatajiti.



Poleg farne matrikule, cvangeléke faré 
vu Aszódu, doéla je familija Pct.ovié iz Vagú;- 
helya vu Neutranskoj vAimedjiji vu Ászod 
vu pestanskoj varmegjiji i odovud se je raz- 
öir la vu ond'ánje magjarske ravnine.

Clauovi familije Petrovic bili su skoro 
svi mcsari, te se diai, da je sin otca vu re* 
éenoj meitriji uasledoval. Tako je |< á vu 
drugoj polovini proáastoga stoletja PetroviŐ 
Tomid ded Sandorov, imái me9uicu vu Aszódu. 
D»e 21 gá januara 1773. oícü'.I se je ov, 
za onda trideset g< di.4nji Petrov'é Tomas sa 
dvadeaet i dvo godiánjum Suzanom 8zalkov ő 
Supruzi su uiivali kod pucanst/a lepi ugleii 
i spr a vili su si lepi iiuetak. Óva íeuitva bi'a 
je fa viáe deci blagoslovljcua. Due 15-ga 
Áugusta 1791 narodil se je sin Stefan, otec 
Őmdorov. Posve je caravsk', da S elán, kakti 
Bili j* dnostavnoga mesari, nije \ v a l  kakovo 
visoko izobr*2enje. O to mmedjutim manjkaju 
tako pozilivni kak i i egativni dokazi. Medjutim 
je sigumo, da je nekoliko gymuazialuih flkolah 
zviöl, jer je neáto latinski razmel. Tako ji
n. pr. p íje spomenutu plemicku diplomu, 
koja je bila vu latinskom jeziku pisana, znal 
ua magjaivki prevadjati i tolui(it:. O ije p o  
tóm dak'e imái vifie izobra^nja, negoli je za 
svoju mistnju trebal. Oicc i sin su z jeduo 
mistriju terali, (t<c najme kak majstorasin 
pako kak det'é.

Poleg éeskog zakona, ko je za onda 
obstojal, morál je svaki det ó na gtanovito 
vieme vu svet odputovati, (iti vandrat) zi 
da si nekakvo znauje o straniskom svetu za 
svoju samostaluost piibavi. Llaled tóga je i 
Őtefan odputoval ■ u dve vureod Peflte oialjena 
Maglód Ovde se je za svojo n budué *m z í d o w  
spozna1 Marija Hruz rodila se je istc godiue, 
kője i Ő efan vu jednora mrstu Tuiószke var- 
medjije. NJeziui roditelji bili su jednostavni 
álovnéki seljaki. Malija je do svoje dvadeaet 
i pete godiue ostala vu bi2' roditeiiali, te je 
narljivo posluvala vu b2  i na polju. Onaje 
za onda saiuo álovféki govorila, a potle se je 
i magjaraki n-vrcila.

Vu Maglcdu je iiuala vujca, kojjeonde 
bil skol ik Na poziv istoga je ona oatavila 
svoje bregovito rodco mesto i doéla púra 
uíaiija vu msg'olsku dolinu.

Medjutim kaj je vu tud jim napiije iz- 
kusila, bilo je nezadovoljstvo Njezlu stari 
vujec je naveke mrmr.il, kak to vei stari 
dbifiao érne, z»tim je morál radi starosti 
ékolnieku s'uíbu ostaviti, i jer je sad sím 
komaj 2ivel, odpustil je unjedankrat sv<ju 
rodjakinju iz s!uzbe. Marljiva i sposobna 
devojka si je medjutim liitro uasli drugu 
sli^bn i to kod Maglcdakogt evangdőkoga 
pltbauusa Stefin i Maitiuy.

Gosp *ja plebani s va je devojku rabila 
vu h'2i i kulrnji te ja je podljala svaki dán 
vu nies’licu po meso. Ovako se je mlada 
slu^kinja sa mladim mcsarskim det ő »ra S ‘e* 
fano Pwtrovii spoznala. Srdce mlaloga de- 
tőa je svigdar, kad je ovu lepu i zdiavu 
devojku vidtl, uaglo tuklo; on se je trudil 
svojimi iepimi r»éui, davanjem lepáega rnesa, 
boljom vsgum i ostalimi prelobljivemi stvarmi 
nju za svoju dragu predobiti, ali mu je pose' 
bil badava. Malija je ljubila drugoga, najme 
suatiiega őcétai sk *ga detiia Samu la Lányi. 
1 Sámuel je nju oJ srdea ljubil. Ovako su 
se sada d\a mladi deéki za ij ibav devojke 
natical'. Tomu natfeanju je sledeíi sluCaj 
raCiml konec

Martin)' bude kak plebanuá vu Kis Köiös 
pumisöen, Marij* je usled tóga osthrls slu2bu 
vu Msglodu te doflla vu Peálu, gde je na 
pnporuku svojegn prijisijegu gospodara, stu- 
pila vu sliábu kod sapuuara Karola Weiss 
vu kral je vskoj vulici.

Jeluu godinu dana je devojka osla'a vu 
glavnom gradu, ona se je onde őut la kak

ptica vu krletki. Devojka, koja je prije kod 
posluvanja veselo pevala, sad ie zamukoula. 
Nju su vöddé ujez ne misli natrag vu zlatu 
slobodu vu malo selo, gde je prije svoje 
stdce ostavila b la, akoprem se je vrlo raz- 
zalostila, kad je zaőula, da joj je Lányi ne 
verau postai i dapice, da se je s drugom 
ozenil. Srdce joj se je uad tóm glasu raz- 
drapiti hotelo, ali polag 9vega tóga ju je 
sa no nekaj teralo vu mesto, gde je svoju sreéu 
i opet bol duáe b 1» naé^a. Mozbit se je ufala, 
da ce joj ljubav onoga drugoga mlad'ői Petro-I 
vica nadomcstiti izgubljenu.

Ona ostavi Peátu i otide opet vu Maglód. 
Stefau Petrovicsje medjutovtő svoje vaudranje 
zvi áil te se je k svojemu otcu vu Aszód 
vratil. Kad je Marija to saznala, odputi se 
za ujim vu A>zói i stupi vu ka$telu barona 
Podmanitzky-a kakti prulja vu sluábu.

S efan je devojki vereu osral; ua sv j, 
n?őin je on dragu vu njezioo, buli teiil. Marija 
izkreuost Stuíanovu videóa, vrati mu iz celog 
srdci ljubiv liubavju

Krda je Steían svojom Marijom bil na 
Őistom, prícel se je briniti za samostaluost, 
jer mu je bila odredta uikana, da se i-njom 
o^eui Vu tu svi hu ostavi opet svoje rodno j 
mesto i otide vu Szabadszállás, gde j^ mar 
Ijivo rsd'l i toliko si prigparal, da mu je 
bilo moguő! (dakako sp<>Cetka na malom) sv< j 
obrt samcstalno prideti terati. Srctno se je 
natrag vu Aszód povrat'l, za da se svoj >m 
Marijom oiení.

Dne 19 ga S ptembra 1819. budu Stefin 
Petr vics i Malija LLuz vu Aszódu vein'au i.

8 dvostrukom marljivostju je sada za< el 
mladi Majstor delati, ta imái je sada za 2 ‘uicn 
skibeti. Marija je opet svojim ljubiznim po 
nasmjem i marljivostjom liiáicu svojpga mu2» 
poleg mogiiőaosti vugodnom i inila. Z» nekoliko 

' godinah posodovali su svoju vlastitu b i 
gorice.

Vu Novembru 1821. preselili su se vu 
var« á'nee Kis-Kőrös, gde jeSufan dobi! d>z- 
volu za mejniru odpreti. Svoj poed vu 
S/.abadszállásu je dal vu aiendu

K's-Kő Ö9 b 1 je mali varoSinec sa uzkimi 
vulicami, danas jós sigurno tako i/gleda, kak 
pred 70 g idinami. Maié t izice sa dva obioka 
na valicu poknte su trstiuom, pred hteimi 
r-stu akacije, kojih korenje pesnato tlo skupa 
diíe, a zelem vihunci trstiuom p>krite kro- 
vove st; u/u. I hi^i, knju je mesar Petroviö 
izuajmil, bi a je mala kak i ostale. Ona je 
stala vu jednoj vui cí mel dvemi cirkvaml.

Vu bi2 bi le su tri sobc i kiliinja, jedna 
sóba od ceste slt^ila je za meju cu a ostale 
dve sa stauovanje Vu kutu jelne sobe staia 
je piiliéno velika poő s kahlami, a pred njom 
stara drvt na klup. Petrov ö je sa svojom 2 non 
ovde lepő i zadnvoljuo /.ivei, saino jeduo im 
je inutib zikousku sredu, nis i iinali deteta. 
Teia negda nakon pet godiáajega z ikonskoga 
atal  áa poroddá je Mnija ua samo staroleto | 
vu nőéi, godiue 1822 sina.

Ladislav Ncugebauer, glasoviti prevoditelj 
Petófy-evih pesuiökih deiali, se je godiue 
1880, onom prilikum, kada je dru2tvo ,PetőfyM 
Pctőfy-evu hizu preuzirnalo, sa najboljom 
biviom Pelroviékioom piijateljicom os^bno 
razgovara'. Starica blizu sto godiur.h staia,

1 se je svega podpuuo secila, koja su se kod 
fo.ola Pe’őfy Sindora dogoiila, te je pri- 
povedala s'ed^öa.

gmanuel Xollay.

K A J  J E  N O V O G A ?
Veliko spraviáde.

15 ga i 16-ga o m. su naviíőitdji Zila 
dift’iske varmegjije ?u Cakovcu obd'íali svoje j 
veliko apraviái'e. Varas Ö ikovec je lepő prijel 
uavué telje, ar se je skoro ua svakoj bi2i|

zastavA vijala. Doélo ih je skup do 120 nt- 
vuóiteljov iz svih strauih naáe varmegjije. 

Priposhno.
Dravsko polje pri Optuju.-13-dan o. m. 

popoldan bil je za se’o Jablone iupe Cirkovec 
kod Pregorske veoma tu2en dán, ar je ogeuj 
opepelil 16 hikah solaákih, 8 ovim pripada- 
juöjm, se’jaki bili su vedinan Ha polja, a 
doma sve vu ognju. B)2e pomiluj ! vdera 
meni, a denes teb*», vidiino odovuda. Budoéega 
meseea Augusta 5-deu bude novomeénik Martin 
Medvéd tim svetlovinu opravljal. Koji bo£ji 
2 li nivomtőQika vu narodu >j svecanosti videti 
naj onda sim dojde a buduó bude viie sve- 
denikab, mo i je i svoju pobofaost obaviti.

Slekovics.
y  Satk na relocipeda.

Velociped, ta Cuduovita kolca tak su vu 
modu doéla, da ga ved cela dru2tva hasnuju 
a i pri istoj vojski siuzbe dini. Ima sport 
Ijubeéili Ijudih, koji se na njem vu daleke 
varaié, na vel/ka putovanja oiprave. Ovak 
( itamo, da se je zadnjili danov juniuga Borbély 
^yuro g mnazialui professor vu Tordi iz 

Kolozsvara odputil na veloc pedu vu Pariz 
na izlo/bu.

párján va garUu.
Pisaii sino, da je 850magjarov vu Pariz 

odputovalo, da pohode oudeáaiu izlolbu i da 
se zrnkuju s onded íjiini svojimi domorodci. 
Vfzla nam odonud dopisuju, kak su nai.e 
zemljake francuzi lepő prijeli. Neizmeroo 
mni'Z'.vo obkru*»va domorodce naie na svakom 
koraku tér jim podieduo podvikuje »Vive» 
,Eljeu»; na ujihovu dast uredjuju raznovratne 
/abave, vode je va teater, gde je ondeáoja 
banda si Rákócziiéin i s drugimi magjarskinai 
komadi éasti. Magjari se tu dobro óute; ar 
su jim francuzi tak pridni i uljudni, kak 
nj'hova prava braCa.

SsVtiija
Spomenuli smo, da je v Bi o jelen ne- 

unenovani gospou veliku lutrim trefil. Isti je 
naá domorodce, zet aralskogu fiákala Bogdáofia 
a piái se Farkas Meiko, kak nam to na 
novo iz B éi p ijavljaju. Po najuoveéoj pri- 
piijavi p k glisí, da je gospon Farkai na 
predi spunenuti naéin ne 144 jezere, nego 
punih 480 jezer fo/iutív na raaloj lutriji 
dobil. Z > vezda stanuje ua Scbottenringu vu 
wUotelu de francé* zvauom i deka dán, dók 
mu lutriji lepi njegov zgoditek splatila bude. 

th &ajoY
Nbái domorodci pu tuju i vu velikom 

broju ua svetsku izlolbu vu Pariz pohodili 
su i pozdravili vu Turinu velikoga naáega 
patrióta Koáitli Lajoáa Dooesli su mu oa 
dar jeinu grudu zemlje iz domovine na#e 
tér mu Ijepih i domo'jubn h govorih t.ik su 
mu arcé omekdali, da se pogovara, da nije 
daleko (*88, vu kojera se bude dal uagovoriti, 
da nazad vu domovinu dóm dojde. Vele, da 
se je v‘é i/.rniril s tóm idejom, da imamo 
zajedniekoga vladara s Austrijoro, da Franc 
Jo2efa p-átuje kak dobroga éuvara starih 
noéili pravic, i to bi ga moglo na to potekaut*, 
da doma dojde.

Jfatastrofa na Itljnmci.
Iz Komauije doliadjt glas strahovite ne* 

sreóe na zeljeznici. Blizu Bukarcs a najme 
pri dtac;)i Oiuluicza tresuul se je jeden jako 
napim jen* peismalui vlak sajednim teretuim 
vlakom. Ovi obodva vlaki tak su strahovitom 
silóm ieden na drugoga vudrili, da su se svi 
vu vagonik nalazeri se putuiki tak sdrobili 
i sdruöili, da nijednoga nije bilo módi pre- 
poznati. Pojedini vagoni sdrob'lt su se oa 
treSSc i skale a isti maá nista i kurilec ostali 
na mestu mrtvi.

golfra.
VruClua je nastala stra na a s njotn v 

red doáel je taki glas od kolere. Vruéina 
Ijetoa pák pornor Ijudski, to su dva skup



zrak'eua pojm*! Morakoj oblaati vu Trstu 
prijavljaju iz Maiseille slu2beuo, da se je na 
Kaledonia zvauorn brodu od 31-ga juuijuáa 
do 2-ga juliju n pojavila kohr*». JvokliinkiusUi 
uadgubernator i jedtn kinezki putaik vuurli 
hu vu üjoj na brod* ovom. Brod Kaledünia 
postavljeu je odniali vu kontumaciju nőd < Stru 
pi-z íju.

farkai flelko
To je un sriéni uaé doinorcdec, od 

kojega se po be<5d i po ciloui npá în oi- 
aagii toliko povori; ono najme, kaj sa je 
govorilo, da j^ veüke peneze na lutriji dobil, 
obi>t uiio se je. Oeib danov zdigel je v 
B‘őu zadobljenih 480 jezer furintov tei 
uadelivái ko.ekoga 8 lepuni svo»am', do3e| 
je vu Budapest, gde se je malo zastavil a 
zuim idő dona k svojoj dei'iei. kojih ima 
na bioju tri.

Jeo papa
Glasi o sv. otcu papé Itoée se obistinity 

da on najme kani vu Spaniju se preseliti 
JI«mbur2ki Korr< ápoudent javlja sIu2beuo, 
da je sv. ötre papa épanjolskoj vladajuöoj 
kraíjici Cbristini pisai list, vu kojem ju
prosi, da bi mu ona odpusliia jeden motski 
varoő, gde bi se ou sa svojim dvoroin na- 
sebti mogel. Spanjolska vlida vele, bude 
usl s»la sv. otca pr<>Snju i bízó.s mu bude 
odpusliia vaioS Valenciju.

Statistika gluhonemih.
Po uajzadnjim statistidkom popisu ple

xiiéit) se je v nrőem magjarskom O'sagu i 
vu k ujemu pripidajuéih dru£fveDÍh zemljab 
19.874 glubunemih ljudih, od ovik 10.589 
i:-i2kih a 9.285 áerskib. Od ovih gluho 
remik zna Ctati i pisa ti 870, famo őitati 
108, niti öitat<, ni ti pisáti 18.896. Vu od- 
han ite ln ih  i navuCndi zavodih ponatmsóeno 
122 muíkib i 86 teuskih glavah, vu Skolu 
bodilo jb  je 142 mo2ka i 111 ieuekih, 
prez svaké zasloábe i zanimauja ima jib 
5449 mu2kih i 5007 lenskib. íz gori spo- 
menuiih brojov svetlo se vidi da je skrb 
za gluhoneme i njibo u na<brazbu vu tuáuu 
orsagu priliCno na stupnju priinitivnosti ?.^l|a 
je, da se z\ buduónoit ovib re^rrínikov bjl e 
poskrbirro tér viáe zovodov urrdimo, gde se 
budu ovi za buduóe áivljenje svoje odhranili 
i k me trijam navuéaÜ, jeluem riC,U: Gde 
nje budemo tak odbranil', da si bude s cím 
vékái brej njih kruheka slutfici mogel !

i$  ka naéih mulikaiov.

N ái Oigani miiy.*knSi glasoviti su vu 
svetu v<C od negda. T o su i vezda na pa- 
riftkoj izloibi dokazali, gde se vu velikom broju 
nabadjaju Pár 2mi uredili su veliko medju- 
naiodno muzikalno natceanje, vu kojem ig»ale 
su raznovrátra bande europpjake. Od'edje 
no je bilo sedem nagradab, jednu inerjíu 
dobilt su romauski lan'a i, sist drug h od- 
nesli su magjarski Cgani. Najveköu rredjr- 
narodnu (intet nacinnalru) nagralu od 2jerere 
írankov dobil je Fehér Po.'d' predjar seg*dske 
ciganske bande. Njemu postavili su taksj na 
glavu od zlata naprav'jen' venec tpedajuői k 
prv<j nagradi. Niáí cgani tak su vu obfte 
vu Parizu obljubijeni, kak niti jedni mi>2ikt § 
rvoga sveta, Francuzi tigaju se za n.iliove 
bande i sreétn se chSi onf koj nje na nekoliiro I 
danov vu svoj hotel dobiti nrore. Gde oni 
igraju, Lm je naveke puno Ijmlstva, kője 
se neuo'e dosta naposluáati onib lepik in a - 
gjarskih notali, kője naéi érni momki t»k 
dobro vlréi znaju. Moreno si mísIMi, kak 
si puno penez érua braöa tam slo2e 1

Ciieltacije.
Protj B raté Matya-u 8 ga augu^uSa 

vu Pribiszlávcu,

Pioti Fiiipan Istvaau i6  ga augusíuíi 
vu Hlapéini.

Proli Goleoko Ferenc;a tí ga augustusi 
vu IV. dPtriktu.^a.

Pioti Körűnek Ifitvanu 10-ga auguituá« 
vu Ivanovczu.

( i:.\ I Z IT K A .
Kuruza frt 4.75 Pjenica 6 80 l l r i  5 50 Jcö 
mtíll 5p— Zob 5 50 Giali beli 7 .— iuti 7 .—

L Ó T  T E R I J  A.
Bpeőt 21. juliu - 1889.
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1901 tk. szára 89.
Árverési hirdetményi kirónál.

A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Bratics József s neje Zala-Ujiári lakosok végiehüj 
taténak Bratics Mátyás s társai Zila-Ujvári lakosok végrehajtást 
szenvedők elleni 80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. 
jbiróság) területén lévő a Zila-Ujvári 45. sz tjkvben Bratics 
Mátyás tulajdonául felvett 128 4 hisz. a. ingatlanra 51 fit, 
232/4 Imz. a. 5G fit, 533|l hrsz. a. 31 frt, 595 5 hrsz. a
79 frt bresértékben a 362 sz tjkvben Horváth Márton é« neje 
Mihalicz Terézia tulajdonául felvett 578|5 Írsz. a. ingallaura 
49 frt becséi tőkben, a 363 sz tjkvben Top'ek József és neje 
Pavlekovics Ilona tulajdonául lelvett 4714 hrsz. a. ingatlanra
80 fit becsértékben, a 284 sztjkvben Novák I tván s neje Simonics 
Ilona tulajdonául felvett 105 brsz. a ingatlanra 712 fit becs- 
értékb.n a 327 sz tjkvb n Biaties Imre tulajdonául felvett 128 3 
brsz. a. 51 fit, 232|3 hrsz a. 56 fit, 533j4 hrsz. a. 31 frt, 
578|3 hrsz a. 49 frt, 595 3 hrsz. a. 79 frt, 47|5 6 hisz. a. 
160 fi ti a becsült iugatlanra a 360 sz tjkvben Vnhek Mihály 
tulajdonául felvett 4? 6|i hisz. a. ingatlanra 40 írt becséi lékben a 328 
sz tjkvben Czár Mária fé j Hadelan Ferdinándné tulajdonául 
felvett 47|2 h'sz. a. 80 fit, 128|l hrsz. a. 51 frt, 232|l hisz 
a. 56 frt, 533|2 hrsz. a. 31 frt, 578|| hrsz. a. 49 frtra becsült 
ingatlanokra a 359 sz tjkvben Mihal'ez Imre s neje Líbiák 
Mária tulajdonául felvett 595|1 brsz. a. 79 fiira becsült ingat
lanra a 329 sí tjkvben Lukacsics Márton s neje Novák Máiia 
tulajdonául felvett 47 1 hrsz. a, 80 frt, 126|2 hrsz. h. 51 frt, 
232/2 hrsz. a. 56 frt, 533/3 hrsz. a. 31 frt, 578 2 hrsz a. 
49 fit, 595 2 hrsz. a. 79 fitra becsült iugatlanokra a 330 sz. 
tjkvben Ján Fá’ s ueje VÍ9mics Katalin tulajdonául felvett 394 
hrsz. a. 373 fi ti a becsült ingatlanokra ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fenn* bb megjelölt ingatl mok 
az Í889 éri augusztus hö 8-ik napján d e 10 órakor Fribiszlávecz 
község házábau niegtaitaudó nyilvános árverésen a megálltpiioit 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozn k az ingatlanok bccsárá- 
nak 10 °0 át vagyis 5 frt 10 kr, 5 frt 60 kr, 3 frt 10 kr, 7 
frt 90 kr, 4 frt 90 kr, 8 frt, 71 fi t 20 kr, 5 frt 10 kr, 5 fi t, 
70 kr, 8 frt 10 kr, 4 fit 90 kr, 7 fit 10 kr, 16 frt, 4 fit, 8 
frt, 5 frt 10 kr, 5 fit 60 k--, 3 fi t 10 L r, 4 frt 90 k', 7 fi t 90 kr,8 frt, 
5 frt 10 kr, 5 fit 60 kr, 3 fit 10 kr, 4 fit 90 kr, 7 frt 90 
kr, 37 fit 30 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 
§ ában jelzett árfolyammal számított ég az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt iga^ságügyministeri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-ci. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál dőleges elhelyező érői kiállított szabályszel ü elis 
meivényt átszolgájtatni. Kelt Csáktornyán, 1889. április 27-éo.

A Csáktornyái kir. jbiróság, m nt tlkvi h lóság. 966
2012. 1889. tkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonni.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a Mur. közi takaiékpénztár végrehsj taténak, 
Filipán Istváu végrehajtást szenvedő elleni 170 fit tőkekövete- 
’és és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. 
tői vényszék (a Csáktornyái kir. járásb róság) területén lévő hla- 
picsinai 16 tk 39,a brsz. a. 50 frtra, 70|* hisz. a. 90 frtra, 
a hlapicsinai 132 tk. 17fjb h-. sz. a. 37 fitra, a hlapicsinai 
16. tk. 204 b. hrsz a 42 fitra, 235 b hr3z. a. 54 frtra, 246 b 
Írsz. a. 31 írtra, 255/a hrsz. a 72 frtra, 2766a hrsz. a. 185 
írtra, az aránylagos legelő- és erdőilletőségre 100 frtra becsült 
ingatlanokra az árvetést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1 8 8 0  évi iiug ii«ztii«  lm  10. n a p já n , <1 
e IO ó r a k o r  a hlapicsinai köz*égbiró házánál megtartandó 
nyilvános árveiéson a megállap tott kikiáltási áron alól is el
adatni fognik Árverezni szándékozók taitoznak czingatL becsárá
nak lO°|o-át, vagyis 5 fi tót, 0 frt*t, 3 frt 70 kit, 4 frt 20 krt, 
5 frt 40 kit, 3 frt 10 krt, 7 f t 20 krt, 18 frt 50 krt és 10 
irtot készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett, 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333 
sz. a. kelt ig^zságügymiuisteii rendelet 8. § ábau kijelölt óva
dékképes értékpap rlian a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX . t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a biró 
ságuál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszei ü elismervényt 
átszolgáltatni. Kelt Oaáktnnyán, a kir. jbiróság, mint tlkvi ha
tóságnál 1889. május 5-én. 972 1 — 1
1892/89. tkvi szám. m  1-1

Árverési hirdetményi kivonni.
A Csáktornyái kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Dovecser Imié gnanrovniki lakos végrehajtató
nak Goleuko Ferencz teruovesáki lakos végrehajtást szenvedő

elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben (a Csáktornyái kir. jbiróság) területén lévő, a IV. hegykerületi 
521. tk. 224. hisz a. ingatlanból Golenkó Ferenczet illető fele ré
szére a hozzá tartozó legeió- é̂  e^dóilletraény felvett 302 írt becsért, 
elrendeltetik és az árverést302 frtbau (zennel megállap tott kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1 8 8 9 . év i 
n iig u -z tim  hó G -ik n A pján, il e. 10 ó r a k o r  a IV. hrgyke- 
rületi bitó házánál megtartandó nyilvános árverésen, a megállapított 
kikiáltási á ru i alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlanok becsárának 10°^ át vagyis 30 trt 20 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal számított és az 
1881 évi nov. hó 1 éa 3333. sz a kelt igazságügyin, rendelet 8 §-ábau 
kijelölt óvadékképp értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuni, avagy az 
1881. LX. t C7.̂  170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ge-i elhelyezéséről kiállított sz ebályszerü el’soaei vényt átszolgáltatui. Kelt 
Csáktornyán, 1889. ápril 27. A Csáktornyái kir. jbir ; mint tkvvi hatóság.
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