A sétatér.
Egy házfömeg, eredetileg mocsáro?,
egészségtelen területen — virányos rétektől,
árnyas erdőktől, gondosan müveit szántó
földektől körülvéve — ez Csáktornya fo
tográfiája
A kontraszt a vidék feslőisége s a
város kietlensége között szembeszökő. S
talán egy évszakban sem akkora, mint
nyáron. Nem irónia-e az, hogy a porban
majd megfulladunk, a bőségtől csakhogy
el nem tikkadunk — a természet gazdag
adományai közepette
Hogy városunk terrainuma elhibázott;
hogy a várost akár a dombok, akár a
környező erdők felé kellett volna építeni s
csak ide nem, a miasmás patak partjaira,
a hol alapja tényleg megvettetett, régi
dolog, azon változtatni nem lehet, az már
megmásíthatatlan. Sínyli is ezt a város
fejlődése s közegészségügyi mizériái is jó
részben ebben lelik okukat. A mocsarak
lecsapolása tényleg megtörtént ugyan, ezzel
eleje vétetelt a váltóláz uralmának, a mely
pedig meglehetős járványos betegsége volt
vidékünknek, — de az ivóvíz sok kívánni
valót hagy még mindig hátra ; két kezünk tiz
ujján számlálhatnók elő azon házakat, a
hol igazán tiszta vizet meríthetni. Hogy
esős időben nagy a sár s nincs helye a
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Irta: Szalay Pál.
(Folytatás.)
Elegánsan s szeszélyes kőltöiséggel bútoro
zott szobában hanyagul pamlagjára dőlve találjuk
S«enyéri Idalint. Izgatottan babrál ruhája fodrai
val, mely alól hófehér karjai ingerlőén kandikál
nak ki s keblének hullámzása által bizarr ránc/ok
képződnek ruháján.
Majd izgatottan ugrik föl s a
állva, bájos kaeérsággal s önteit
szemléli deli alakját, mialatt a toileite
levő virágcsokor!ől egy narancsvirágot

tükör elé
mosolylyal
asztalkáján
tűz hajába!

I
városnak, hol bokáig ne süppedne a járó használhatók. Egyik részükben olt legelnek
kelő közönség a kátyúba, a talaj az oka ; a gulyák é3 a c pordák, másik része előtt
valamint azért sem okozhatni senkit, hogy ott őrködnek az uradalom cerberusai, kik
száraz időben az élénk forgalom által föl felsőbb parancsra közönséges halandónak a
kavart por ellepi az ember tüdejét a mely sűrűbe való behatolást meg nem engedik.
elől a lakásban sincs menedék. A törekvést Nem áll tehát rendelkezésére a közönségnek
el kell ismernünk ; mert a járdáknak, bár más sétahely, mint az egyedüli u. n. Ujut,
kezdetleges alakban való elkészitésével, a mely pedig nappal sétára szinten nem al
sárnak időközönként való elkotortatásával s kalmas, mivel nyárfái árnyékot bizony nem
a városnak nyár idején való öntöztetésével 'nyújtanak.
a bajokon némi részben segítve van ugyan,
Valóságos jótékony meglepetéssel ha
de azért oly törekvésekről, melyek azt mu tott tehát a napokban ránk azon hir, hogy
tatnák, hogy a levegő íölfrissitéséről is a város tapintatos s világlátott birájávat
gondoskodnának, a legújabb időkig tudó | az élén, mozgalom indult meg, melynek
mást még nem szereztünk. Pedig ott, a hol czélja a város bizonyos részének sétatérül
a talajviszonyok ilyenek, nagy funcüót vé való beparkirozása lenne. A mennyire üdvös
geznének a befásitott utczák fái s még és hasznos, annyira szükséges és dicséretre
inkább a város valamelyik részében elhe is méltó e mozgalom. A leendő park szépí
lyezett park.
tené a várost, több ózonnal látná el azt,
A város, noha vidéke igen szép, kirán szórakoztató s üdülő helye is volna Csák
dulási helyekkel még sem dicsekedhetik. A tornya közönségének. Bármelyik ezek közöl
város közönségének szórakozásáról s napi egymaga is elegendő arra nézve, hogy a
fárasztó munkája után való felüdüléséről tervet tényleg meg is valósítsák.
legkevésbé sincs gondoskodva. E-*tig, mig a
Hogy hol hajtanák végre a befásitást,
forróság teljesen nem enged, nem menekül valamint az eszme keresztülvitelében nin
het semerre sem, kénytelen a szoba négy csenek még tisztában, úgy erre nézve sincs
fala között a fülledt levegőt szívni; mert a konkrét tervük. Azt gondoljuk, hogy ez már
város kicsi volta daczára oly nagyvárosiasán mellékes dolog. Csáktornyának elég helye
van építve, hogy nem egy háznak nem van, a hol ezt eszközö'ni lehessen. Mégis
hogy kertje, de még udvara sinc*. A kör azt hisz^zük, tia már ily maradandó müvet
nyék üdülő helyei, a melyek a várostól teremteni akarunk, oly helyen létesítsük
kivétel nélkül mind messze esnek, nem is azt, a hol a talaj alkalmas s maga a sétaarcán a rzerelem pírjának árnyala'a ömlik el, ezt a nagy boldogságot. A miért az égiek a
szemeiben az ifjúi hév tüze villog, testtartása földre^ szálltak, a mit a gerle madár húg s a
da'iásabb, hangja csengőbb.
fülemüle csattog ; azt a dolgot pedig úgy hívják,
Tartózkodással s félénken üdvözli Idalint, hogy: szerelem. Igen, az ön iránti véghetetlen
ki belóptére a könyvet becsukja, csókra nyújtva szerelmem, mi kiragadott a világ iránti gyűlölet
posványából. Az ön alakja, mint égi látomány,
kezét, melyet Váry szivdobogva von ajkához.
mint üdvözítő angyal jelent meg szemeim előtt,
— Maga rossz ember — mondá Idalin, s fölébresztette lelkemben s ereimben a tettre
arénának durcásan kecses kifejezést adva — vágyó sóvárgást. S az ön viszontszerelmét meg
hogy ily soká meg nem látogatott, h z I gondoltam, nyerni lenne legvórmesebii reményeimnek telje
hogy abba az örökös ábrándozásba már bele is sülése. Nyújtsa ön nekem Idalin szivének e leghalt.
legdrágább kincsét s én a legboldogabb halandó
— Végtelenül megtisztelve érzem magarnal leszek. Az é'etkeserv által lebilincselt tehetségeim
e nyilatkozata által...
szárnyra keltek, * önnek hírnevet, dicsőséget
— Csak megtisztelve érzi magát — vága szerzek. A tetterő felbuzdult bennem s hivatva
érzem
magamat az ön vis/.ontszerelmének elnye
szavába Malin c/.ó’zafosan és feddőleg. Meddig
réséért nagyokut cselekedni. Ilervadhat'an komo
tart még e kimért udvariasság.
rakat szerzek § azt lábai elé rakom. S ezért
— Én azt gondoltam, hogy önben egy Idalin adja nekem szivét, ne dobjon el magától,
bizalmas barátot leltem, midőn önt megismertem, 1mert ön nélkül odaveszek, elsülyedek az élet
nem pedig a kimért udvariasságot mindig szem tengerén, mint az örvénybe került sajka. — A
elf tt tartó gentlemant.
szerelem beszédessé tette s a szivéből küobbauó
Váry arcza zavart s vágyó kifejezést inu vágy pirt bocsátott arczára s sze ne epedőn pihent
lat, szemeiből a végheleüen szerelem sugárzik. Idalin vonásain.
Majd zavarát leküzdve megfogta ke/ét Maimnak,
Majd a szerelem üdvmámorától iltasultan
■ lágy zeng/etes hangon szól hozzá :
öleié át Idalint s az érzés vihara állal gyengített
— Tehát nem csak megtisz'elve érzem hangon lolytatá:

— így ni ! — mcndá elógülí s káczér ino
solylyal — most csak elég szép leszek arra,
hogy annak a szerelmes Adonisnak a fejét még
jobban elhódítsam. Hizoleglietek magamnak azzal
a tudattal, hogy egy cynikus nőgyülölőf a nők
hódolójává tettem s kigyógyitottam kóros mehncho’iájéhól. — De miért is nem jön már'? — mugamáf, hanem boldogság reám nézve az, hogy
ön vágyott engem látni. És é n ! óh ha én azt
mondá türelmetlenül az órára tekintve.
tud.ain volna, jöttem volna gyakrabban, de a
Majd pamlagának karjára dőlve ogy színda kétkedés, hogy társaságom terhére lesz önnek,
rabot kezdett olvasni, mig végre a/, oly türel visszatartott ; oly ön/Ő pedig nem tudtam lenni,
metlenül várt egyént komornája jelentette.
hogy önnek unalmas órákat szerezzek látogatá
Mi pedig ez egyénben Váryra ismerünk, saim által.
kinek lényén a szerelem által előidézett változás
— S talán kiolvassa ön úgyis szemeimből
rnegfepöen észlelhető. Homlokáról a ború eloszlott, s kiveheti szivem dobogásából, hogy mi okozza

— Mondja Malin, hogy szeret és én imád
kozva köszönöm meg anyám szellemének, hogy
létet adott.
— Szeretlek
mondá
Idalin s mólytüzü szemeiből
k&zott.
A* alkony félhomálya
a virágssokorból felár Álló
annak levegőjét.

diadalmas mosolylyal
daemoni villám cziklengett a siobában s
jázmin illat föllé •!

Az a kis segítség pedig, mit az emberi e szemlére vidékünkről kiküldi a Hodosáritól
tér is hozzáférhető legyen Ilyen helyülj
csakis a Zvernyák kínálkozik. Itt a föld jó kéztől a liget minden esztendőben elvár, Csáktornyáig [terjedőre Ziegler Kálmán, a
lévén, a természet csakhamar remekelni nagyon kis mértékben fogna a város költ Csáktornya-Z.-Lövő-Mura-Szerdahelyre ter
jedőre Farkas József, a Rélháltó! Pusztafáig
fogna, hozzá még hozzáférhető is, még ségvetését megterhelni.
pedig kétíelől is. Hogy határozott előnynyel
A kezdeményezők azért csak ne lan terjedőre [Ziegler Kálmán törvényhatósági
bírna e terület a combinatióban lévő töb kadjanak, hanem küzdjenek mindaddig, bizottsági tagokat.
bivel szemben, minő a Magyar-ulcza és inig humánus czéljukat meg nem valósi!ják.
Kir. tanfelügyelő havi jelentésében elő
Perlaki*utcza sarkán lévő legelőrészlet — j Egy rég érezhető hiányon segítenek vele s adja, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi
bár ez a legolcsóbb volna
s az u n azzal, hogy vizi fürdő hiányában legalább niszter a perlaki áll elemi fiú- és leány
Morandini-féle telep a Varasdi-utcza felől légfürdőről gondoskodnak, az egész város iskolák épületének utófelül vizsgálatát elren
mentében a Patak ulczának, — azt min háláját érdemlik ki, maguknak meg nemes delte. — Meglátogatta a Csáktornyái tanítódenki be fogja látni, mert az utóbb emli alkolásukban örök emléket állítanak, x. képezde telepét s ^teljesen felszerelt tornatettek közöl az első kívül lévén a városon,
csarnokát, az újonnan épített mura kereszt
közel volna a vágóhidhoz is, mi előnyére
úri iskolát s a jelen tanévbenjmegnyitott
nem válnék ; utóbbi meg kisterjedelmű és
kollátszegi r. k. iskola épületét. — Az
Megyei közigazg. (ilés.
poros lenne s befásitásra szintén nem
alsó lendvai polg isk. czéljaira tervezett uj
volna elég alkalmas. Választhatnánk még
Zalavármegye közigazgatási bízol tsága épület tervének és költségvetéseinek elké
más két telep között is. Ott vannak pl. az április havi ülését Svastits Benő főispán szítése érdemében a kir. építészeti hivatalt
Újvári utczában a Deák és Cecárkó féle há Öméltóságának elnöklete alatt f. hó 15-én megkereste.
zak közötti birtokok, valamint a Perlaki- tartotta.
Az árvaszéki elnök jelentése szerint a
utczában a Kelemen féle háznál az utcától
Fölolvastatott az alispán havi jelentése. fogalmazói karnál február végén hátralék
belebb eső telkek. Ha ezek valamelyike
volt 2.8Ö5, márcziusban .beérkezett 2.825
kihasittatnék, jókora darabon terülhetne el
A zalavármegyei törvényhatósági utakra s igy elintézés alá került 5.690 ügydarab;
a sétatér.
1891. és 1892. évben eszközlendő kavics
Költséges volna természetesen mind szállításra vonatkozólag a vállalkozókkal ebből márczius hóban elintéztek 2.574 da
s igy márczius vé2én a hátralék
egyik. Nagyobb kiadásokat ez úttal elke kötött szerződéseket a közigazgulási bízott rabot
3.116 ügydarab.
rülni bizony nem lehetne, de hát hol is ság jóváhagyta.
van oly alkotás, a mely pénzbe ne kerüljön?
Hogy a nagy-kanizsa bécsújhelyi vo
Ha a költséget nézzük, úgy alkotni nalon fekvő 102. számú őrháznál Rajk
Járási úti biztosok.
soha nem fogunk. Tudjuk, hogy ez alka elnevezéssel megállóhely lélesitressék, a
lommal is találkozni fognak maradiak v. közigazgatási bizottság a kérelmet párlo
A járási úti bizottságok az alispáni
ósdiak, a kik a tervet ellenezni fogják, vagy lólag terjeszti fel a miniszterhez.
javaslathoz képest a szomszéd járásokban
azzal állván elő, hogy sokba kerül, vagy
Hogy Kaiakó-Szöicsők feltételes meg-! következőleg alakíttattak :
hogy minek az, ők is nőttek föl nélküle,
állóhelyen jövőben necsak a vegyes, hanem
A nagy-kanizsai járásban Dervarics
utódjaik is csak meg lesznek valahogy.
a személyvonatok is állíttassanak meg, nem Imre elnöklete alatt Gadó Mátyás, Glavina
Ezek a »Sartoryak« kisebbségben lesz Iteljesittetett.
Károly, Juk József, Karczag Béla, Kereszt
nek. Hogy elődeink is igy gondolkoztak,
A közigazgatási bizottság pártolóig ár}' György Kherndl Imre, Mé-záros Antal,
bizonyítja aa, hogy árnyékos menhely s
PálíTy Elek, Falabér Kálmán, Vizlendvay
virány nélkül állunk itt a városban. De, terjeszti fel a kereskedelemügyi miniszter- j Sándor ;
hez
Szűcs
Zsigraond
és
érdektársainak
ha porral telt, egészségtelen levegőt kell
az alsó-lendvai járásban Hajós Mihály
színunk jó magunknak, nem kötelességünk-e azon kérelmét, hogy a Csáktornya-ukki
nekünk gondoskodnunk, hogy legelább utód h. é. vasút ukki és Eötvös állomásai közt elnöklete alatt Baka Boldizsár, Balogh Emil,
jaink ne éljenek hasonló mostoha viszo a 8. számú őrháznál Dergecs elnevezéssel Bellosics János, dr. Berger Ignácz, Gayer
Pál, Horváth József, isoó Ferencz, Koczeth
nyok közötti Eszünk járása oly szűk kor feltételes megállóhely lélesittessék.
látok között már nem mozoghat. A modern
Olvastatott és tudomásul vételeit a Mátyás, Nagy József, Román Dániel, Si
hygiena tiszta levegőt követel s e czélból kereskedelemügyi miniszter leirata, melyben mon Zsigmond, Szalay István, Vlasics Nán
az utczák befásitását, árnyas promenadok tudatja, hogy az államvasutak igazgatóságát dór, Vugrincsics Boldizsár ;
ültetését sürgeti.
felhatalmazta miszerint a csák'ornya ukki
a letenyei járásban Luskovics Ferencz
Rakjuk le c^ak az alapot, a többiről h. é. vasút vonalán az úgynevezett kettős elnöklete alatt Czigány Bertalan, Erkinger
csárda közelében levő 21. számú őrháznál István, Horváth Imre, Karmacsy Vincze,
gondoskodik majd a természet maga.
»Boczfö!d« elnevezéssel megállóhelyet léte Keller Ferencz, Málics János, Nagy József,
síthessen.
Peácsek Károly, Schmiedt Emil, Tamás
Az ajkakra toluló szavak caóközünben főj Ádám, Varga Imre;
Lenti
község
és
az
érdekelt
szomszéd
tattak el.
a perlaki járában Szabó Imre elnök
Majd a falon függő svájczi müvü zenélő közrégek azon kérelmét, hogy a Csáktornya-i
óra kezde rá egy ábrándos melodiáju ídalt zen ukki h. é. vasút mentén, a Lenti község lete alatt Bauelly Sándor, Filipios Lajos,
geni s tette nrég idyllikusabbá a szerelmi jelenetet. határában fekvő őrháznál levél- és kocsi-: Golub János, Grész Alajos, Hirschler Miksa,
postai küldemények le- és feladására beren Ilirschmann Lipot, Kollay Rókus, Peczek
dezett
vasúti megállóhely lélesittessék, a György, Vlasics György ;
A fürdőzés saisonja megnyílt. A főváros
forró és portelt légköréből ki teheti, siet az közigazgatási bizottság a kereskedelemügyi
a c ák tornyai járásban Ziegler Kálmán
ozontelt fenyvesek közé, hogy ott árnyat és adu miniszterhez pártolólag terjeszti fel.
elnöklete alatt Berk Félix, Ozekorics Kál
lést keressen. Az arisz'okracia egyik legkereset
A teljesített helyszíni szemlékről fel véli1mán, Kecskés Ferencz, Kozma Márton,
tebb fürdőhelye hazánknak a Tátra regényes
jegyzőkönyvben foglaltak alapján a csak-1Matoszovics István, Murai Róbert, Padusiczvölgyében fekvő Tátra-Füred.
torma-ukki h. é. vasút 947. szelvénye ky Lajos, Senk János, Szilágyi Gyula, TisEz gyUlöbelye a forró nyári évadban a
mellett Lendva HoSszufalu község közelében lér József, Tóth István, Vraua Frigyes.
pénz, balalom és művészet képviselőinek.
az Alsó Lendva Dobronak mártyámzi közút
Ide hozzák a mamák eladó leányaikat sze
repeltetni. Ide jönnek a mü’ észnők, nemcsak ra egy átjáró létesítése elrendeltetett, s hogy
üdülést keresni, hanem, hogy szinDadi tehetségü a Lendva állomás felé való kilátást akadá
h Cl ú s t e l e k .
ket alkalmazhassák a párthie editálásban...
lyozó part eltávoliltassék. Mura Siklóson
áteresznek,
Jánosfalun
v
zvezető
árok
és
Idalin is, mihelyt az operai előadások meg
— A haragvö káptalan A Mmaköznek
szűntek, sietett búcsút venni imádójától, hogy áteresznek, Dráva Szent Miklóson párhuza
az anyaországhoz egyházilag leendő vissza
Tátra-Füreden egy régibb udvarlójával találkoz- mos útnak létesítése elrendeltetett; Alsócsatolása ügyében megindított mozgalom
hassék.
Lendván a kéri párhuzamos ut nem enge eddig még semmiféle eredményre nem
Szegény Váry ! mily nehezére esett a válás. délyeztetett.
vezetett, de azért a törvényhatóság részé
Kért, kőnyörgött, hogy maradjon, de hiába volt
Az úttörvényről szóló 1890. évi 1. t -c. ről megtett lépések miatt duzzogó zágrábi
minden esdeklóie. Valami előérzet súgta neki,
hogy e válással letűnt ho'fogságának csillaga.
6. § a értelmében az állami utak átkelési káptalan máris m gkezdé boszumüvét. Né
Pedig Idalin megígérte, hogy rövid idő szakaszai fentartási költségeinek s az illető mely fővárosi lapok állítása szerint ugyanis
múlva visszatér! De Váryt ez nem nyugtatta községek részéről a hozzájárulás arányának mindazon lelkészek ellen, kik a törvényha
meg. Szeretett volna utána menni, de arról meg megállapithatása végett Lányi Kálmánnak, tósági közgyűlésen, vagy a petitiót átnyújtott
lebeszélte Idalin. Ö tudta, hogy miért ?
a megyei államépítészeti hivatal főnökének deputaczióban részt vettek, a vizsgálatot
javaslatára a közigazgatási bizottság a hely megindították. Ha e lapok értesültsége nem
(Vége következik.)
színi szemle foganatosttását rendelte el és téves, felelősségre vonják mindazon leiké-

székét, a kik hazafias inspirációikra hall dékeken kívül a vidékbeli tanítók és föld u'czán végig, —■ az egészen más ! Egy darabig
caak bírta ; de elvégre i« hasztalan volt minden
gatva, azt tették, a mit mint magyar em mi velők közül is v< ltak hallgatói.
— az emberi hatalom fölötte ii győ
bereknek tenniük kötelességük volt s a mit
— gazdatisztík kongresszusa Az orszá erőlködése
zött. Kézre került a szegény kis evetke, de drá
btlnükill nekik felróni csakis a jó lá rv á gos magyar gazdatiszti kongresszus május gán
adta meg magát; mert véresre marczangolt
toknak juthat eszükbe. Szeretnök, ha a 6 . 7. és 8-ik napján lesz az „Országos njjak között lehelte ki szegényke páráját. A viszfelsorolt vád igazán alaptalannak bizonyul gazdasági egyesülete helyiségének (üllői ut szas/erzett szabadság temetője lett a kis mókus
na ; de, ha a vizsgálatot csakugyan megin 25. sz.) nagytermében. A kongresszus nak ; de a tragikomikus eset többi hősei is, kik
ditották aoliuit egygyel szaporítaná ez ismét tárgya: 1. Elnöki megnyitó. 2 . A gazda orvosi keselés alá kerühek, meg fogják emlegetni,
ama okok számát, a melyek a most már t sztek erkölcsi és anyagi érdekeinek biz hogy Csáktornya utczáin mókust mikor fogtak.
—
m agyiu vfran czia biztosító részvény
égetővé vált kérdésnek gyors lebonyolítását tositása. 3. A gazdatisztek nyugdíjintézeté
Beniczky Ferenc i ur ő méltósága elnök
sürgetik. Legkevésbé szeretnök, hogy épen nek felállítása. 4. A tiszti száza'ékrendszer társaság
lete alatt í. é. április hó 18 án tartotta közgyű
e derék hazafias lelkészek legyenek az ügy előnyei a birtok jövedelmezése szempontjá lését. az előterjesztett igazgatósági jelentésből a
mártyrjaivá.
ból 5. Az elhelyezés szabályozása 6 . Be következő figyelemre méltó adatokat közöljük. A
és illeték bevétel a tüzbiztositási ágazatban
— A pöirásir, mely a nagyheti orsz adott indítványok és határozati javallatok díj4 030 072 forintra; a jégbiztositási ágazatban
vásár pótlásául a múlt hétfőn megtartatott, tárgyalása.
607.080 forintra; a balesetbiztosítási ágazatban
— fanitó kitsstitlk A perlaki áll. elemi 47 211 forintra; az élelbiatositási ágazatban
csekély érdeklődés mellett folyt le. Az idő
kedvező vo ta daczára is kevesen jelentek iskolához helyettes t.anitó kerestetik D'jazás 792.907 írtra; az összes díjbevétel 5.3/7 271 fi tra
meg, kiknek eladni, vagy venni lett volna havi 30 fi t. A folyamodások Zalavármegy rúgott. Viszontbiztosítási dijakra valamennyi ága
zatban kiadatott 1.606 G36 foriui ; károkért kifizet
szándékuk. Látogatottság tekintetében mö kir. tanfelügye'őségéhez azonnal benyúj tetett a tüzágazatban 2.306.021 forint; a jégágsgötte maradt bizony bármely erősebb heti tandók.
zaiban 482 822 forint; a ba'ésetágazatban 4 920
vásárnak s vége is volt már délután ket
— Hilynigazitás. Lapunk múlt számá forint; az életágadban 186.812 forint; összesen
tő felé.
ban a helybeli: nőegyletnek f. hó 1 G iki 2 975 655 forint. Az intézet bevételei a társasági
jövedelméből, kamutokból*1 értékek utáni
üléséről
hozott közleményünkben említet házak
— ffintviM . Töttüsy Béla n -kanizsai
nyereségből és különféle bevételekből 308952
tük,
hogy
özv.
Ziegler
Lajosné
úrnő
a
Írtra rúgtak; az intézet tartalékai 4.923.073 irtot
kir. törvényszéki bírót a pécsi kir. Ítélő
táblához bírónak nevezte ki ő felsége a választmányból való kilépését jelenté be. tesznek. A díjzötelezvénytárcza 7 784.680 forintot
tartalmaz.
A biztosítási tőke és járadék (élethizkirály H lyébe Mikos Géza kir. törvényszéki Újabban arról értesítenek, hogy nem özv. toú'ási osztály)
19.076.764 forintot képvisel. Az
Ziegler Laj -^né, hanem özv Tódor Józsetné
bíró helyeztetett át Szegszárdról.
fennállása óta kártérítés-k fejében kész
m oldott le ebbeli tisztségéről. Mit ezúttal intézet
pénzben őtven mii ió forintnál többet fizetett ki.
— ffymtn. Neumann Vilmos helybeli bel) re is igazítunk
A 35.054 forintot tevő tiszta nyereség nem oszjónevü kereskedő jegyet váltott f hő 22-én
— A balatoni hajózást nagymértékben tatik el, hanem 32 21) forint kétes követelések
Neumann József kereskedőnek s a Csáktor lesz hivatva emelni a Baross, Kolumbus tartalékalapja létesítésére füredi>tatik és 2814 frt
nyái Takarékpénztár igazgatójának kedve* éB Kelén nevű hajóknak vizrebocsátása, uj számlára át vitetik. A társaság biztosítéki tökéi
leányával, Hedviggel. A kézfogót szükebb mi a jövő hónapban megy végbe. A be az évi díjbevétel hoz/ás/ámitásával 11.752.460
forintra rúgnak. Az angol módszer szerinti 10
családi körben ünnepelték meg.
szerelésen, melyet Hornig Károly br. vesz kros heti diju életbiztosítások meghonosítása A tal
—
iltünt postazacskö tolvajai ott prémi püspök teljesít, valószínűleg Baross az imózet tényleges szükségletnek felelt meg és
azzal főleg kevésbé módos néposz'ályoak alkalmat
pihenik ki fáradalmaikat a nagy-kanizsai minister is jelen lesz.
kir törvényszék börtönében, a nélkül,
— gljegysés. Benedikt Béla fiatal ke nyújtott az életbiztosítás áldásaiban való részese
désre. Örömmel on s'aiá juk a kösgyü'é* elé
h°gy a vizsgálat positiv tényeket déri tett reskedő f. hó 24-én jegyezte el Wettendor terjeszteti zárszámadásokból ée jelentésekből, hogy
volna ki. Összesen öt gyanúsított egyén fér Linka kisasszonyt, W. Dávid helybeli ezen hazai imé'.el üzlete szép eredményekkel biz
tató felvirágzásnak indul és hogy az’elmu’t 1890.
ellen foly a vizsgálat, kik illetőségük sze kereskdo bájos leányát.
—- (Nyugalomba vonult. Plichta János évben, mely különösen hazánkban működő biz
rint a három határos ország között oszla
nak meg ; de a kikből mást, mint körmön v.-szent györgyi körjegyzőt a múlt héten tosító intézetekre >ézve válságosnak mondható,
a mostoha vhzonyok és az elemi csapások dacz&r.t
font , furfangos hazugságokat kipréselni saját kérelmére nyugdíjazták.
ily szép eredményt tudott felmutatni, mely ered
eddig nem lehetett. Kettejük bevallotta,
— guesubanksttst rendezett tegnap este mény legnagyobb részben az igazgatóság erélyes
hogy a lopást tényleg ők követték el s egy N.-Kanizsán a nagy kanizsai birói és ügyvédi takarékos és szóid Uzletvedésének köszönhető.
alkalmas pillanatot felhasználván, a zsákot kar a körükből távozó Cseresnyés Sándor
— H é tfő n s z á r í t o t t természetes istálómár a kézikocsiról emelték el, még mielőtt volt törvsz. elnök s Töttösy Béla tvsz. biró trágya c/.itnü hirdetésünkre különösen felhívjuk
t.
olvasóink
becses figyelmét. Ajánljuk ezen lega hivatalos közegek azt átvehették volna ; tiszteletére, melyen Csáktornyáról és Per
hogy a legközelebbi teher- majd gyorsvo lakról is a birói és ügyvédi karból számosán biztossabb, legjobb s egyszersmind legrégibb trá
gyát. Kalászos, gumós, valamint minden egyéb
naltal állottak odább m nden irányban s vettek részt.
növénynél, de különösen kereskedelmieknél, mint
hogy a zacskót főkolomposuknak.'egy egy
— S z e k r é n y k i s m ó k u s ! A hosszú repeze, komló sth. fölötte hatásosnak bizonyult.
télnek
unalmas
egyhangúságában
még
álmodni
A szőlőtermelésnél rendkívüli sikerrel alkalma/
szerű beizenczeí vasuli munkásnak, át íh
adták 8 tőle osztalékot is kaptak; de ez az sem álmodia volna, hogy mire a tavasz üdítő ható. Tartalmaz a vevőnek számszerűleg biztosí
lehelete a fagyos természetet ulraihressii, nem az tott lényegén, vilsavon (phosphorsav) és kálin
atyafi, a ki különben szintén hörögi* erdők rügyező ágai kötött tölti derüli napjait, de
kívül 50B,o-nál több ►zerves anyagot, könnyen
került, mindent tagad, még azt is, hogy a zajos város érdekhajhászó tömkelegébe kerül oldható alakban. A szerves anyagok bomlása által
terhelő tauuit valaha látta, vagy hogy Pedig úgy volt ez már a sors könyvében meg légköneg (amoniak) képződvén, oly légenytartalmu
Csáktornyának valamikor még c ak hírét írva ! ö neki ropogós dió s mogyoró helvett a tápanyaggal gazdagítja a talajt, mely minden mive
is hallotta volna. A bandát, melyre már is papírkosárba került szellemi hulladékoknak mor lés alatt álló vetemény fejlődései hatásosan elő
kelle beérnie, mert a nagy természet he mozdítja. Ezen trágya, mely ezek szerint az
több vasúti betörés bizonyult, fogva tart zsáival
lyeit a nyomdának nyomdafeetókes levegőjű hely i- úgynevezett »concentrált (pirított) marhatrágyát*
ják ezentúl is, mert reméllni, hogy előbb eége jutott neki osztályrészül. Itt gondolkodott az minőség tekintetében jóval tu'haladja — még azon
utóbb mégis csak sikerül őket igazi valló édes szabadság magasztos elvei fölött ; itt kitérte nem csekély fontossági! tulajdonsággal is bír,
másra bírni. Az igazság érdekében egyéb éber figyelemmel az időjárás szeszélyeit s t >rte hogy a talsjt kellően lazítja es melegíti, egyesíti
iránt jelenthetjük, hogy a lopás elköveté pic/.i fejecskéjét nagyszabású terveken, miként tehát h költséges mü’rágya és az istáló'rágya jó
ki kegyetlen zsarnokán, a szedőn, ki a tulajdonságait és a nélkül, .hogy beszerzési Ara
sekor szolgálatban volt postaszolgát, Pre- lóghatna
maga mulattalására fosztotta meg szabadságától, aránylag oly magas volna, mint a műtrágyáé.
lozsnák Györgyöt, még a vizsgálat elején hogy legyen valakije, ki mókáival monoton mun- ; Neumann testvérek a trágya kizárólagós eladásászabadon bocsátották, de állásától felfüg kája mellett szórakoztassa. S az első igazi tavaszi val Magyar-, Horvátország és Szlavónia részére
nap me* is hozta azarany ssabadságot ! Nem S/ávoMzt Alphons jónevü budapesti kereskedőt
gesztették
lett volna a szabad természet fürge szülöttje, ha bízta meg, kihez egész bizalommal fordulhatnak
— Javaid mulatság. Május hó végén a aa első kínálkozó alkalmat meg nem ragadta gazdáink.
Csáktornyái állami tanitóképezde tanárikara volna, hogy észrevétlenül elosonjék. Övé volt
A* iltlmes szolga, Miska inas ke
és ifjúsága a képezde tornacsarnokában tehát ismét a világ! A mókus természete ébredt gyetlenül befütött, hanem azért csak egyre
fői
benne;
papír
helyett
diót,
mogyorót
kívánt
zeneestélyt rendez, egyúttal az orsz. torna meg s első dolga a piac »csőndes« kólájának ko rakosgat a kanda léha, mirt a gazda boversenyen résztvett képezdei növendékek sarát meg dézsmálni volt. Képzelni, mekkora con- szankodva kiálfá ; Hé, Miska te, elég. elég 1
testgyakorlati ügyességüket is bemutatják sternatiót szült a furcsa jövevénynek váratlan ! — Miska : H iten azért rakom, hogy
A zeuees élyt és torná^zatot táncz fogja megjelenése, ki a tiltakozó hölgyetegnek azzal elégjen.
felelt, hogy ünnepélyesen érintkezésbe tette ma
követni
gát annak „kecses* kacsócskáival. A zsivajra
— llc tfc d ü lm ro k kitűnő minőség
— Mthé'ztti slSadás Dömötör László egész népc*ödü!ct támadt Intonált pedig a *c»lméhészeti vándorfani'ó e hó 20. és 2 L-én lcgAku tábora, a megsebesült elvtársai Üldözőbe ben, úgyszintén htgedürészek gischtl gilöp
d. e. Csáktornyán a tanitóképezdében, 2 I én vették a kis pamatlülüt. A ki nem tapasztalta könyvkereskedésében kaphatók.
mire képesek a mókus lábai, ha nyomában
d. u. Zala Ujvárott Vreszk Gy. tanító méhe még,
üldözök futnak, annak alig lehet fogalma arról a
FELELŐS SZERKESZTŐ
sében tartott előadást a méhészetről és * röpülésfzerü szaladásról, melyhez a veszély érzete
M A U ü I T A I J O Z H E F.
mozgó kaptárokkal való bánásmMról A a kis állatkának erőt kölcsönzőt t .l iát ha még fák
* Föinunkatárs ZLUNYl KÁROLY,
méhészeti előadásoknak a képezde uöveu ágaiu menekülhetett volna ! De bezzeg kavicsos I

V ili tecaj

Vu Cakovcu 26-ga arrilisa 1891-

Broj 17.
l* reflp latn a céaaa fe:
4 írt
2 írt
1 írt

Na celo leto . . .
Na pol Ieta . . .
Na éetvert leta . .
I z d a U ljs tv o :
XnjflAra Fiichel Filipova kam se
preí|»lata i obznane potiljaja.

u n h o r v n l s k o i n i m a i; j a r s k o m j r y J k n i / . l a / r r i d r u z í v o u i x n a iif t t v e n i i p o v u o l j i v i l i s t z a p u k .
Izlazi STral^i tijed.©n jed.©nl5:ra/t i to: v u svaku :neáL@
lj*u..

Goapone! oni au kr őenik, tak anda
K A JJE NOVOGA?
moraju znati. Ja sam od Trezike zeznaia,
da ovo pelduje (predstavlja) rodjenje kr£— Proslmo poitnvane naie pred plat
éauikoga Meaiaáa; nut, ondi je draga
óiké,
naj naro na poéetku drugoga fertalja
rnati, koja ga je rodila.
predplatne zaostatke po poáti poileju i predOv kip je vae blago moje Trezike ;
t# je od strici berbala ; zato je pokrit, ar plate za növi fertal poooviju. Gena nádik
duvío j e : za jeden fér tál 1 frt, za pol leta
sim vnogo moje rodbine dobadja.
Nego i ja imám ‘od mojega otca jed 2In .
noga vrédnoga kipa, tam ga je módi videti: to je Mojzeá.
Zla soldaőka dala I njezine posljedlce.

vu Ameriki. Ljubav je skup spravila a redovnik je nje vínőal. Ov h dnevov zezuali
au negdi pripetce, da au ai rodjeni brat i
aestra, od jednoga otca i matere. Zena
kad je to zeznaia tak je zvun sebe bila,
da je vu zdvojenju vu vodu akoöila i vtopila se. Za nekoliko dni aaáli au njezino
mrtvo télo i odpeljali vu varad, da bi zeznali odkud je i kaj je. Tovarui, kad je
zgledal avoju aeatru, koja mu je bila 2ena
zakonska, i on je zdvojil i onu iatu noő
ae obeail.
Zahvalna obclna.

Tam takaj poleg viaiju ; Árpád. Bé a,
íz Dőbrecina javljaju o nesreőnoj
veliki i flasoviti Hunyadi, i pravicni aprilakoj dali i neareői, koja se je pripetila.
Vu obóini Sipet vu Temei varmegjiji
Mu/aőa, tovaruiica Ivana Bérc iz Szegha- obcsil se je ovili dnevov Pulika gtefan, koj
Mátyá*.
loma dobila je po vuzmu piamo iz Bu- je bil prök petdeset ljet obőinski kapui i
Ovo au goipone od velike vr dnoati dimpe te, kője je radoatno odprla, ar je bubnjaá (mali birov), 87 Ijet star. Oi obi precembe kipi i duinoat je nje vu dra» mialila, da joj pi^e sin, koji alu2i pri aol- óine pod njegve stare diné nije nikakve
gom apomenku dr2ati i Cuvati ; ar au ovoga dati. Zena je preőtela piamo, preblédila i poinoői dobiI, njegvi sini su takaj siromaáu ,
svéta od vei ke znameniloati bili ; feli kai áruddá ae mrtva a kriőom na zemlju. Nje* kő i au si krulia slu2 li kakti te)aki, oni au
je proti ovim od jedne devojke kitica la- zina tri Ijeta atara kőerka gledala je táj mu ni mogii pomoői, i tak je 6Íronadd 9kis
aih ? tuliko samo kak na grandiéi (vebici) dogodjaj, pák je od atraha ju krő prijel, biróM vu svojoj uajvekdoj nevolji na smrt
dréva nit pavuOine.
Lőj nije hotel prestati tér je i dete za tri apeliral i pri jedneni svojem siuu vn hiti
dneve
vurnrlo. — Vu piamu je bilo na- se obesil.
No, pák vezda goapone, pokehdob
pisano, da au njezinoga sina Ivana, koji
Selitba vu Slavoniju.
aam obedala, reó nebudem n&zad vzela,
— i rnda iőla je bitrim korakom k zer- je do tar pri kumpaniji, po taborakom su*
du obsudili na smrt tér ga atreljil zaradi
Oi viáe strandi cuje se, da se ljudi aecalu, jedou kiticu svojib laaih je cdrezala
tóga, kaj je na so daőke cipele ( o'ce) pri- bja vu Amerika, gde bi tobo2 bolde 2ivljeiz £epa je vzela papira, zamotala, — nut
bijal depave pete. Piamo je opiaavalo, kak nje bilo i gde bi se vnogo penez priskrbeti
ovo njim je, obeőana kitica laaih.
ae je lvan junafki (kuraZuo) dr2al na moglo ; — ali na 2alost vu velikoj nevolji
Jeli se bolje veseli déte, gda dobi amrti i kak mu je bil Ijepi sprevod, pri i airoma£tvu povrséaju se, koji sn inoguői
novu opravu jeli se veaeli bolje jeden koj* m je aoldaóka banda (mu2ika) igrala nazad vu svojo domovinu. — Cujemo, da
▼oj9kovodja, koj tabora predobi, kak ae njegovu najdraguá nóvtu (pőamu) Generáli se i nekoji medjimurcani spravljajn na pút,
Perczey veselil, gda je dobd kiticu laaih? idli su za njegvom rakom, zbog őesa naj ali ne vu Ameriku niti vu Niks orsag ; ar
nijeden ne tak ; ar Perczey je podpunoma ae mati batrivi. List je bil prez podpiaa. je morje jako veliko, p&k i aignrnede ie iti
zadovoljen, mialeői za spomenek i zálog Na telegrafiíko pitanje vu Budimpeátu do po zemiji peSice ili se pák na koli peljati,
ljubavi : akoprem je to dalko bilo od bd au odgovo , da je Iván Bere iiv i kak pák glub|;inu mórja kodtati. Z to ne
zdrav. Pozvali su ga dimo, gde je n.áel koliko familijah iz Straboninca (Nagy falu)
njega.
mrtvu mater i ae8tru Staricu je Slag (boiji vec prodavaju avoie grunte i spravl,aju ae
Kada sunce zahadja ka ia za nekoliko bi ) vudril. — Pismo su predali sudu na vu novu domovinu Ölavmijn, gde si mislje
minut ae nam izpriő*, to vidimo ; ali kada iztragu
da bude bolje. Pwkehdob pák niti tam pepriapi on öas, koj nam nit dragnga apoőe ii purani ne; aia|u 8 neb% anda delati si
Zvertko umorstvo.
menka pretrgne, to nevid mo, neznamo
mora í tam, (a lenjaki pák i tam nebndo ai
Nili Perczey nije zna' niti nagadjal, da ae
Műt Iván Kovaő vu Miákolcu odpra* nikaj priskrbeti mogii), — pazlj ve őini se
je vu Miáko-cu zadnji krat ziáel 8 R v vil ae je drugoga Aprila aa svojom 17 Ijet dotiőn*\ da bi ai to présel)ivanje bolje prebelom.
atarom kéeriom Jubkom v gorice, da obavi gruntali, pák da oebi na zadnje prez niőesv
S velikom radoatjum Fe je raziáel nekakvoga poala. Kad su posal obavili, na terb doflli opet vu ljepo Medjim >rje.
Joá je hotel ruku Ualieli kuánuti, ali ona poslal je on svoju kőér vu druge bli2nje
Bavarőkí kralj Ottó.
je ruku vmeknula. Joá jedenkrat je po gorice, da i ondi tak napravi. pák da se
do obeda povrne. No dövo ka niae je pogledal vu oői Rahela i otiSel je.
vrnula. Otec znemirjen, idei ju je izkat.
Vu zadnje se je vréino vnogo govorilo
Dojduői vu gorioe, videl je, da je devojka i pisalo o slabom zdravju kralja Otona ba
XIII
poael obavila, ali je n<gdi nije mogel varskog, koji vu dvorn FQritrnricda sprevanajti Z brinuti otec véé ’© hotel iti 1 vu dja svoje tnlostue dneve Kak odnud jav
Naatala je avetla noó, meaeflina : ab tretje gorice, kad na jenkr&t apazi na je- ljaju, ovi su glasi neistiniti Nesreóui kralj
tu tam na nebu prebadjali au temni ob dno drévo prislonjene zubaCe, kojimi je télovno je zevsema őil i dók bude moguói
laki, kak da bi leovali, ápionirali noőne devojka zubaőila draő i pre'. kojib ni)e uzimati lírai, j kak vizla, onda se bude jedputnike.
mogla oditi. S tóga priatupi on bli2e i tu nako őil zdrial. Piema tóga mogel bi jog i
Tre^ika je jói on dán odredila forin- opazi p d ateblom télo svoje kőé i Neareő dugó 2'veti Dakak, da segustokrat dogadja,
gaöe, i povődala njim mesto, kam bi na nica bda je vaa vu krvi i atrahovito zmer da kralj Oto po dva dana nikaj nejede, ali
cvarjena. G’ava malo da nije bila zevsema Oidt se opet haói najekdim gladom na jela
tibom do.-li v noői ob deseti vuri.
odkinuta od téla, a obedve ruke nad lak- hrane) koji nejem’je vsaki pút vtlicom Ili
Pri hi2i, kaj takaj vu célom lara'u tom au bile od Oőene. Preatraáeni otec od 2licom, vec pograbi a prsti kak deca. Ponajbil je vugoden mir Spali au £i»aői, aamo neael je svo,u mrtvu kőér vu bli2nju kiét, vHe A!Őe se (4pancira se) kralj mirno po dugih
Ráhel, Trezika i foringaii bili $u budni — a zatim je poőel vu varad i prijavil je ganjkib svojrga dvori, ill púk po vrtu. No
(akoznujuői) Odzadi za hi2om írez vrtna atvar sudu Putera őul je od jedae dévoj- dogadj* se takaj, d* ga apopida i bémoéa,
vrata po lo jim je za rukom atihorna vae ke, da je pred nckolikimi varrni videla onda be2i k oblok'ira i atep'je Jr». Q i kad
Ivana tízemana te2aka iz fabrike, koji je ili je polupil (spotrl) morali su mesto njih
vun zuoaiti.
bel iz goric 2 andari jo$ au iste noői vlo* telezne redetke uapraviti. Pri ovakvih ojavKad je bilo to fOtovo, Rabéi i Tre vili Szemana, kojega su prigotom vlovl e ljenjab béinoőa poéme psuvati i vikati, ali
zika oblekle su ae vu zimaku opravu ; i nja zatekli, kak je Ciatil avoju sekiru. N,e- mu se slabo razme. Guato krat apopadne ga
kada je Ráhel jeden mali listek napisala i gova oprava bila je na mésti krvava. Sze* i strah, priéiuja mu se, da se je pred njim
na atolu oalavila, otiale au na tibom obe mán ta i umorstvo. 1)» je on po inii umor-j zemlja odprla, pa se onda neufa niti genuti
dve, i puiuvale vse do zorje.
stvo vérojatno je i po lom, kaj je zaba- s mesta ili p«k nazad be2i vu ganjk. 0 1
davo preganjnl Ijepu Juliku svojimi lju* dva Ijeta izgubil je x vseina i najmenjfti trag
Puatimo je iti.
bavnimi oőituvauji pák je njoj priaegel aveati. Kad je ujegova majka kraljica Ma
rija (vumrla ja 17-ga májul* 1889.) malo
íantljivoat. — Iztraga se vodi
Drugiput dalje.
pred svojum nnrtjum kuftala, da bi a njim
Piif:
govorila, pobégel je on vu vrt, skril ae je
2enitba.
za jeduo diéro i nepreatance klimal a glaGlád Feroncz.
Sreöao iiveli su skupa i zadovoljni vom, da je neőe ni videti. Ouda se je faovim svétom mu2 i tena vu NjuPor-tu, linga8to jtvljalo, da lu se mail i sin prepoz-

0 nem érzi magát jól.

— Dve noge imára,
K ét lábam van;
— Jedna ml je desna noga, druga
( leva noga.
— Te je moja glava.
Az egyik a jobb lábam, a másik a
Ez az én fejem.
— Ovdi mi je obraz (lice), Celo, bal lábam.
— Gornju stran noge za stegno zo
dva oka, noa, vusta, vustnica pák dva
A ustralskt zeljeznici.
vuha.
veju.
Itt van az arezom, a homlokom, két
A láb felső részét ezombnak hívják.
Australske Zeljeznice razvile i u se zad- szemem, az orrom, a szájam, az ajkam és a
— Na srdyii noge je koleu.
nja Ijeta vu neobiéuoj velikoj méri. Komaj kőt fülem.
A láb közepén van a térd.
ntzdavnja odprta je glavna pruga (dtreka)
— Ni2e je goleuica.
— Obraz, Celo, óéi, noa, vusta, vust
iz Milbourna tu Sidney, koja spada i med nica, vulia su dőli glave.
Alább van a lábszár.
nájdugge. Cála ustralska Seljezuiőka mreia
— Joöée ni£e je glava noge.
Az arcz, a homlok, a szemek, az
dnga je prék 1 T jezer kilometrov. lvak je orr, a száj, az ajak, a fülek a fejnek a
Még alább van a lábfej,
Australija jól ilabo napuéena, dogadja se, részei.
— Na glavi noge su notni prsti.
da Éeljeznica prebadja cől# dneve pustimi
Á lábfejen vannak a lábujjak.
— Vu mojih vuetah sn mi zubi i
kraji, vu kojih nejma uiti postajab (Stációnah), jezik
— Kalikó no2oih prstov ima őlovek ?
ar bi bile suviflue i drage. Na m* lto tóga
A szájamban vannak a fogaim és a
Hány lábujja van az embernek ?
postavljene su poleg streke • deskah bute, nyelvem.
— Na dolnjoj straui uoine glave ja
kője te za zla vremeua moreju rabiti kakti
— Moja glava je ozgor s laai po~ podplat i peta,
banhofi. Tu ga ne nikakvih óinovnikah (sin * kiita.
A lábfej alsó rászán van a talp és a
benikov) ni poslwZnikov, Vsaki putnik sam
sarok.
Fejem felül hajjal van befedve.
obavlja posel. Vu toj daádari (drvenoj hűti)
— Mu2i i rauitaCe i brade imaju.
— Na kraju moje ndne glave iu
visi plehnata tabla s napisom, koji vpuönjo
A féi fiáknak azaká'uk ői bajuszuk is takaj novti.
putuika, kaj ima delati, ako hcCo cuga za vau.
Lábujjaim végén is vauuak körmök.
staviti. Napitek je őisto prosti. Gdo ieli
— Moji lasi su plavi.
— Glava, áinjak, prsa, truplo, ruka i
cuga zastaviti i voziti se, mora rnahati sigAz én hajam széke.
noga su déli tója.
nalom, a vnoCi ima jól poleg tóga i lampaá.
— Drugi Crne, Crnkaste, ili érlene
A fej, uyak, mel', derék, kéz él láb a
vuégati vu tóm átacionu. Vozariuu pobira vu lasi imaju.
test lészei.
Tigonih konduktor.
Mákoknak fekíte, barna, vagy vörös
hajuk van.
— Stari ljudi sere lasi imaju.
N e k a j z a k r a te k cas.
Az öreg embereknek ész bajuk van.
Horvát-mugyar beszélgetések
— Cecatno déte i vuogi stari ólovek
ih ima lasi.
i.
A szopós gyermeknek és sok idősebb
Horyatsko-magjftrski razgovori. embernek nincs haja.
Otec : Kaj te je ne iram, Karlek, jednoga tak maloga dtCeca buhati ?
— Takove za pleéite zoveju.
Clovek. — Az ember.
Kérlek : Pák zakaj ? Tébe je taka
Az ilyeneket kopasznak hivják.
ne sram, da ment bijtfi.
— J a aem Clovek.
Éu ember vagyok,
a.
— Pod glavom je dinjak.
— Mene za déte zoveju.
A fej alatt van a nyak.
Öudec: „No, Pista, ovo iu ipák jenEngem gyermeknek hívnak.
— Pod őinjakoin je truplo.
krat Ijepi i vu redu relti, Kaj ne ?*
— Mi smo svi deca.
A nyak alatt van a törzs.
Pi 3ta (pandúr): ,J e za istinu, goapndin
Mi mindnjájan gyermekek vagyunk.
— Trupla déli su *. brbet, prs», trbuh sudcc, ali prevéé su ijepi za proste ljudi,
— Dóte je de ak ali puca.
(Crevo), rame.
— sím bi se bolje I kalo za gospodu, kak
A gyermek fiú vagy leáuy.
A törzsnek a részei: a hát, a mell, a su na peldu oni gospodin sudcc !*
— íz deéaka bude mu 2, iz puce budc
has, a vállak
te á ik *.
— Na hrbtu Cloveka je hrbtenica.
A fiúból lesz fél fi, a leányból lesz
Az ember bétán van a geiincz.
aeizony.
—
Naprej su rebra.
Sudec : Kak so samo morete podufati,
— CeCtttno déte nezna niti hódi ti, niti
E él vannak a bordák.
roeni vu aku peneze stisnuti ?
govoriti.
— Rebra éiniju pisa.
Mai : „No, znoju, njibova miloit go
A szopós gyermek nem tud sem járni,
A bordák képezik a mellet.
spodin sudec, ina sam i ja rád triugelta vzel
sem bcezélni.
— Vu prsih su srce i pluéa.
da sam bil hauskn bt !u
— Clovek ima tölo i duAu.
A mellben vannak a szív és a tüdő.
Az embernek van teste és lelke.
á
— Vu trbohu su 2aludec i droba.
— Ja imám: glavu, £injak, prsa, bibét,
A hasban vannak a gyomor és a
truplo, dve ruke i dve noge.
Srdit sudtc : Kaj vi neznate, kak rao— Nekem van : fejem, nyakam, mel belek.
rate meue titulirati, — tak vezda bum
— Na truplu su i dve ruke.
lem, hátam, derekam, két kezem és két
vöi nzvCil : — Vi ősei !
A törzsön van a két kar is.
lábam.
— Jednu ruku za desnu ruku zovemo,
— Télo Cloveka kota pokrije.
5.
diiigu za lévu ruku.
Az emb r testét bér fedi.
Az
egyik
kart
jobbkarnak
hívjuk,
a
— Moje k d e farba je bela.
Trgovec opraví : N > kaj 2eliju ?
másikat balkarnak.
Az én bőröm színe fehér.
M u 2 : „Prolim, imaju takve hlaCe na
—
Na
sredini
ruke
je
lakot
— Moja koé& je gl&dka, tenka i
prodaj, na k<ji bi bi lo moéi Aved ifié Sibice
A kar közepén vau a könyök.
melika.
vu2g»ti ?■
— Na moji ruki pet prstah imám.
Az én béröm sima, vékony és puha.
6.
Kezemen
öt
ujjam
van.
— P td kötöm je (*onta (kost) i
— Gornju stran ruke za dián zo
meso
Gospa : (svojoj dekli.) „Pák je to gevemo.
A bér alatt van a csont és a hús.
frorenes ? — im se je vei po tanjiru razA kéz felső résiét kézfejnek hívjuk.
— Pod mojera ko2om je i krv.
— Dolnju stran ruke za éaku zo lel.
Dekla : Cudnovito je to. im stm pák
Béröm alatt van vér is.
vemo.
ia hárem tanjiia prejdi na éporh*rtu stopila.
— Ja sem zdrav Clovek.
i
A kéz alsó részét tenyérnek hívjuk.
Én egészséges ember vagyok.
— Na kraj inojega prsia je novet.
7.
— Zdrav Clovek se dobro őuti.
Ujjam végén köröm van.
Az egészséges ember jól érzi magát.
Mati je pri veőernjoj zabavi (untrrhol— Pavel Je beteton.
tung a dali sv.*j >j kóerkici ljepu jabuku. —
Pali beteg.
— Na dolnjoj straui téla su noge.
n Ali dőte m je kuáni vezda m*m;ku#« rekel
A test alsó rézzéu vaunak a lábak.
— Ou »e neouti dobro.
;e otec.
nali i rasgovArjfli. latina je, da su kralju
onda najavili pohod majke, no njega je obuzet toliki strah, da s« nije hotel 2ujom zeatati. O i onda nije on prijel nikakvih pohodov kotrigov kraljivske hiZe, a nebi ih
ni prepozna).

26 frt 94 kr. utáa 1882. decz. 31. napjától
Perlakt-n, a király i jb'irósdg mint tlkv
járó 6*/0 kamatai; 24 frt 71 kr. per; 6 hatóságnál 1891. évi február hó 16-ikáa.
frt 20 kr. végrehajtási, 14 frt 50 kr. előző
árverés kéreimi, valamint 5 írtban megálla
KLESTY1NSZKI
pitutt eznttali költségek kielégítése czéljábó! 820.
kir. aljbiró.
a nagy-kauizsai kir. törvényszék (a perlaki
kir. járásbíróság) terftletén levő Alsó-Dom
bom községben fekvő s az alsó domborui
158. sz. tjkvbdn foglalt 201. hrsz. 138.
gyönyörű m i n t á k
népsor számú ház és belsőség 380 f. t kiki M a g & n vi nr egiry őekniieóhk bvaló
é r in e n tv e .
áltási árban; 1250, hrsz. szántóföld 32 írt, S z a b ó k n a k való m i n t a k ö n y v e k , s mi
• 469. hrsz szántóföld 40 írt, 3486. hrzs. nők még nem léteztek, bérmeuietlen és 2 0
szántóföld 144 frt, 3834. hrsz. szántóföld f o r i n t n y i hetét mellett, mely összeg a meg
rendelés alkalmával levonatik.
58 frt. 3839. hrsz. szántóföld 2 frt, 4016.
hrsz. rét 36 frt. 4018. hrsz. rét 32 írt,
Öltözetekre való kelmék.
4 q45. hrsz. szántóföld 142 frt, 883 8. hrsz. Peruvien és doeking a magas c i e r a a számára,
rét 40 frt kikiáltási árban részleten ként kll- szabályszerű kelmék cs. és kir. fcl* « t» ln o l4 l-,
lön-kü'ön és pedig Hlárics Kalázs C-izm esia v e le r á ii- , l ű i s l i ó , t o r n á n . , r a s lé tlf y e n r a h é k r a , te k e - én j á i r k s a s i s l r s
Lnkáci tulajdonos társak jutalékai az 1881. •▼*i<t
p o s z t ó ló d é n vízmentes kelmék
60 t. ez. 156. §-a alapján az alsó-domborui t l á a a h s b s i o k r s , m o « d k e ln ie k , ulasKÓközség házánál
p ln ló e k 4 - 1 4 írtig stbb. Ki j u t á n y o s á n
1891 évi május hő 22 ik napján
Ciesznák Józssf perlaki lakos mint felperesi
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen el fognak adatu\
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár
10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes

838. tkvi szám 891.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbi'ó>ág mint tlkvi k.tóság
közhírré teszi, hogy Kláriét Balázs, aísódomboiui lakéi végrehajtatónak Klárics Jó
zsef alsó-dombom lakói végrehajtást sztnvedő
elleni végrehajtási Ügyében 86 írt 94 kr.
tőke, 60 frt után 1878. évi jtnuái 1-től,

értékpapíron a kiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben
még pedig az elsőt az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó 15 nap a., a másodikat
o. a. 30 nap a., a harmadikat u. a. 60
nap a. minden egyes részlet utáu az árverés
nap látó l szárnitaudó 6 °/#-os kamatokkal
együtt az árverési feltételekben meghatá
rozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidéjüleg
megállapított árverési feltételek a hivatalos
órák alatt a perlaki kir. jbiró^ág tlkvi osz
tályánál s Alsó-Domb h u község elöljárósá
gánál megtekinthetők.

l l a s l e a s s i s a , t o r i é . , i l a . u K7s p t i kel
me árui és nem olcsó r o n g y o t melyet kü«
lőnféle helyről ajánlanak és a ezabóbért is alig
éri meg, vásárolni akar, forduljon kővetkező
o/.éghez:

Joh. Stikarofsky in Brünn.
Legnagyobb posatóraktár Ausztria-Magyarországban. r é l m i n i é t megérő óriási raktárom
mal és v llá tg r o rg o im ia üzleteinél nagyon
természetes, hogy nagyon sok m a r a d é k k a l
rendelkezem; minden J ö s a n u l g a n d o ik o s á
e m b e r okvetlen he fogja látni, hogy ily sok
maradékból mintákat küldeni nem lehet, mi
után néhány száz m in t a n io f r s n d o ié * után
hamarosan n .m m n r s d n a • • m n il. Valóságégos szélhámosság tehát, ha posatóczógek
mégis m s r s é á k n t i n i s k s i hirdetnek és ilyen
esetben a mintadarabok egész végekből és
nem maradékokból valók; az ilyen eljárás
czélja könnyen érthető. Maradékok, melyek
meg nem telelnek, kicseréltetnek, vagy a
p m i küldetik vissza. Maradék megrendelés
nél a síint, hosszat, árt tessék megjelölni.
Szétküldés csakis utánvéttel. 10 forinton felül
bérmentve. JLovrlosáa magyar, német, cseh,
lengyel olasz, és francija nyelven. 777 9—20

1128/tk 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság kői hírré teszi, hogy Dr. Krasoveci
Ignáéz vógf chajtatóuak Tkálcsecz Miháy végrehaj
tá s szenvedő elleni 460 frt tókeköveteléijée jár.
iránti végrehajtási ügyében a’ nagykanizeai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir. járáioiróság) te rü l
tén lévő 593 tk. 390. 380. 818. 839. él 1037
hrsz. a. Tkálcsecz Mihály buzoveczi lakot tulajdo
nául felvett és 834 írtra becsült ingatlanokra az
árverést ezennel megállapított kikiáltási árban el*
rendelte, és hogy a ftunebb megjelölt ingatlan
1891 évi május hö 25 ik napján d. t 10 árakat
a Csáktornyái kir. já'áebirsóág telekkönyvtárában
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltáii áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat’anok
becsárának 10 *1, -át készpénzbei vagy az 1181.
LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal ezámitott
éi az 1881. óvi november hó 1 én 3333. u . a.
kelt igazaágiigyministeri rendelet 8 §-ábao kijelölt
óvadékképes é tékpapirban a kiküldött kezéhez le*
tenni, avagy az 1881. LX. t. c«. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges el
helyezőiéről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.
Kelt Csáktornyán 1891. évi márcziuijhó 7-ik
uapján.
A Csáktornyái kir, jbiróiág mint tlkvi hatóság’
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K O L L A R IT S
kir.faljbiró,

Több oldalról hozzám intézett kérdésre, a különféle félreértések
eltávolítása végett, ezennel kijelentem, hogy az én

„ S z é c h e n y i f o r r á s “- o m
Vasvármegyében fekszik, REGEDE pedig Slyriában van.
V ogler J ó z s e f
819 2 —3

zalamegyei nagybirtokos.

8
L é g e n s z á r R o ll te r m é s z e te s istá i l é - t r á g y a
d a i a b o k b a n f4v a g y z ú z o t t á l l a p o t b a n
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T E S T V É R E K

aradi czégtől

r»O°|0-njil tö b b «zervea a n j n g g n l. - f i f l
V í z ................................................................
8 •/, összes vilsnv (pho»phorsay) mennyiség
.
. . . 3 1 6 °|.
Szerves alkatrészek.......................................35 „
Szerves légeny (Organ. S tic k s to ff) .........................2C0 *
H a m u .....................
Vízben oldható vilsav

.5 7
............................ 1.28 .

,

K á l i .........................• - ........................................ V t o 9
Vilsavas (phosphorsavas) k á ' i ...................................... .

A ra: 100 métermázsánként 160 forint az aradi vasut-állom ásra szállítva, zúzott Állapotban 200 forint.
§ 0 * K liA r ú la g o s k é p v is e le t M agyarország, H o r v á t o r s z á g én N ln v o n la részére “S 4 |

S z á v o s z t
V.

A R A N Y J Á N O S -U T < Z A II,
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A l p h o n s n á l

B U D A P E S T E N

V . A R A N Y J A N O S -U T C Z A II.

ho l m i n d e n f e l v il & g o s it á s k é s z s é g g e l m e g a d a t i k .

Nyomatott Fischtl Fülöp laptulajdonoaaál Csáktornyán.

