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A l 'W n d n  t i i ' / n l t A l r  A/ egylet derék elnöke a humanisztikus ügy iránti hC l . f t S F F A .E K .I.izaao UIZOIIOK. W s e d é ié .e ',  magával ragadia 11 egé». . ( ail . .
A n o m r’n m onalom lnli • i,A i - • ... lakosságot, alapszabályaikat pedig oly szépen és P  m egyéi k ö zg yű lés it n a g y  S/.ámbfi
A nemreg megalapított czirkovlyam tűz üly minlagzerüen Állította a helyi viszonyokhoz mentek fel vidékünkről a bizottsági tagok,

oltó-egylet iránt vidékünkön s lágabb kör- alkalmazva össze, hogy már a szomszéd községeb Az árvaazéki elnöki állápra tö rtén t ellen je- 
ben is élénk érdeklődéssel viseltetett a ne- is ezen, a helyi viszonyok és rendeletekhez alknl- lölés tette szükségessé M uraköznek töm eges
mes eszmék iránt hevülő közönség. mázott alapszabályokét kérik mintául használatra, megjelenését. A m uraköziek  kivétel nélkül

Az érdeklődés indokolt volt, mert oly I ö«bhU'Tozö“í.'ii-’éálf tolóin Mk«í*p“ ík* így Sándor mellett foglalnak állást,
kis községtől mint Czirkovlyáu, még a lég-1 csakhamar megalaku l volna az ügymenet, de ta- — A Menyei választókerületben kép- 
nagyobb oplinaista is C9ak sok év múlva Iáit módot az ügybuzgó elnök s főparancsnok, viselőjelöltekül többeket említenek Felér 
várt volna szervezett tüzoltrtságol. lítyOjtö ivet n»n««t«tt a környékre. a ko.«ég elöl- Miktó, fóldmivelési, Czorda ISódor igawáv-

Eme nézetet megerős ti ama körülmény ; nnekRíoIylAn HZ t.gyegülelnek iUOnna| 53 írf0, ügy) államtitkárok, Dr. Antal Gyula egye- 
is, hogy C.zirkovlyán községe nem a legjobb adományozott és megigérie, hogy az összes tago , t.emi tanár, Remete Géza és Tuboly Viktor 
hírben állott. Az onnan elriasztott tanítók | kai sisakokkal es felszereivé.iyekkel saját jőve- ügyvédek neveit halljuk ez ideig emlegetni, 
sokat tudnának erről beszélni. Nem lengte, 'leiméből vagy az e tóéira adó forint után kive Halász (fivér jelöltségéről is van szó. 
át e községet az a jóságos szellem, amely i ' « $  UP“ L ” Üók”  t  “  f * “  " '*")«  ««P-
a haladó községeket vezeti. Tálán nem volt 1 értelmében és a lakrészek u'án meghatározón kerületi katli. tanítókor- nov 28-iki köz- 
a népnek vezére, vagy ha volt, nem a jóra dijjat már irtaik  évi január havában behajtja gyűlésén HosolT József bonezódföldi plébá- 
vezette? — de lény az, hogy mindig volt a tüwltó-egylet pénztára növelésére. Majd azj,10., bejelenfette kilépését a körből. A kilépő 
valami baj Czirkovlyánnal, s a haraszt nem egyenruhák beszerzéséről lévén szó, azt is elnök plébános úr a következő levélben tudatja
°k nMkÜ' ,z , , „ ' S é f 1 U liV .7é«Tw .ror«*go” ,rem kilépé.éneklokát: „Nagyon sajnálom, hogy

Megvalliuk őszintén, hogy meglepeti ,alA|link . inajd BZé|,en kigondolt levélben megke- 27o frtnyi plébániai jövedelmem nem engedi, 
bennünket a közelmúltban érkezel! ama hír, reste képviselőnket, ki szintén .11) írttal járult hogy támogassam a 30) írttal javadalma 
ruondhat.uk esemény, hogy Czirkovlyánban egyle Unk támogatásához. Ö tőségétől is sO írt zott tanitó urak egyesületét.* 
tüzoltó-egyesületet alapítottak Nem remél- aególypénzt eszköjtölt ki Sióval a/, egész egylet- _ ^ yisjííir Dr. Gleiman Kálmán és
tűk ezt Czirkovlyán tói, tehát meglepetésünk- ne e e’ ,hOZgH la xo‘ ' a Gleiman Györgyike mint gyermekek, Glei-
Kel fokozódott öromutiK is. Azt hiitiik, iiogy K< most mivel köszöntek meg neki ezen m*n K4lmámi($ szq| Hickel Mária mint 
Czirkovlyán lakosai megértették a kor intő meny, őzv. Sto.zek V^nczelné ázül. Lupersz-
szavát, hogy Czirkovlyán lakói lelkében a ^weteTvale szemben, hogy kénytelen volt beck Erzsébet, L-iperszbeck József és Lu-
nemes eszmék fogékony talajra talállak, s a/ egyesület vezetését abh thagyni, s e/ mind- perszbeck Sándor mint testvérek, ugy az 
ezután az a jó szellem vezérli minden csak azért történt, mert elnök a jelen egi pénz- összes rokonok mélyen elszomorodolt szívvel 
tettüket, mely nélkül egy erkölcsi testület tárnoknál először szabálytalanságot, másodszor jelenük torrón szeretett anyjok-, nana-illető- 
ne.n állhat meg. mely nélkül egy '<* ^ é r ü k  é* rokonuknak. J e g y  Ölei-
nem léphet a szellemi haladas osvénxére. ;zal)A|y7<a,ba 0,115*0 engedetlenséget konstatált és no.ann Edéué szül. Luperszbeck Anna asz- 

S ime! Czirkovlyán megelégelte a di- kérte a va asximányf, hogy más pénzt&rnokot vá- szonyságnak, életének 66-ik évében Zólyom- 
csőséget' A békés egyelértést felváltotla a válasszanak. Inkább beleegyezlek a paraszt alpa- Brézón hosszas szenvedés után történt gyá- 
romboló egyenetlenség, mely egy emberba- ranosnok belátáséra abba, hogy az elnök lemon- gz0< e|hunytát. A boldogultnak bilit tetemei
ráli intézményi fog megbuklalni. ^*gi»gadn».'*llgy UUaní,'"!oT' a T . i n J t .  tí.i- ' 1,0 1,Mn d^ ' l6tti í» árakor tétettek az

Nem tudjuk mi a valódi oka a viszály- aranyozott alparam snok a Irt hala mat magának ágostai evangtíbeus egyház szertartásai szé
nák, a tapintallanság-e, vagy a nagyravágyás, akarja megkapariiam S e miatt már többször leit rint a kis-garami temetőben örök nyuga- 
vagy talán más valami? Nem kutaljuk ezt, alattomos kísérletet. H» 0 kigyeime azt akarja, lomra. Áldás és béke poraira !
!'*“«*“ ,eIhivjuk Czirkovlyán jobb érzésű ab*Iy"ok™ e"*t'e “mükő.ló̂ é".Isz -  JttMÍím Hátralékos előfizetőinket
lakóit, hogy ne engedjék meg u ni itzo o- iiiAk által készített alap mellett ne kérjük, szíveskedjenek hátralékaikat minél
egyletüket, de egyszersmind felhívjuk az |,afllima(,k0djék, amidőn nem a nemesczél hevíti , . ,
alsó vidék erélyes íőszolgabirája figyelmét köblét, hanem az urhatnámság, mert máskép ipar-
is a czirkovlyáui esetre, akikre ugy látszik kodnék kije olt helyén megáüani a sarat az össze- — ^  crirkovlyáni tűzoltói ügyre vonat- 
rájuk férne egy kis alapszabály magyarázás *rdrkél.en, «i«n ^̂T*nb»" P<“ “ r8 kozőlag (lásd vezérczikkUnket) még a kö-

Ugyanis a tűzoltó-polgárok a korcs w alid  elejieni, meri »kk..r vetkező tudósítást vettük: Czirkovlyánban
mában választmányi gyűlést tartottak, ott eRyesüiet megszűnt egyesület lenni, hanem egy jelenleg a tűzoltó parancsnok (Kováts tanító) 
az elnöklő főparancsnokot, aki a pénzlár- fejnélküli csőcse'ék. Mert minden egyesületnek el- és a tűzoltó-választmány közötti ditlerenczi- 
nokot bizonyos s?abálylalanságra figyelmez- nőkében van kifejezése és programinja, m igezaz ^kkal foglalkozik a helyi közvélemény. Az 
tette, egyszerűen elcsapták s maguk kezébe alapszabályok nyomán höad, amint azt nőm a |p a ra n csn o k aüa| felheczczelt választmány 
ragadták a parancsnokságot. Ez ugyan nem köve,,|b wé'toaalott az egye.  lemondásra kényszeritette az egylet meg-
országos érdekű dolog, de elég nagy baj A belügyminisztérium nem azért engedi meg alapítóját és buzgó parancsnokát. Kiván- 
vidékünk egyik községének tűzoltói intézmé ' 3,an v4.rí“k> mivé » dol®« $ * * * ?
nyére s elég ok a hatóság beavatkozására. Q  S  az alapszabályokban körülírt nélt ée esetnél ugyants alapszabályok álba-
Bővebben alább referál ez ügyről tudósi- ̂ j^g , ig meiu>x.ni e/ által az ór.elmeilen tagok gása, -  rokonság és áldomásivás reményé-
tónk aki tudósításáért a felelősséget elvál- n«k anyagi érdekeit in veszélyeztetni s az ezt ben a tagok anyagi rábeszélés folytán, —
|alja ’ meggátolni akaró elnök ellen lázadást szítani és károsodással összekötött bűnpártolásról van

_________________________ — ---------  RZl részrehajlatlanságáért vegzálni valakinek 1 g7(j a korcsmában összegyülekezett alpa-

A a * *  köréből. s s a w f f  JS1 w r -  ■ 1 z z r s t  S S ia S t K á S !
Tekintetes Szerkesztő U r ! | b e le ), a  fő p a r a n c s n o k  lemondásának írásban

Kérem, jelen eoreiinnt mielnbb l.eo»es Upjt- C iiik ovlyan , 18ri9. >lec*. 9. fo g la lá s á r a , vagy tőle általában a le m o n d á s
bán közölni szíveskednék. Horváth is  van. e  1 fo g a d á s á r a  feloszlatás terhe alatt n in c s

A . örkovlyáni önk. tűzoltó egylet megdaku „  jo g o s ítv a . A fe lo s z la tá s sa l a tagok egyúttal
Iámtól lógva, sok szépet hallottunk ez eg) létről.1 . . __________ —----- -------------------------------------- -—  " ~~ .........  ......... ""

“ Lapunk mül szílma 10 oldalra terjed.



a vagyoni felelősség alul sincsenek fölmentve, 
tehát az egyesületet jelenlegi ügybuzgó el
nökük vezetése alatt kötelesek továbbra is 
föntartani, mivel az egylet alapszabályai 
szerint tőparancsnoki leendőkre törvény
ismerő, tanult egyén követeltetik, ha pedig 
ezen egyetlen emberi részrehajlatlan igaz
ságáért szekatúrával illetik, az illetékes ha
tóság szigoránál fogva, az egylet föloszlás
nak néz eléje. Elnököt a közgyűlés 3 évre 
választ s ha az lemondani akar, azt a vá
lasztmány az alapszabályok értelmében nincs 
jogosítva elfogadni, hanem idő előtti lemon
dását csak a közgyűlés előtt nyilváníthatja, 
mely esetben a lemondó elnöknek magának 
kell a jegyzőkönyvet felvenni és aláírni és 
a szolgabirói hivatallal közölni, a ki aztán 
megvizsgálja, vájjon nem kényszeritették-e 
az elnököt oly körülmények a lemondásra, 
amelyek az alapszabályokba ütköznek, mely 
esetben az egész testület feloszlatandó. Kí
vánatos volna, hogy a diflerencziák mielőbb 
kiegyenlittessenek s az egyesület folytatná 
emberbaráti ténykedését!

— A. k ü s z ö b ö n  álló megyei liszlujitás 
alkalmából (. hó 2-án Alsó-Lendván t. Mocsary 
János elnöklete alatt tarló:t értekezleten a jelen- 
egi fő és szolgabirák mellett még a járás íősboI

Kabirájául Szmodits Viktor alispáni titkár, szol. 
gabirónak pedig Va6s Lajos megyei aliegyzö jelöl, 
tettek ki egyhangúlag.

— A letenyei választókerület választói 
tegnap 11 órakor pártkiilömbsóg nélkül 
értekezletet tartottak a kijelölés ügyében. 
Az értekezletre szóló meghívót aláírták ; 
Hékessy, Dr. Csempész, Csesznák, Dalmy, 
Filipich, Folly, Dr. Hajós. Laskovits Málits, 
Nunkovits, Pulír, Kécsey, Szemessig, Tamás 
Á , Thassy és Zakál.

— A perlaki Társaskör e hó 31-én 
felolvasás, ének és zenével összekötött Syl- 
vester-eatélyt rendez A műsorozat 5 érdé 
kés számból áll.

— A  „ N é p fe lk e lő k *  I. asztaltársasága 
f. hó 22-én d. u. 2 órakor fogja pörsőlyét a 
Szeivert féle helyiségben ünnepélyesen íölnyitani.

— T a n í t ó  -vó ltozó .« . Fundák Mihály 
mura-siklósi (vratisinecad) tanítót Horvát-Neusinára 
(Torontálmegye) kántortanitónak választották meg.

M£G?£! SiVíS# /$ £ # -  Sümegen 
a nőegylet m. hó 30-án sikerült hangversenyt 
rendezett. Tiszta jövedelem 80 írt — Készt 
hely városa az ottani lapnak évi tiszteletűi 
jat szavazó t meg. — Zala-Fgerszegen az 
iparos ií,ak önképző-egylete e hó 1-én mii 
kedvelői szini előadást rendezeO.. Fdőada 
tolt a „LiIiomfi.“ Tiszta jövedelem 50 fit 
volt. — Festetics Tasziló gróf keszhelyi 
palotájában e hó 2 án szoba-tüz keletkezett 
A tűzoltóság eloltotta. — Keszthely város 
jövő évi bevétele 25158 írt 22 kr defl- 
czilje *>796 fit 13 kr. — Szapáry Gyula 
gróf füldmivelésügyi miniszter e hó 12-én 
Keszthelyre érkezett.

C S A R N O K  

Mura közi népdalok.
— A néprajzi társaság számára. —
A következő ének a nyúlnak saját 

maga által elbeszélt szomorú történetét adja 
elő, melyet nagy figyelemmel hallgatnak a 
muraköziek lakodalmaik és toraik alkal 
mával. Az előadó szerepet a falu első éne
kese teljesiti, aki különben a kóruson a 
h kántor sekundálója és a bisztiiczei búcsú- 
járások alkalmával a bucsusok előéneklője.

E népdal dallama monoton, alig 6 
hang terjedelmében mozog. A szöveg tar 
talma naiv, de a népre nézve mulattató s 
érdekes.

Különben halljuk a nyulat magát ma

A

gyárul és eredetiben horvátul ! h szezonban 
van oka panaszkodni-

i : \K k  \  W U I íR Ó Ií.
(Versbe szedte H a jg a tó  Sándor. )

Tegnap puskával mentem ki,
Láttam a nyulat felkelni,
Azután megrázta tűiéi 
S a bokorból úgy néze szét.

A mint ide-oda nézdel,
Szomorúan igy énekel :

Fajom ab, mily szerencsétlen, 
Nyugtom nekem sehol sincsen!
Kárt senkinek nem csinálok.
Mégis űznek a vadászok,
Fejem vastag, úgy érezem,
Azonban nem érett eszem.

Hosszú fülem és ba’usyom.
Mintha volnék macska rokon 
Fülem hosszú, szüic a szájam,
De bordámon semmi bájam.

Gyors a lábam — szerencsére —
Ha agarak futnak érte —
Mire elér, én lebuktam 
Ks keresztül suhan rajtam.

Jaj, de lia az agár megfog,
A vadász is fe'ém mozog.
Kivesz tőle nagy örömmel,
Felíordit és tovább cz’pel

Kereskedést üz veDm ő,
Fele áron kap a vevő 
így nem sokat tekint reá rt,
Legfel ebb a konyhára szán.

Pisire noge na tu sreöu,
Kad za menőm hrti tec.u ;
Ako pák me hrt doteőe,
Dől se piignem pák prek sko i.

Ako pák me hrt dostigne,
Lovec profi meni zdigne,
V'eselo me brtom zeme,
1 na drugi stran obrne.

( hí napravi trztvo zmene,
Dák me proda na p >l eV*ne.
< hí si dugó ne zmiSlava,
Vir kubnju me tam prodava.

Sokac pák me oítro pri.ne 
I na tablu tam porine,
On me slece do gologa,
Da me je sram od samoga.

Spehom pako meso Speka,
Da bolsega dobim téka,
On na ra en me natekne, 
ri’er me blizo k ognju dene.

*S maséom mi poleva koké,
Da se pofim od le muke.
Kad se mu vre vidi vréme, 
le  me z raála dőli zeme.

Tér me nesu gori k stolu,
Ondi vre si o i ború,
Kaj je bol-e, lo odreZu,
Kaj je gór e lo izvrzu.,

Kosti daju p-mm pojesti,
— Da bi étele n;im presesli !
— Dragi zajéi braca moja,
( u vaj te se svi od tóga!

A szakács megfog keményen,
S egy táblára húz egészen, 
Lenyuzogat meztelenre, 
Önmagámnak (szégyenemre.

A hátamat meghájazza,
Hogy jobb izü legyen busa, 
Felszur aztán nyársra szépen,
És a tűzhöz közel tészen.

Zsírral öntözi húsomat,
Hogy jól élezzem kínomat,
S ha már eljött az ideje,
Levesz onnan egyszeribe.

Akkor az a sz ta lra  visznek,
Hol reám mind merőn néznek, 
Ami rajtam jobb lemetszik,
A rosszat meg kibecsmérlik.

Csontom a kutyáknak vetik
— Oh, hogy ártana meg nekik I
— Kedves nyulak rokonságom. 
Őrizkedjünk! azt ajánlom 1 —

P esrin  od zajon

V éra buduő s puákom vani, 
Vidim zajcn, da se stane.
S vulimi stepe, tér pogleda,
S tvrdim okom z grma gleda.

On se sim, tam izgledava,
I milo si ovak spöva :
0, neareéna doha moja.
Néma mira od mkoge.

Nikomu ne vcinim ákode,
Dák s puákami nad me hode 
Moja glava je debela,
Ali pamet malo zrela

Duga vuha i must ári,
Kak da bi bil rodjak marki,
Duga vuha, vusti vtiske,
I\ebre uisu j»ko tuHe.

M 0 D A L 0 3 Í .
A z  al.«nt felsorolt míivek kapható Fis eh el 

jF. könyvkereskedésében Csáktornyán.

A  B a l a t o n  <**.«* v id é k e .  Irta Dr. 
Sziklay János. Budapest, Révai testvél ok bizomá- 
nya, i \ .  váe/iuleza 1. sz. Ily o im ü  munka első 
füzete hagyta el a sajtót. A kezünkben levő tüzet 
a kivezetést és kilátón vidéki földrajzi alakulatát 
tartalmazza. A szöveg köze a kővetkező, szép ki- 
á lüásu  kopek vannak nyomva : A Balaton partja 
napnyugtakor (Mesterházi K.), vihar a Balatonon 
Széehy ííy), a Balaton Szántódnál (Mészöly ü . t ,  

a Badacsony szigligeti öböl Az egész munka 
'árgyalni lógja a Balaton vidék föld és néprajzát, 
földrajzi, politikai és közművelődési 'örténeiét. 
hegy és vízrajzát, természetrajzát, gazdasági és 
közművelődési viszonyait, helyrajzi leírását. Bala
ton az irodalomban és művészetben. Megyénk égy 
szép és érdekes vidékének részletes leírását ava 
tolt tollal eszközli az adatoic gazdag tárházával 
rende kezű szerző. A munka megérdemli, hogy 
loméi nagyobb pártolásban részesüljön s tarta l
mánál fogva nemcsak intézetek és magánkönyv
tárakban, hanem díszes kiállításánál fogva salo- 
nokban se hiányozzék ! Ára az egész műnek 7 
forint tesz ; fíizetenkint 4t) kr. Megjelen minden 
hóban egy tüzet. A legmelegebben ajánljuk.

-----va MIMI,aui. A
magyar irodalomtörténet-irás terén újabban igen 
örvendetes és élénk mozgalom indult meg, s min
őén évben nagy számmal jelennek meg irodal
munk történetének egyes mozzanataival foglalko
zó dolgozatok, de mennél élenkebbó vált e moz
galom s az irodalmunk története iránti érdeklődés 
hovatovább annál érezhetőbbé vált a hiánya egy 
oly lexikális munkának, mely a magyarországi 
írok életrajzát és munkásságát lehető teljesen 
foglalná magában. Régibb e nemű munkáink már 
elavullak, s ujabb nem lójelt helyükbe, ilyen hé
zagpótló munka megírására vállalkozol! érdemes 
tudósunk idősb bzinnyei József, a m. n. múzeumi 
hirlapkönyvtár őre, k. körülbelül három évtizeden 
át gyűjtögette a hozzá való anvagot. Az anyag
gyűjtés immár annyira haladt, hogy a munka 
közrebocsátását meg lehet kezdeni. A Magyar Írók 
eh te és munkái Mimii gyűjtemény a M. Tudomá- 
nyos Akiidenua támogatásával az alulírottnak ki
adásában lóg megjelenni. Magában foglalja betű- 
rendben a magyarországi Írók életrajzi adatait,



Kuruoi nu na to 1711 tata 1. majusa 
na majtenyakom polju oru2je polo^ili.

Aii iíákoczy uije hotel pristafi na ovaj 
nepraviíen mir, i nije hotel kralju vernoat 
zapriaeCi.

Kad je Rákoczy avu nadu zgubil, od- 
is 1 je vu Poljsku, a odonud vu Francuzku, 
nazadnje pák a naj'erneáemi avojemi ljudmy 
med njimi Mikea Kelemenom, Be csényiom 
Sibrikom vu turski líodosto varaá se je 
odaelil, gde je aamo veri i poalu iivel i 
poavetil svo;e zadnje dneve 2ivljenja, vu 
lom ai hotel vta2iti bol svojega domoljub 
noga a dca.

Vumrl je~1735 leta 8 ga aprila na 
sam veliki petek vu 60 letu 2ivljenj*. 
Njegovo mrtvo te’o pololili su vu Kon* 
fctantinapolju vu jeluitsku cirkvu, polek 
njegove hrabre i vitelke matere Z inyi 
Iloné

Rákoczy bil je pravi odva2ni i viteíki 
magjarski ain, koj je nkoroni ce’o svo,e 
2ivljenje, alduva) za slobodu domovine 
Njegovo ime iivelo bude vu srdcu magjarah, 
kakti jednoga, kaj je vnogo za domovinu 
alduval.

KOVACSEVITS ELEK

Z A B A Y A .
NeblazMM Ijubav.

v.
Bogine i mali kasnarici bude doAla 

briga, obme se gróf k Kláriéi, jer va3 zapro 
sin*, kak biinu g» rpn, da brigu budtte na 
sve imala, ka j se tenskuga posta okolo li 2e 
tiée ; jerbo *uske tóga se bolje razmiju, 
mgoli mi mutkarci, kém se pristoji koja 
stvar. Kaj ue, buáele imala ua to biigu ? 
I prijazno njoj pru2i ruku.

Klarica je k tomu dozvolila, da sve 
tak naiedi, kaj najbolje mogué bude.

J i bo jas nepoznam lepote veükib gos- 
podjiiab — rcée, — i moglo bi se pripet'ti, 
da se meni löpo Piai, moguc da visokoiodui 
gospioi nebude se dopalo.

Vu najprosteácm je najvekáa elegancia ; 
nije treba Bog zna, kaj skup donesti, samo 
da svaku stvar na avuji mcsti bude.

Jest, visoko rodjeni gospodiue — tele 
kasnar ineato 2ene — najte se uist bojati, 
de k vi nazad díjdete, sve bude tak kak pa- 
rad'tum, i dobro se nasmeje ; ua to se i 
gróf nasmeje, mku mu pru2i i odide.

Cerveuko Ravel od veselja nije mogel 
uajti meato.

Buded vidla, Klarica, < isto drugi bude 
i^etf naj snmo 2ena dejde vu kaátelj ; veselje, 
zabave, brez konca i ki a ja. N«j samo pák 
spozta tebe, tvoju marljivost i dobru pamet, 
navck bu te rada imela i ti budis njezina 
prijateljica. Ali kak vidim, ti se avemu tomu 
iiiti ne veselil, ste j A, kak da bi zadievena 
bila ; kajpak, kajpak, ttbi je samo tvoj Ravlek 
na midii, drugo te pák mkaj ne vese i.

liudo mi je — reCe KUra, i zaisto 
oh az njoj pi ebiedet i ako nju Cerveuko Ravel 
nebi zgiabil, skup bi opala.

Hej Júlia, Franca! krikne gromnim 
gUsun preplafleni mali iV.ouk, hodte tletno 

p stelju iespravit» !
Be2ajué au duále sluftkinje, brzo napra 

viju postelju i vu rju detieju Klaricu. Cer- 
viuko Pitéi sem nju pokrije.

Klarica ja sobom ave dela delati; tak 
je Cutila, da néma vile vol,u uikakvu ; proti 
obloku se obrne, kain su suileni tiifki vu 
prti bili. Öve sunCme trake glcdala i i>re- 
gledala i viáeput sama sebe pitala ; kaj je 
000} kaj je ono ?

Sunt eni traki, draga moja iena ; vis I 
kak je vuni ave lepő ; ne budi betolna zlato 1 
mojet ne zilosti tvojega Ravlicu ovoga sta-, 
roga lunajega Pávla, koj jc zrok tvojemu' 
betegu.

Oovotil je Pavel kaj guder, ona od 
tóga mkaj ne razumela ; mirno leiala, aamo 
jenkrat akoli iz posteljc.

Jeli ima li Boga? pita kak divja, onda 
pák nazad se hiti.

Kaj pák da je dragi golubek, kaj nebi 
bil ! Ima jednoga avamoguéega dobroga Boga, 
koj je meni tebe dal i koj bude za mene i 
tebe zvracil. Cerveuko Pavel je navek pri 
njoj bil i batrivel nju.

Na veCer se ipák morál odruátiodnje ; 
gróf Fogén ga k sebi zval. PoruCil je slu2 
kinjí, da se niti genuti nesme od postelje, 
dók on nazad ne dojde.

mSteri den — znaluó Kiara za svoju 1 
du2nost — toliko jakost iraola, da se iz pos- 
télié gori stala. Pocela prem é javati. Ali 
Eugeu se ipák <2'n«, morala ga budem videti 
vu blalenosti. Zikaj njoj /.i veti na dal je ? 
— misleca. — kakov cil je njeziaog 2ivle- 
uja V Nebi li bolje bi!o duda odobodiú iz 
tamnice ? 0  kakva miálenja 1 Jer nju ne 
veze prisega svomu mull, koj nju tak ljubi V 
Kakvo zivlenje bi ujemu bilo brez mene ? 
Ne, nije smeti kaj takvoga inisliti. Kak do 
vezda, tak i od vezda tájon ljub.v bude vu 
atdcu nosila, dovoljni bude, da samo svoj 
ideál bude viola.

Jakost véé tak imela, da ja mogla de
lati i hoditi, smejul se spominala s svojim 
muz m, koj je navek za njum veliki rubec 
no8ÍI, da se nebi kak prehladila.

Dobro vele vr me je vraéitelj srca. 
Tak su minuli meseci, zatim jesen i zima. 
Eugeu gróf vu listi navek je opomiujal Cer- 
venko Pavla, da na protuletje sve vu redu 
bude, jerbo vu majuSu, po venéauju taki se 
na pút spravi svojum hiduom mladom tó
vári Sicom i medene tjedne doma vu selu 
lude sprevadjati.

Cervenko Pavel hotel je pokazati svoju 
vernoat, dal jeposn tf ti vu kaátelju svakoga 
kuta , zidari, tiSlari, velje s velikom inarlji- 
vostjum su delali.

Klüica pák po hi2i dojdude mlade 
grofice je c stila, p>3pravl|ala.

Ovo delo je vuogo kos'alo KUrici, a’i 
oua je to sve s tipli vuosiju m di lala, samo 
da ugoili grofu i dt»j«luCoj groftei. Nekakva 
bmtuvana CuVst je muéila Klaricu ; komaj 
je dekala, da vidi ouu zensku osobu, koja 
je vruóu Ijubav vu srdcu zaaadila Eugenu ; 
tak je éutila, da, moguó bude i nju rada 
imela i k njoj prijazna bude. Ali kaj pák, 
ako bude kakva gizdava, koja samo paran- 
duvala bude a nju pák samo za kakti deklu 
budedrSila; i sve to pred njim, pred Euge 
nőm. Oh, morebit bi ipák bolje bilo predi 
vumreti i nju nedodekati.

Poéemái od májust prvoga, ne samo 
Cervenko Pavel, nego cél) selo je brojilo 
dneve, dvadeset i 3est"ga su dekalí grofa Euge- 
na i mladu velikoroduu gospu (zarudncuj.

Svaki po svoji mogucooati se tráil ne- 
kakvu éast, njim pokazati. Vrtlar cvetjeini 
nakinci' sve okolo kaőtclja. Seljakinje s ko- 
Sarami kroz tri hatare au iále po svakojadko 

! evetje ; ^kolska deca su se veráe, pák pipev* 
ke vuéli, notaribö p.ik za govor dr/ati ae 
pripruvijal , klu arica maloga vankoö ca na- 
ptaula, na kojem bi kijuöe dala; ua maroíu 
su pák taksi kotad sira napravili, da au dva 
diöki k* máj nesli; s»kaó véé viáe vreuiena 
sí tere glavu zuauosrjuin, za fmu jestviuu.

(t of Eugen uapre jc porudil vu plsmí 
da na ov den svoj drulmi treba zabavljati 
se. Kraj iume su jednoga vola p« kli i deset

vedernoga Jagvi su na pipu vudrili. Vu droru 
se vnogu ljudi skup ziálo, medju kojemi giz- 
davo áitajui: Karasid Josko — glava baude
— bilo vi leti, aeguruo njih denes ovdi bade 
trebilo, m'slefii, brez muiike neima veselja.

Pri leljezuic', kam je kodija a deterimi 
konji letela, iz okolice sva gospodska familija 
se skup ziflfa, da pozdraviju mladidke.

Mlada grofica malo za dudnovito vzela 
ovo delo, kajti nije znala seijsku navadu.

Doma pák jo| veksom svedinstjom su 
nje dikali Vu dvoru eva druftina a jednim 
glaaom „Zivio" su skrikuuli, kad je grofovaki 
pár doáel ; gkolska deca su evetje hitali, druga 
gospoda su pák gliboku se naklanjali, i nó
tárius se najenkrat sk*ále i podne sladkimi 
rídmi govoriti, ali za das je postati morál, 
kajti kad je mladi gróf svoju mladidku iz 
koOije vau zd^il, zarad nekakve stvari se 
jako zasmejala i uabrzom po Iteugali vu 
kastelj belala. To se razini, da je i mladi gróf 
Hitno za njom pobc>2al i s lukom mafled , nek 
miruju i pozdravlenje za drugo vreme nek 
zadr2iju.

Klarica je zadrveua stala pri Stengak 
i gledajué grofa Eugeua, kak 2aloatno je 
morala videti njegove veseljno lépe oíi. Oh 
kak bla2ena Ijubav vnogokrat vkani dloveka.

Moja Adela, gledi óva je uaáa Kasoa- 
rica, koja je vu sobi tak lépő vu red dele; 
vernjem, da budes dobra prama njoj, rede 
obrnujud svojoj 2eui.

Oh jói se zmisli na nju i preporuda 
nju svojoj 2eni ?

Klarica vu velikoj mutnoj nije znala, 
kak pozdraviti veliku gospu, ali k tomu nit 
nije bilo treba, jerbo grofica nju s rukom 
nabrzom ogrlila 1 s kudeom obdarila. Klarica 
na ovu dobrotu se gorko izplakala ; ali ovaj 
kuéec je vu zrak odiáel, jerbo mlada grofica 
na íiietuom nju ostavila

Da ne Eugeo, to bi grdo bilo da bi 
jas svoje lene ruke dala kusjvati jednoj tak 
marljivoj i deiavnoj 2íuski ? To je samo 
tebi s'oboduo kuá ivati. A'i zakaj se plaéete ?
— opet se obrue Klarici, — morebit sam 
vas zbautuvala, prosim, uemojte se arditi ; 
viste, da sam kruto vesela. Vezda je illa 
vu sóba i kak se prooblekla, laki je Klaricu 
k sebi dala pozvati.

Zahvalujem — véli, — da ste tak sve 
lepő vu red deli, nego to nije jo3 dosti, 
nego, poHo da va9 jako Ijubim, prosim, da 
bi svaki dau disla k meni na razgovor, vi 
budete mene podvuóili na sve, kaj je jednoj 
bi2uoj gazdarici ovdi na selu treba ; ja vám 
pák budem govorila od moje blalenosti i 
ako Eugena nebude doma, barem s vami se 
budeuY razgovarjala, valjda da uöinite ?

Hvala njiin miloat'vna gospa ! Budem 
iC nila.

Klarica je odiála, da veó nigdar nedojde 
vu kaátelj.

Drugi den, kad se je kasnar stal, Kla
ricu je mrtvu naáel vu postelji. Srce joj ae 
je polilo od neblatene i tajne Ijabavi. Kas- 
nar ju nigdar nije pozab 1, ali niti o2enil se 
v se nigdar nije.

To je pripovest jedne nebla2ene ljubavi, 
koja bi ueverojatna 'bila, ako nebi istinita 
bila.

Kolike takove neblatene i tajne ljubavi 
ima ua svetu !

(KonecJ
Prevodil:

ST .. JA N O Ö .



KAJ J E  N O V O G A  ?
Nagrada drutine.

Pisali gmo lani, da vu Budapestu ob- 
stoji druitvo, kője si je z i  zadfőa vzclo 
nagradjivati i podpoinagati dobru i veruo 
aluáeöu dru2inu. Dru2tvo ovo i ljetos je rez- 
pisalo nateöaj za tri nagiade: Jedua je 50 
forintov, dve nu pák svaka po 25 fórt. Öve 
uagrade dalé ae budu najboláoj i najveinese 
sluteéoj trojoj dru2iui vu okrutfju s öve 
atraue Danává.

Aldov nepazlivosti.
Cziuege Audraáova 2eua vu Kartalu 

oliála je malo k svojoj susedi ua spomenek. 
svoje átiri leta staro déte z*prla je vu hiiu. 
Mali Ozinege pccutil je dug öi p, zato vzrme 
paklec áibieami, da si fiis pr.kiati. Ali vu 
iibicab je vrag ; dalé su oguja a to takvo^a, 
da se je postelja vutgalp. S posteljom zgo 
relo je sve vu ln2' a i mail Ctinege spekel 
ae je na veliku 2 dóst nepazlive si matere, 
ar ga je mrtvoga, zgoretoga naS a.

Srecni vratar.
Na paiiákoj izloíbi poliodilo je zavod 

invalidov (Palais des I.ivalides) od meseca 
májnál pák do novembra svaki dán popiék 
do 25 jezer ljudih. Vratar (portir), koj nije 
imái tu drugoga posla, kak samo fiivati ba- 
tine i kiáobane (ambrele) pohodite'jev, na- 
bral je ovo viéme iz samihdarov (triukgelda) 
35 jezer fraukov. O^sk obogaöeni portir 
nije duze za potrebno prenodel stajanje na 
vratih. nego si je sa svojimi lépuni jezeiarai 
drugi i dopadneái uafiin iivljenja Í2abral.





VI. TECAJ VU CAKOVCU 15 ga DECEMBRA 1660 BROI 51.

l ’r e d a lf  k a  p is á m *  :
(Marni pij««, fraterika hiía, lévő 
na konaigaaoUi. - -  S uradnikom 
aioói ja avaki dán covoriti mad 
11 i II  vurom — fva poliljka 
tíéaée m nadríaja naviaah, naj 
m pollljaju na ima M a rg l ta l  
J o io f a  ftradnika vu Cakorao.

Iidalaljatvoi
K njlCara Fiaohel FUlpova kam aa 

pradplata i obtnana poiíljaju.
na horvatskom i m&giarskom jeziku izlazeói druitveni znanstveni i povuéljivi üst za púk.

_ Izlazi avaki tijeden Jedenkrat i to; vu svaku nedelju,___  ___ ______
S h iib tn t g la sm k  „M edjírnunkigapodpom agajuÜ ega Hnovniíkoga d r u i ív a  „ Cakoveíke Sparkasse", „ M edjim urske sparkasse", „ Dolnjo-M edjim iu ske J/arkétSSf*

i  „PodpomagajuHega d r u i tv a u t G ornjo-M tdjim urskoga kitlturnoga d r u i tv a u.

Pobunjeni offnjogasci.
Nezdavnja pisali smo s radostjom, da 

au cirkovljanőani si ognjagasnodrutro vu- 
redili. Onda umo se laduvali nad tem, ar 
je zaistinito lepi cin bil od one male ob- 
cine, da si je takovo dobrotivno druitvo 
vuredilo.

Osobito óudil se je svet tomu, da se 
je to vu Cirkovljani pripetilo. Ar vre od 
negda poznata je cirkovljanska obőina kakti 
takova, gde svigdar s uekim nekaj imaju ; 
tojest nega tam vu seli onoga Juha, koj 
mora biti med ljudmi, ako hoíemo, da 
obCina napreduje. Od tóga bi znali oni 
navuőitelji viáe govoriti, kője je obó'Da 
pretirala. Morti nega bilo vodje vu Cir- 
kovlanah, ili morti su vodji hudi bili, ili 
kaj drugo je bilo zrok tomu, da je od 
Cirkovlanab nívóké nekaj ne dobroga óuti 
bilo módi.

Kada su pák si cirkovljanőani ognjo- 
gasno druilvo vuredili, onda su bili svi 
njihovi prveönji posli pozabljeni ; misül si 
j* avaki, da se je Cirkovljan prebudil i da 
jih je Düh sveti nadaril s miloádum i da 
bude od vezda mir i napredek vu se»i To 
je i tak bilo, ali ne dugó.

Pisaju nana, da su se cirkovljan ani 
vu ostariji na spraviáőe zisli, gde su si 
pretirali komaudanta ognjogascov, pák su 
vu svoje ruke vzeli coli ognjogasni poael i 
do tóga dotiraü ovu stvar, da bu fe druí- 
tvo rezislo.

Neznamo gdo i kaj je tomu kriv ? 
Morebiti jal, pohlepa, ali kaj drugo? To 
neiödemo, nego pozivamo sve one poSt. 
cirkovljanóane, kojim napredek i poőtenje 
Obóine na srcu le2i, da nebudu pustiii 
druátvo reziti i vuniátiti. To bi sram 1 ípot 
bd na celu obíinu. Nadalje preporudamo 
ov posel vu paánju G. priloökomu Varra, 
sudcu koj bude svoju duSnost vu tem 
poslu vöiuil, da budu se d uitveni para- 
grafi obdríali

Od ovo dugovanje nam nadalje sle 
deée piőeju :

Jako poát. G. Urednikt
Od cirkovljanskog ognjogasnog druztva 

smo vre vnogo főpoga íuli i diiali. Odu- 
íevlenje vrednoga predsednika ognjogasnog 
druitva je cólo selo sobom vleklo, a pa- 
ragrafe druZtiene pák je tak dobro slo2il, 
da su i susedne ob iue öve za hasnuvanje 
njihovo odprosili od cirkovljancane.

Druitvo bilo je vtemeljeno, ali nega 
bilo penez. I to je zmogel predsednik. Ob- 
<Jina je 50 írtov daruvala, gospod n Királji 
Pál ablegat na pro nju i lisl njegov je 30 
írtov poslal. Njegovo Veliranstvo Kralj je 
80 fitov daruval. íz vau tóga je predsednik 
oprave dru^tvene tak praktiőno i fal sknp 
spravil, da tomu friiko para nemremo najti. 
S recjom : on je bil duáa ovoj drutftvi.

A vezda a éim su mu zahvalili njegov 
trud ? S tem, da se je druitveni odbor 
pioti njemu tak ponaáal, da «e je morál

predsednik zahvaliti. I to se je sve za radi 
tóga dogodilo, ar je predsednik okolo drui- 
tvene kasse nekakvu ueurednost spazil, i 
zbog tóga kassira opomenul. Odborniki ne 
da bi si novoga kassira zebrali, nego su 
se predsedniku suprotistavi’i, tak, da se je 
racral predsednik zahvalili. Vu tem poslu 
je najvek*i zrok podzapovednik, koj bi 
silóm rád vodja b I ovog druitva.

Ako bi on vodja rád bil, n»j si na- 
pravi sam za se jedno druitvo i nőve pa- 
rigrafe ; pák naj si pri«krbi nova sredstva, 
pa kapitala za jedno druitvo, ali pák naj 
zaslupa poiteno ono mesto, kam su ga 
zebrali.

Naáe cirkovljansko ognjogasna druitio 
takovoga vodju mora imetj, koj razme i 
zna voditi, koj se je nekaj vuöil a ne la- 
kovoga, koj niti pisati nezna posteno. Kassira 
i pcdzapovednika mód je vu Cirkovljanah 
dosla najti, ali za predsednik sposobnoga' 
cloveka vnogo ne.

Visoko minivtar tvo nije zato dopus j 
tilo druitvo, d i bi stanovniki kaj goder 
naprav.ti smeli, tojest da nebi paragrate 
obdriali, pakseproti predsedniku pobtinili, 
ar to i druitveni paragraíi prepovedaju.

Poleg paragraíov takaj nesme odbor 
na tri letab zebranoga predsednika zahval- 
niku nad slu>.bom prijeti, nego mora pri 
velikom spraviáóuovu sivár napre donesti, 
i samo lu je slobodno vu tem podu kaj 
dokonőati. A od’uka óva pák se mora pri 
varm. sudco prijaviti, gde bude se pregle 
dalo, zbog (esa se je morál predsednik za 
hvaüti nad sluibom

Sa stovan’em
Vu Cirkovljani, S-ga decembra, 18SG. 

H O R V Á T H  IS T V Á N

IZ POVESTI MAGJARSKE. 
i i .

Pod vladanjem Joz*efa 1.(1705—1711) 
je nadalje trpel táj rat za alobodu.

Hákoczyovi vodji : Károlyi, Bittyán i 
I Bercsényi su se s sloinimi si'ami borili 
proti carskim soldatom, kojih glavni vodja 

il je grot Heisler, generáli pák su bili 
Pállfy dános i Starh^mberg. Na poCetku 
kraljuvanja Jozaeía I. veó se je Rékoczyevo- 
mu zapoveduiétvu pokoravala najvekla 
stran orsaga.

dozsef, koj nije vnogo poslu^al na 
némáké tolnaéníke, slnpil je na trom á s 
tóm nakanom, da vu orsaga mira napravi. 
Radi tóga dal je mag arskomu narodu na 
znanje, da on zakone toéno hoée obdria 
vati, narodnu slobodu podpomagati, ali 
potrebuje pokornost, Rákoczya pák e pozval, 
da mir sklopiju.

Rákoczy nije bil táj flovek, koj nebi 
ljubil mi a, i zato je na kraljeva lepaobe- 
i'anja tiki spravisóe skup zezval vu SzéOieny

1706. leta. Sviba spraviőéa b la je, da su 
eavezniki Rákoczya za vodju izebraü, skup 
su se sloiili i odluöili na dalje za slobodu 
se boriti. Rákoczy je zaprisegel, da njih 
ostavil nebuda, nego njih bude vodil i 
branil ; savemiki su pák njemu vernost i 
pokornost zapriaegli. Kra'j samo da na

1 mir nagne Rákoczya, poslal je k njemu 
ienu mu Amaliu koja véé tri leta nije 
smela vun iz Beéa oditi i isestru mu Rá* 
kotzy Jnliu i obeéal mu je po njih, da 
ako odstupi od saveznikov, oruije dőli 

1 dene i odreée se Erdelya, dobil bude vu 
' Nemökoj jedno vojvodstvo. Rákoczy se je 
I zatim vu Erdély poiuril, da se vu erdeljsko 
vojvodstvo da vpeljati, onda pák je orsarko 
spraviáée zezva' vu Onód.

József I. kak je zeznal, daje vu Onód 
orsaéko api áriadé zezvjno, oitro je prepo 
vedal svakomu na spravisóe iti, i naprvo 
je zi nevredno proglasil ono, kaj se bude 
vu őrs spraviséu dokon aló

On dski sabor pák je proti tomu leta
1707. 14-ga juniuáa, po nalogu Bercsényia 
i ufaju se vu pomod francjzab, jedno 
glasno izrekel samoa alnost i neodvisnost 
magjarskoga orsaga o l Habsburike hiAe, 
Rákoczya izebrali su za vfadara, a sve one, 
koji nebi lioteli k Bákoczyu pristati, pre- 
glasili su za izda.ioe domovioe.

Ali od Onodskogi sabora podemói 
se je Rákoczya sreda pieobrnula.

Vu Gorrnoj Magjarskoj Heiszler, vu 
Erdelyu pik Ributin su s vojskami bolje 
posluvali kak predi. Na'predi se je tren 
óinsk* b ika nesreóno dovráila, zato je 
vnogo saveznikov odi-lo na kraljevu stranku 

(k Paltfy Janó Hl. Na skorom bili su savez- 
I niki opet pri Romhanyu jako pobiti, za- 
radi desa su se kuruci vu velikom broju 
od R ikoczya odcepili. Rákoczyeva vojska 
je tak oslabila, di se vu odprlu bitku nije 
viáe mogel zapuiíati.

A i Rákoczy nij •» zato »vu nadu zgu 
bil, nego se je ufal vu ponticd drug.li, 
íVancuzki kralj mu je vnogo obeduval, s 
poöetka poSiljal mu ja svaki mesec 50 jezer 
írankov na pomoó, ali potlam je i to 
prestalo Rákoczy je zatim i-el vu Roljaku 
l>o pomo5, a domaj je Károlyi San toru 
prédái punomoó, da bi se pogadjal za mir. 
Károlyi m'sled da on s’obodno sklopi mira, 
i zato je bil 1711. leta 29 aprila tak zvani 
satmarski mir sklopljen.

Ovaj m r najpredi osigurava Uikoczy- 
evo zivljenje, slobídu i da mu se imanja 
nazaj da;u, nadalje obe aje mu nazad dati 
sine Ferencza i Györgya, koji su bili yU 
Bedu pod pa2n;om, ako se odreíe erdelj* 
skoga vojvodstva, vojsku razpuiti, tér djave 
préda i za tri tjedna zaprisegne vernost 
kralju. Prugoö: opraáéa svim. koji kralju 
vernost prisegneju. dVetid ; potvrdjava za- 
kona za slob du vere, obeőaje zbantuvanja 
popraviti, magjarsku i erdeljsku •amostal- 
nost obdrÉHti,
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44S2 tikvi szám 89,
Á rverési I tin le lm é n y i kivonni.

A Csáktornyái kir. j bíróság, mint t'kvi 
hatóság közhitré teszi, hogy X damegye öĝ ze 
silett árvatára végrehajtatnak Wozjár li t
ván végrehajtást szenvedő eileui 155 írt tóke 
követelés és já: mókái iránti végrehajtási 
ügyében a iikanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróság) tciületén évő Szav- 
szkaveszi 66 tk. 59 hr. sz. a. 106 ftra be
csült egész ingatlanra a sztvszkavcszi 68
tk. 174 h»'. sz. a. 490 írt;a becsült egesz
ingatlanra a szavszkaviszi 12 tk. 12 b hi
sz. a. felére 483 frt, 8 Ha hr. sz. a. felér*4
59 fi t, 92 hr. sz. a. felére 195 fr , 113|b 
hr. sz, a. felére 202 frt, 134|a hr. sz a. 
felére 155 f't, 135| t hr sz a. felére 133, 
fit, 167 b hr. s/. a. félé é 76 frt, 176/i 
hr. sz. a. felére 46 fit, 195 a hr. sz, a. fe 
lére 38 frt, 235 a hr. sí. a. f lére 106 f;t 
bán ezennel mt-gá lapított kikiáltási á; b »n 
elrendelte, és hogy a feuuebb megitlölt in-1 
gatlauok az 1889 évi deczember lio £ 0 - 
ik nap ján  <1 r. 10 A rakor tSzavszkavesz 1 
község hazában megta.tandó ny laános árve-; 
résen a megállapitott kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók laitozuak az in
gatlan becsá’áuak 10 w a-át vagyis 10 fit
60 kr, 49 t t, 48 fit 30 kr, 5 fit 90 kr,
1!) f t 50 kr, 20 bt 20 kr. 15 frt 50 kr,
13 frt 30 kr, 7 frt 60 kr, 4 tit 60 kr,3 frt! 
80 kr., 10 fit 60 kit LészpéuzbeD, >agy az 
1881. LX. t. ez. 42 § ában jelzett, ár j
folyaminál számított és az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügyroin stcii 
lendelet 8. § aban kijelö t ótalékké,es c. ték-; 
papuban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881, LX. t. ez. 170 íja é:t< lmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezé- , 
séröl k ál iiott sztbályszerü elsoervényt át-; 
s/olgáitatni.

Kelt Csáktornyán, 1889. éd  szeptember 
hó 27-ik napján.

A Csáktornyái kir. jbitóság, mint tikv‘ 
liatóság. 1080

Á rverési h i i lle tm é n y .
Alulitt kiküldött végrehajtó az 1881 évi 

LX. t ez. 102 § a értelmében ezezuel köz 
hírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiióiág 4263. 
számú végzése által lbnturits Lörincz ezo- 
boticzai lakos javára Gregorincsics Ferencz 
szohoticzai lakos ellen 500 frt tőke, ennek 
1886. évi október ló 15-ik napjátó számi- 
tandú G \  os kamatai én pedig összesen 60 
fit 15 ki perköltség Követelés erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával bíró 
ilag lefoglalt és 370 írtra bt csilit ló, csutás 
kukoricza, vastengilyts szekér, tutkozó kocsi 
széna <s szalmából álló ingóságok nyilvános 
ám  rés utján eiadatnak. Mely árverésnek a 
4723, 89 sz kiküldést rendelő végzés folytán 
a helyszínén, vegy a Szóból czán leendő esz
köz. ősére 1889-ik év december hó 18-án d. u.
2 oiája határidőül kitü/.etik ós ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly mi gjrgjzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintett iugóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. § a 
élteimében a legtöbbet ígérőnek bt csáron alól 
is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok 
véle ára az 1881. c\i LX. t. ez. 108. §-aban 
megállapitott feltételt k szerint b sz kifizetendő.

Kelt Perlakon 1889. évi deczembír hó 
6-ik napján.

SOHÁR KÁLMÁN. 
1081 1—1 kiküldött kir, bir. végrehajtó.
700 *zám v 1889.

Á rverési h ird e tm én y
Alul rt k küldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. értelmében ezennel 
közhit t é teszi, hogy a peri (ki kir, jb ió^ág

4321 flsámn végzése által csákfomyai takarék- 
pénztár javára ifj. K'ányecz Györgv giricsá- 
ni lakos ellen 486 frt tőke ennek 1889. szept 
1 só napjától számítandó 6 százalékos kama
tai és eddig összesen 60 fit 95 kr. pcikölt 
ség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával b róilag lefoglalt és 
1548 frtra becsült lovak, sz u vasmsrhák, ku 
koriozakasok, szekerek, szét a, szalma, sertések 
és rgyébb gázdasági eszközök, irgy egy murai 
hajós malomból álló ingóságoa nyíl város ár
verés utján eiadatnak,

Mely ár ve ősnek a 4993/1889 sz. ki
küldést rende ö végzés f.lytán a helyszínén 
Vagyis Gorifisáubnn leendő eszközlésére 1889 
évi deczember hó 27-kén d u 2 órája határ-

.16
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatunk meg, 
hogy az érintett ingótágok ezen árverésen, 
az 1831. évi LX t C7. 107 §-a érteimébeu
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul Í9 eladatni
fognak.

Az elárverezi n lő ingóságok vételára az 
1881. évi LX t. ez. 108 $ bau megállapitotott
feltételek szerint les/, k’fizetendó.

Kth Perlakon 1889. évi deczemb?r hó 
12 napján

SOHÁR KÁLMÁN
1084 1—1. kir. hír. végrehajtó.
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