
A philloxem elleni védekezés.
A gazdasági-egylettől nyert megbízatá

somból kifolyólag, daczára többszörös felhí
vásaimnak, fájdalom nem sikerült philloxera- 
egyletet létrehoznom. Talán más Csáktor
nyái lakosnak ez jobban sikerülend ; a köz
pontban könnyebben is érint kezhelik valaki 
az odavaló polgársággal mint én, a messze 
lévő Slridón.

távolíthatja el ugyan tökéletesen a vészt, 
de a mint ezt Keszthelyen és Svájczban 
nagyban tapasztalhatták, 10 — 11 évig mégis 
feltartóztathatjuk vele a philloxerának na
gyobb terjedését.

Fels^S4wi*ftzTe a pliilloxera végzetes 
csapás , az idevaló köznép ezrei vándorbo
tot kénytelenek kezükbe fogni, mert a bor
termelés eddig egyedüli segélyforrásuk volt!

Véleményem szerint még legjobb volna, 
ha hatalmával a kormány a szükséges in
tézkedéseket egyszerűen ránk parancsolná, 
különösen most, mikor a philloxera kérdés 
reánk nézve fölötte égető kezd lenni. A 
velünk szomszédos és a magyar határtól 
csak egy kis patak által elválasztott stájer 
Nagy-Sztrmecz hegységben múlt hó 20-án 
bárom helyen konstatáltatott a philloxera1 
hivatalosan : igy az egész muraközi szőlő
hegység egész Csáktornyáig, mivel ez mind 
úgyszólván egy szoros összefüggésben lévő 
hegylánczolat, a legnagyobb mértékben ve
szélyeztetve van, a miről, sajnos, máris 
meggyőződhettünk, a mennyiben az előleges 
vizsgálatokból kitetszőleg több, mint bizo
nyos, hogy szőlőink se kerülhetik ki e te
kintetben sorsukat E'ég gyanús jelek lát
hatók továbbá a szomszédos magyar Ro- 
bádi hegységen is úgy, hogy egy magyar 
szakértő leutazása hozzánk nagyon kívá
natos volna. Talán épen azért, mivel a 
philloxera csak 2-  3 év óta lehet a szom
szédos Stájerben, jó volna ezen 3 foltot 
szénkéneggel kiirtani és ezt a magyar rész
ről is pénzzel elősegíteni, mely eljárás nem

Nézetem szerint Muraköz talaján, te
kintve a bornak nagy árát, ép úgy lehetsé
ges a szénkénegezés, mint az amerikaiak 
által való védekezés, de csak úgy, ha a 
népnek oly segélyforrás nyittatik, mely ná
lunk már ezelőtt Í3 fölötte bőnek és gaz
dagnak bizonyult és ez : a dohánytermelés. 
Nálunk a szorgalmas pórnép azelőtt egy
két holdján nagyon jól megélhetett a bőven 
jövedelmező dohányból, a mig most úgy 
szólván nyomorog és nem bírja fe’fogni 
hogy épen forrón szeretett hazánkhoz, a drága 
Magyarországhoz, való csatolása után kelle 

'ezen isteni áldástól megúsztatnia.

Kérve kérem a megyei gazdasági egy 
letet, orsz. képviselőnket s mindenkit, a ki
nek ehhez szava van, kegyeskedjék a ma
gas kormánynál oda hatni, hogy Murakö 
ziink ismét dohányt termeszthessen A phil 
loxera elleni védekezéshez sok pénz szük- 

' séges, azt pedig a muraközi polgár egy-két 
! holdján, a fensikon vagy a völgyben, csakis 
a dohányból szerezheti meg.

Molnár István Csáktornyái volt ország 
gyűlési képviselőnek interpellátiójára Szé

chenyi Pál gróf miniszter annak idején azt 
feleié hogy Muraköznek azért nem enge
délyezheti a dohánytermelést, mivel a nagy
ban űzött dohánycsempészet miatt a szom
szédos osztrák kincstár nagyon megkárosult. 
De most, miután a szomszéd Stájerország 
szintén a philloxerával vívódik s hasonló 
talaj és birtokviszonyok mellett dohány- 
termelés nélkül szintúgy megszilnik a nép
nek megélhetési módja ott, mint nálunk; 
ezren és ezren ép úgy kénytelenek ott ki
vándorolni, mint i t t : rögtön megszűnnék a 
dohánytermelést megtiltó indok, ha magas 
kormányunk o ’ahalna, hogy az osztrák 
kormány is engedélyezzs a dohányterme
lést a szomszédos szlovénvidéken Siessünk, 
hogy el ne késsünk!

Báró KNEZEVICH VIKTOR.

I
Magas gabonaárak.

A budapesti gabonatőzsde eseményeit 
| Magyarország mezőgazdái bizonyára a leg
nagyobb érdeklődéssel kisérik. A gabona- 

! áraknak oly nagymérvű emelkedése, mint 
1 az a legutolsó napokban bekövetkezett, pá
ratlanul áll az elmúlt évek történetében.
> De bár nem szenved kétséget, hogy az 
árakat mesterségesen hajtotta föl az üzér
kedés s bár kétségtelen az is, hogy azok 
a jelenlegi magaslatukon sokáig nem tart
hatják magukat, a gabonapiaczon előfordult 
emez eseményekkel s a hazai mezőgazdák 
nak azokhoz fűződő érdekeivel czélszerü 
kissé tüzetesebben foglalkozni

A „Mmkh“Uccuja
Az erdő tündére.

Irta SZALAY PÁL.

Hftrom évvel ezelőtt iskolai tanulmányaimat 
befejezve, engedve a vágynak, — mely hason'o 
leheteti a vándor ösztönéhez, mely első atka.óm
mal midőn kalitkájának ajtaja megnyílik, repülni, 
repülni kezd, — tanulmányútra indultam, bogy 
uj ismeretek szerése által emlékezetemnek tárhá
zat épibek. Megnyílt szívvel indultam ezen útra 
s az alkalomhoz képest majd vasúton, majd gőz 
bajón, de legtőbhnyire — mely még Baross mi 
niszter zónájánál is olcsóbb — az apostolok .o- 
vain utaztam. Egy néma vágy varüzsöszlöne ösz
tökélt mindig a természet nagyszerűségeinek meg
tekintésére s ilyenkor inkább válasziám a gyalog 
utazást. Mert a természet hatását a lélekre csak 
igy lehet érezni.

Az Északi Kárpátoknak bekaiando/Asa után 
délnek tartva, a Fi is és Vértes hegyeken kérész
iül utazva, még a rabló világban oly nevezetessé 
vált szegénylegények tanyáját, a Bakony vidéket 
óhajtottam keresztül barangolni.

Bodajkon megtekintve a szent kutat, mely
nek vize kristálytiszta 3 gyógyhatást tulajdonná

nak neki, továbbá a kálváriát, me'ynek tetején 
emlékül néhány szál árvalányhajat szedtem s azt 
napló-könyvem lapjai közé elhelyezve lsztimernek 
vettem utamat, hogy ott tartózkodó barátomat 
s iskolatársamat meglátogass *m.

Isztimeren egy napot töltve barátomnál, 
megegyeztünk abban, hogy együtt inegyünk az 
innen mintegy négy órajár&snyira lakó bátyjához, 
hol másnapra búcsú volt készülőben. Délután in
dultunk Isztimérröl s a Zircz felé vezető utón mindinkább befelé hatoltunk a Bakonyba, mely 
a neve e't helységtől nem messze kezdődik.

E'einte borongós idő volt s a táj könnyű 
felhőkbe vnla burkolva, a mivel nem sokat tö
rődtünk, mert ez legalább enybité a júliusi nap 
forróságát.

Vidáman cmvegve haladtunk a mindinkább 
emelkedő százados tölgyekkel benőit tájékon ke
resztül.

Nem iihatom le érzelmeimé*, melyek ben
sőmet eltelték, a természetnek e csodaszeré ma
gányában. Az uralkodó csend hasonlila ahhoz, 
melyet amaz önkénytelen meghatottság szül, mi 
dön egy templomhoz közeledünk, annak szentelt 
ivei alá lépendök.

Önkénytelen elnémula ajkunk s egészen poe- 
tikus hangulatba jöttünk.

Viharral daczo'.ó tölgy- és cserfák, dombo
kon és üde völgyekben büszkén eresztve égfeló 
koronájukat. Néhol egy-egy viharnak ellen állam

nem tudó heveit a zöld bársony nyal bevont föl
dön, zilált koronájával befödve a szú-etío törzset, 
mint midőn a gyermek sírva borul szülőjének 
tetemére.

£  közben mintegy varázsütésre szétszakad
tak a felhők s a nyugtára készülő nap egész 
pompájában elö'épett, (ündéri fényben fürösztve 
a tája*, a midőn a vidám, mosolygó üde völgy
gyei szemközt, magas domboldalon feltűnt egy 
vadászlak festői alakja.

Megállottám s elmerülve szemlélőm a fák 
közöl kikandikáló épületet. Elővettem jegyzőköny
vemet 8 nehány eszmét vétók annak lapjaira.

Bará'om a vadásziakra vonatkozó kérdést 
leolvasva arezomrób elkezdett arról beszélni.

— Ott lakik a mi kis erdei tündérünk, a
mint e vidéken nevezni szoktuk.

— Ha utam erre visz, ritkán szoktam elmu
lasztani, hogy meg ne látogassam, a minek 0 ki
mondhatatlanul szokott örülni, ügy él szegény e 
vadásziakban, mint egy elátkozott tündér, elsárva 
az emberektől, nagybátyja társaságában, kivel nem 
tud beszélni, mert a leány tiszta magyar, tisza- 
parti születésű, nagybátyja -pedig, csak a német 
nyelvet érti.

— Különben, ha nem lesz terhedre, fölme
hetünk, — mondá barátom — fáradtságod kár
pótolva lesz a szép kilátással.

Én készséggel beleegyeztem, 8 elindultunk a
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S uredniknro woői j« avaki dán 
govoriti med I l i  12 varom. — 
Sva pofiiljke tiiuóe ae aadrzaja nö
vi nah, naj ae poiiljaja na ima 
M a rg i tu l  J ó i é r a  urednika vn 

Óakovac.
*

Izdnteljatvo:
Knjiíara Fiachal Filipova kam aa 

predplata i obznane poSiljajn.
Obraane se poleg jogodba i fal 

raőnnaju.
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Gluábeni glasnik : ,.Medjimurskoga podpomagajuőega őinovniőkoga druztva“C„Cakovecke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

Ggo dela tucu?
i.

Pred nekolikimi ljetmi potukla nas je 
tuőa. Ob tretji vari po poldan iz tak zva- 
noga babjega kuta zdignuli hu se érni ob
iaki, da ih je bilo groza gledati ; vsaki 
koj je videl onaj obiak, nagadjal je, da re- 
őem, znal je za sigurno, da bu nekoga ne 
volja vgrizla. Teiek obiak pomali se je gi- 
bal, i tak se nizko spustil, da si misül : 
krit na turnu bude ga razporil. Kad istom 
viher s jedne strani a jug 8 druge strani 
silno jeden drugomu je zapuhnul, atal je 
obiak nad nami, tér po naáih sétvah, lo- 
zah, goricah iztrese tuőu, kakve nigdar ni- 
smo vidli, a mi je stareái zaboraviti ne- 
őemo.

Kak se je videl obiak i drévja se od 
vetra poőela jako vijati i glas ljudski i 
maráeőki se je bolje őul i zrnje poőelo tu 
i tam bolje padati, nastala je velika briga

Déca só splazila na obiok, da vidiju 
tuőa: vsaki obiok je bil s dverni ali 8 
tremi glavami zabrtven. — Zene beti, 
koja po brukle, koja po greblicu, nekoja 
po stolec, pák zgrabile, hitile na dvoriáóe, 
nebi li se tuőa zastavila i nebi li se spla- 
éil on, koj vu ob’aku dela tuőu. Mut« zna* 
fajú motike, batine i ciljaju vu zrak, kak 
da bi ciljali s puákom, da ga vubija, ar 
drugoga posla nej ma nego da tuőom tuőe 
i kleátri trsje, sadje i mlati hranu.

Zvonaru, gdo glasneáe more dovikuje, 
da Üvo zvoni i zvone nateie. Siromak 
zvonar od dvoje troje muke znoji se ; 
boj: se, potukla i zmlatila mu bude tuőa 
aétTu; a kaj mu budu íarniki rekli i prí * 
govorili ? nekoji ga budu psuvali, nekoji 
mu nebudu hoteli lukna zvonarsk^ga dati, 
nekoji budu bogme i daku podigli da ga 
nabuhaju ; ar je pri takvoj zgodi nekaj i 
zvonarova krivnja ; ili je kesno zvonil, ilí 
nije jako zvone natezal, da razmaáeju zrak 
i odtiraju obiaké.

Tuőa nas je nepoftteno izkleálrila, né
p ié i  na stolce, brukle, greblice. na ba 
tine, neBluSajuő zvone i prigovore : vse kaj 
je dosegla, vu Crnu zemlju je zamlatila.

Kad je izpraznila torbicn, koju nam 
je nakanila dati, zastavil se veter i detdj, 
a tarkó sunce zasvetilo je, kak da bi rado 
vidlo, kaj su obiaki delali, kada su mu 
svojom ákurinom i debeloőom zemlju za* 
slonili, da je videti nije moglo.

Zagvétilo je si^nce, videlo potrte setve, 
okleitreno trsje i sadje, i da bi moglo vu 
prsa ljudska gledati, videlo bi bilo srca, 
da od talosti pucaju, kak je god vidlo, da 
se od stralia i osupnjenosti Ijudski kotrigi 
treseju i oői plaőu.

Za suncem se jedna babica zvekla na 
dvoriáőe, bere i méri tuőu, maáe glavom 
i nekaj főerbavom lalovkom áepőe. Za 
mali őas okolo babé skupilo se je viée 
Jjudih.

Tak nas nigdar nije tuőa tukla ; za 
moje miadosti — leőe baba — tóga nije 
bilo Ali su onda i drugi popi bili : nisu 
se svadili niti jeden na drugoga nahrupili, 
i süomaSki narod tukli.

Bila sam mala devojőica, kada me je 
takv.m prilikom kakova je denes nas po 
kojni plebanoá k febi zval, tér me zapi- 
tal :

Dorica, jeli bi stela kaj ljepoga vi
deti ? — B ! rekla sam. — Da bi znal, 
da se nebi ti prestraá la, nekaj bi ti po 
kazal. — Ja se niőesa neplaáim, rekla 
sam.

Dobro anda, ako se neplaáis, a ti vu 
on najőrneéi obiak gledi i pazi dobro, kaj 
budeá vidla. — Hoőu, obeőala sam. — 
Stani mi na desni palec na nogi svojom 
ljevom petom.

Stanem ja i gledam i gledam — stre- 
sem se od straha — Kaj vidn i koga 
vidiá ? — Vid:m gospona pleban< áa od 
svetoga Ivana ; nekaj kuha i meáa vu 
oblaku. C ni mi se, da je na nase selo 
hudo pogledal.

Dobro moja Dorica, rekel je na to 
nafl pop — i nikaj nije mogel naáemu 
plebanoáu svetoivanski • nas je bil mu 
dreSi. Kaj su delali neznam — ali nas 
tuőa nije potukla.

♦ Nedaj mu Bog dobro i popu ! — 
Kakvu hasén ima on od tóga, da nas si 
romake tuőe, zato kaj se na drugoga popa 
srd« ?• rekla je kuma Jela.

II.

Vu jutro osvanula je nedelja; od vsih 
stran faré ide narod poruáen i od vőeraf* 
nje nesgode pokunjen k cirkvi : stari i 
starice joá su se vi e prignule k zemlji; 
mlajáina nestaána, nevuóna brigi skaőe i 
pripovőda si, kak je na ovoga ili onoga 
tuőa opala, kak se je blago na paái od 
vudarcov tuőe razbetalo, od muke i vu 
darcov beőalo i tuliko.

Srednje dobé narod kaj l akon ? Maáe 
rukami, srdi se, jeden drugi talosti se i 
krv mu s réőmi i razgovori zdite vu lice ; 
vsaki nekaj od tuőe pripovédati zna, vsaki 
bi rád znati, gdo je vőerasnju tuőu na- 
redil ? Nikoga nije bilo od meáirov, koj se 
nebi bil na farov ogledal.

Vu vsakoj fari jesu zvedljivi pobot- 
njaki, koji netaliju hoda, da vu susednu 
faru po nedelja, i o svetkih k me^i dojdu ;

nekaj, kaj im se susedna fara vidi blite 
od njihove doma^e, nekaj pák kaj mrziju 
na svojega plébáno s, nekaj pák da őuju 
plebanuda ili kapelana druge faré.

Ti su sudci prodeőtvah i njuáioci no- 
vinah, da ih nőse i raznose od nedelje do 
nedelje po selib, do onih ljudih, koji ta- 
kove rado őuju ili p 'pa sude.

Tak je bilo denes tim viée, kaj su 
doáli gledati kvar. kaj je napravila tuőa, 
i őudit se popu, da nije mogel obranlti, 
jeli je bil, ali je ne bil doma ? jeli je zvo
nar za vremena zvonil, ili da bésa zeznaju 
kak su se dali pop i zvonar zateői i ob 
ladati ?

Denes je doSel k meli iz sela Gardo- 
vec naá sused i kováé Miáko, da őuje i 
da vidi, kaj bude narod govoril ? jeli bu
de narod pogodil pravoga krivca nevolji ?

Narod putem do c'rkva i sfcojeő pred 
cirkvom govoril i nagovoril se sít od ju- 
Cera'nje tuőe hvaleő botja dőla i áimfa- 
jnő nekrivoga.

,Moj brate,® rekel je Miáko iz Gar- 
dovec, gledal sam ja v'eraánju priliku iz 
mojega ákednja.

Zronar svetoga Ivana zvoni, zvoni, 
je, kak je bilo t’eba. Obrnuli su si obiaki 
na svetoga Ivana, previjali au se kak ter- 
javi, na jenkrat su se obrnuli i otilli — 
nego stali su ober vas, dók nisu zesipali 
tuőu i vőinilo zlo.

Da je zvonar svetoga Petra skupa 
svetoivanskim poáteno pritisnul vu dober 
őas, nebi vse ovak vu őrnu zemlju nag- 
nalo kak je.

»Jeli vas kaj zapalo* ? — zapital je 
AndraS.

Nekaj malo s kraja ; vi nebute Ijetos 
proso ieli niti najmenje, faiulj (grah) mis- 
lim da je veő pob ani, kuroza morti ne- 
bude rodila, rekel je zlovoljno Gardovőan 
i joá dodel : da je mogel svetoivanski zvon 
biti koliko toliko bliZe nas, nebi nas ze- 
v^ema nikaj bilo zapalo.

„Na trsju najvekfia ákoda,® — rekel 
je taki Filip ; — ono je na tri Ijeta za- 
trto.

Kaj je to, da se je prav nad nami 
moralo fantiti ? pital je raztuíen Janói 
Bariő. — Naá je plebanoá nam obeőal, 
da dók bude ovdi, naj se niőesa nebojimo, 
da nas bude branil,

„Ja nepametim, da bi vas i koji pút 
do vőera b:lo potuklo*. — rekel je Gar
dovőan

wJe őini mi se vu dvadeset Ijet sa* 
mo dva put«, — izpravil ga je JoZek 
Segovió.



Nemre mu Be pregovoriti ; negda — 
negda i njega iznenadi lated, — rekel je 
Gardovéan.

Za ov krat nijc nigdo drugi kriv kak 
ivonar, rekel je Joíek Segovió ; gledal sam 
i gledal obiaké, kak hu se muéili; da bi 
im on bil iz daleka zvonil, nebi se bili na 
naflom farom iztresli; ali on je zazvonil, 
kad su bili véé vu fa: i, onda hu se od nas 
ne dali odtirati ar su drugi na n ih véé 
bili pazljivi, a on vu obUku véé se je bil 
osigural, budué da nas je zatekel nepri- 
pravne.

Bogme bude zvonar od mene lehko 
lukn> odiKsel, i joá mu nekaj na pút dam 
po brbtu ; ákripajuó zubmi rekel je Matijaá 
Sever.

I dobro budete véinili, nebudem mu 
ga niti ja dal. Od mene mu nije niti je- 
dno Ijeto bilo krivo.

Jaj, moje konoplje bile su kak morje, 
a vezda im nőga traga, — rekla je Mara 
Őiri ka.

Moje purice ve su obrile, bilo ih je 
trideset dvoje, do lo ih je vcera dimo sa 
mo petero, za malo da mi je i déte tuéa 
ne zatukla ; bogme ljetos si je ol mene 
pop peéenku pojel, — zakloplla je la 
kovkom Magda Brezekova.

Drugiput dalje.
Priredil:

Glád Ferencz.

Verenica i opatica.
(Dalje).

VII.

Je, sestra, pametno sam véinila, k&j 
sam pobégla — ar je vre i bilo vréme. 
Vezda stoprv poduhvam ti se réitovati lju- 
bav, koja mi je srdce — niti sama neznam 
kak — srdce opojila i k tvojemu privlekls, 
mogla bi za rae biti pogibelna.

Ja 8&m vu istinu pokuáü nekakvu bol, 
ali mi je raDa naskoro zaeélila. Ti budeá za 
staino sreéaa — k&j véé presreéna. Róbert 
je postena iskreua duda. Zelim ti svaku sre 
éu kakvu si god sama ieliá — pák i oou, 
koja je meri bila nami Ijeua — i bo£ji bla- 
goslov naj bude navék stobom !

Érbiju, koja mi dragi otec je odluéil, 
primi od sestre svoje, kak dar svatbeci. Ja 
netrebam ui esa drugoga, kak opravninu, 
kője me ide, kakti dőtetu, kője se svega 
drugoga odriée. Tóga mi uebude mati moja
— nadjam se — skraéuvala.

Naskorom budem s boíjom pomoéjom 
vu noviciat. Ako si privoljna obvezati se
— tak mi pazi na staroga Mart:na, i daruj 
ga, kak ga samo najlepdo zuai.

Ja sam mu prikazala slateu krii 6 
Kak budeá se zdavala, piái mi, da budem i 
ja znala na tihom svatbovati — i Bogu se 
za sreéu tvoju i blagoslov moliti.

Joá jedenput kuáni mi mamu, mésto 
Klare. Pozdravi mi Roberta i nepozabi na 
me. Bog i boiji blagoslov s Várni.

Ostajem tvoja iz dna duáe te ljube a 
sestra

Klara.
Komaj i komaj preó ta Tereza písmo od 

ialwsti. Kak ga je preéltala objine mater s

obedvémi rukami — pák zavisne : 0  mama, 
kaj moje uapram ovakvomu srdcu ?

Klara je vu istinn — kak je Martin 
rekel, éisti, goli angel. Néje bila za ov svét 
pák se zato i povleée vu samoéu, Gdé naj- 
deá takvu dobrotu, plemeuitost — takov 
primer ! ?

Ako nemore nikak drugaé biti, o Boáé
— naj bude po tvojoj volji — tvoja vére- 
uica, reóe starica s drhőuém glasom i sklopi 
pobo2no rake si.

Medtim je sedel Martin na strani, kak 
drveni svetec — svi su na njega pozabili. 
Nego starica i na njega obrne óéi — skoéi 
kaj brie, donese mu flaáu dobroga viuca, 
peéenku i kruha.

Pristani Martin, da se malo oki épiá
— zasluáil si dvo8truke strane — tu ti da- 
ruje tvoj ljubimec — Klara.

,Mamica“, naglasi starec, — naj mi 
bude, kak mi je bilo do vezda — ja bolje 
nehéem. Piaée uemorera uikak vzeti, kaj 
sam posluáil.

Da ste samo vidli, kak se je zaplakala, 
da smo se vu koö ju seli i po tiho odpe- 
ljali. I kamen bi bil zaplakal, kak li nebi 
őovééje srce 1 Kam smo god doáli, sve ju je 
áivo gledalo, kak kakvo éudo.

Putue stroáke tam i nazad piát la je 
ona od svojih penez, kője si je priáparala. 
Razhajajuéi se, prikazala mi je 07 zlatni 
krimié. Dók mi bude na ramenu óva séda 
glava — nikam od mene ov lépi spomeuek,

Pusti se vu pripovedaoje. Opifle poten- 
ko céli pút ; a starica ga je poslulala poleg 
kéeri i ostali, sve do glube dobi veöeri.

Kak se prviput pévci (kokot] oglase. 
najslajdi je poéinak. — Zjutra se pokaáe 
sunco veselo. Tereza bila se je po nekaj 
vmirila • . .

Pospravljajuc po sobi i spomiuajué se 
s materom o kojeéem — zakuca negdo na 
vrata. „Slobodno" ! zavikne starica, a na 
vrata gdo ? . . . Róbert.

Tereza stane pram njemu — poérljeni 
kak piámén ognjeDi i poáa mu desnu 
ruku.

„Oprostite*, reée oo, kaj sam tak du
gó izostal. Zoameuiti i süni posli nésu do- 
pustiii, da bi bil prije doáel. Osem dnevov 
morál sam samo vu Morvicab sprevoditi.

Oau yeéer, gda sara se 8 Vami raz'áel, 
naáel sam doma glasonoáu. Véé vzorju sam 
morál oditi, pák se nésam mogel niti spri- 
éati. Ravno sam vezda sputa doáel. — Jeli 
istina kaj sam őul, da je Kiara . . . .  —

„Klara jett prodteée ga Tezeza, véé vu 
C lovcu — vu kloátru. Primite srdcéni po- 
zdrav od uje — i evő öi táj te ovo pismeco.

S navlastitim genuéera — b drbéuéim 
glasom preéita Róbert list. Ah ! to je vu 
istinu — podvikue — sveto — nebenko 
biée,

Radostno budem oéitova) njenu 2-üju
— pák ju ouda budem s bo jóm pomoéjom 
izpunil. Oau veéer, gda sam ju zadnji pút 
vldel i ona me uo vrat sprevodila, podav mi 
svoju ruéicu, reée slabira urailjinim glasom :

„Usriőite Terezu !c — Stoga, mila 
Tereza, moje srdce je samo dvojiti moglo
— ali ostaviti Vas ? — za nikaj. Tu vám 
podajem ruku !

Ako i Vi mene tak ljubite, k&k ja Vas

— svisite svoju znjom — i nigdar da ne-
budete se zbog tóga Caluvali 1

Sreéa, dévojaéki sram vudri joj vu liee 
i dala mi je ruku ; a on — poprime ju od 
srdca ljnbljeno, pritisne k srdcu, donese na 
vusta — zatim ju objine i pred svimi 2ivo 
genutljivo kuáoe.

Mati gledala do suzah genuta, vérenike, 
stane med nje i poda ujira svoj blagoslov.

Za kratko vréme gosti (svatba) na Ra- 
kinom dvoru — gostuvanje svetleée svatov 
od svih stran.

Medtim gle i Klárin noviciat vu kló- 
átru. Mati spravi sa zetom i kéerjom uaput 
vu Célovec, da si srdce vidi.

Ravno on den, gda su oni vu Celovec 
poáli, imala je i Klara opatica postAti. O 
kak zamamljiv je bil ujihov zestauek. Sve 
iivo uapne od geuutljivosti vu suze.

Nekakva tajna radost predre srca, gle- 
dajué, gdé mati kéerku, svest svaka — se
stra sestru a svak evest kuduje i objinjuje.
— Blageu on óaa, — blaíen, koj radost 
oiiva 1

Preiépih lasih nestalo je pod ákarjami
— a vedro zastre ö ni zastor. Ceremonije 
su gotove, Klara se odreée svéta — céla 
je oputica!

Krotka kak ovőica prime od srdca i 
prijí teljno lépa ta opatica svaka i sestru, 
koji su dodli, da se s njom razstaneju.

Kak joj je ua srdcu bilo, gda se je z 
njimi razstala — nemore pero spisati, — no 
pri [svem tóm nauvlada ona tugu srdca i 
uazdravi njim :

Vi odbadjate — no mama mi naj o- 
stane nekoliko dnevov — da mi bude je- 
dina uteáljivost, gda me vés svét ostavi!
— Budite mi sreéui i zdravi!

Ja Vas nigdar nepozabim — barem 
vu molitvi — Bog s Vami — sreéao mi 
putujte. „Sbogom“ !

(Konec).

KAJ JE  N O V O G A ?
— Prosimo poátuvane uaáe predplat- 

nike, naj naro na pocetku tretjega fertalja 
predplatne zaostatke po poáti poáleju i pred- 
plate za növi fertal ponoviju. Cena naáih 
noviu je: za jeden feital 1 frt, za pol leta 
217T" -------

Puntarija zaradi krumpira,

Iz Beiliua (iz Prajzkoga) orsaga javlja- 
ju, da su se i 3ue iz Nőve vési, poleg vara* 
áa Potsdama poluuile zaradi velike dragoée 
krumpira proti mu2om, koji su potrebuvali 
zu jeden liter krumpira 10 krajcarov. Vu 
svojoj srditosti prehitjle sú kóla sa krumpi- 
rom pák su vsega krumpira odnesle, — o- 
stali mu2i komaj su vu li svojim krumpirom. 
Na sreéi da su iandari bili taki na pikétu, 
ar drogaé bi se joá gorie pripetilo. — Vu 
raestu Spai dau je takaj krnmpir po 8 kraj
carov jeden liter.

Samoubojstvo pri sudu.

Mladi jeden éovék s éijim su ftivotom 
joá pred nekolike tjedue bile Bkopöane naj- 
boláe nade (ufauja) 24 ga juniuia je zaradi 
teftkog zloé na bil vu Beéu odsudjen i do-



uzel si tuÉnim naéinom 2ivl jenje. On nesnfi- 
nik íove se líermann Fiser doktoraiul merii- 
cine rodom iz Moravske Bele cirkve, sin 
jedue siromasne vdovice, kojoj je bil vsa ba- 
trivnőst i pomoc. Ov tu2eu dogodjaj, koji 
je pri sudu pobudil veiiki ueinir dogodil se 
je ovak : líermann V  Ser morál je 24 ga ju 
niuáa pred sudom edgovarjati zaradi nemo 
ralnog zloéma, po iojena na dvema devojfii- 
cama. Obtuienik je prigodom rezprave bil 
prilifiuo niren. Gda se je doviáil dokazni 
postupak podigel se jc orsaéki fiskai tér je 
vzel refi, da obrazloíi obtuibu proti Fiáén, 
pos’je kojpga je branitelj Fiöerov opet go 
voril za obtu2enika i molil sud, da se nje- 
gov klient reöi (uslobod ) od obtu2be. Taki 
zatiin iáli su sudei vu drugu hi2u da stvo- 
riju 08udu, i povrnuli su se za kratko vie 
me opet vu sudbenn paluiu. Obtu2euik se 
je stal, a prezcá suda pofiéi je fitáti osudu, 
kojom se Hermann Fiáer obsudjnje na t<2ku 
tamnicu (vuzu) na de^et meteci. PrezeS je 
jog ni bil gotov s odsudem, tér komaj kaj 
je zgovoril „deset ineseci* zavikuul je F Ser 
sudeom velikim glasom : „Ja di2em proti 
sudbenoin stolu obtuibu, zaradi inoraluoga 
ubojslva !* C'm jő to obsudjeii k izg»voril 
pograbili su ga stra2aui i opet na mesto 
posadili. Nu ov podigne on liip desnu ruku 
vu vis, Icák da bi se hotel neéim zakleti a 
taki zatim poteguul je ruku dőlj', i prije 
nego su ga straiani mogli zapreCiti vudril 
je zetsum jukogtjum vu prs<i. íz prsali F.áe 
rovih tiki je poéela teéi vruci krv, i on j>* 
jo5 glasno zavikuul sudom ; »Vmoritelji, 
viuoritelji !• Vezda su straiaui pograbili ob- 
sudjeuika, tér mu krvavi no2, koga su istom 
vezda opazili izvadili iz desne ruke. Női, s 
kojim ai je FiSer zaváal sinrtnu ranu bil je 
doktorski női, skoj m se paraja mrtva tela. 
Kada su ntsrcéuog F áéra iznesli vuu iz 
sudbene hite, vtfi se je bil tik oslabil, da 
se je misliloy da je ved vumrl. Sudbeni dok
tor, koji je onda previziteroval samoubojieu, 
koubtatiral je, da je no t ni dosegel ni ti do 
írca uiti do pluéah. Strazaui oduesli su Fi 
flera vu jeden Spitsl, gde su mu doktori za 
vczali ianu. Tam je nesreénik uakon dugp 
smrtne borbe vumrl

f  Haynald Lajosi.

Katoli ki episkopat Magjar*ke izgubil 
je jednoga fd svojih najodlifineáih pred- 
Htavnikah ; Vu subotu 4 ga júliusa o pol- 
dan vumrl je vu Kálóéi kardinai nadbi • 
kúp Haynald LajoS vu 75 tora ljetu dobé 
svoje. Rodil se je vu Szécsényu ljeta 1816 
6-ga oktobra. Komaj da je bil osem Ijet 
star, poslal ga je njegov otec vu prvu di- 
jaőku íkolu, ili kak se véli gimnasij vu 
Vácz, od onud su ga potli dali vu Eszter
gom vu ákolu, gdé je srödnje ákole a od* 
liCnim uspjehom svráil. — Pokelidob da 
je imái veljku 2elju za s\efienifiki staliá 
prijel ga je esztergomski prímás Rudnay 
vu ákolu, lak zvanu áeminarium gde se 
mladi i ákolaju za redovnike ; a vide i ve 
liki njegov talent, poslal ga je bi kúp prí
más vu velike ökölé tak zvane Emerika- 
nutn vu Po2un, gde se je vuril filozofifike 
navuke a s'jede e zatim ljeto dokonőal je 
nvoje navuke vu Nagyszombatul 8 odlifinim 
uspjehom Z radi njegvoga osobitoga ta
lentuma i bistre pameti bila je posljedica 
ta, da su ga onda poslali vu befke visoke 
ákole zvane Pozmaneum i Augustineum, 
vuMt se theologiju, gde je i polo il ljeta 
1841. oátre eg2amene (izpite) i postai dok
tor theologije. Postignuvsi prepisanu dobu, 
prijel je jedno za drugim cirkvene rede 
Ljeta 1839. oktobra 15-ga posveéen je bil 
za redovnika, i ovoga istoga meseca 20-ga

alu2il je prvu svetu meáu vu svojem rod- 
nőm mésta, I podel 1 jé prvi blagoslov 
svojim vu radosti nalazefiim »e roditeljem. 
svooj bratji i ostalim nazofinm. Videfii 
prímás Kopácsy tóga tak visoko vuőenoga 
i osobito nadarjenoga mladifia, prigrnul 
ga je k sebi i vzel pod svoju otfiinsku o 
brambu, i od ovo dóba nije ved prestal se 
za njega otfiin ki brinuti. Najprije poslal ga 
je vu Budapest za kapelana, onda ga je 
i pák imenuval za profesora theolog je naj 
prije vu esztergomskom a zatim vu nagy 
í-zombatskom Seminariumu Vusvojem pro 
atom vremeuu, vu ljetn h vakac'jah (ferijah) 

|i-el je táj mladi profesor putovati po své- 
tu. Vu őetiri ljeti preputuval je stranjske 
orsage : Taliansku. Francezku, Nemsku i 
Englezku, gde je sreóno med preStimane- 
mi i vuéenimi l,udmi boravil. Ljeta 1846.

I vzel ga je prímás Kopácsy vu svoju bli- 
ziuu i imenuval ga je za svojega tajnika. 
Za dva ljeta pako, tojest 1851. imenuvan 
je bil na mésto vumrloga erdeljskoga bi 
>kupa Kováé Mikloáa za nanaéstnika. Jóé 
ovoga istoga ljeta, dakle vu 35 Jjetooj do
bi bil je posveéen za biékupa. i jedn> ljeto 
na to, kak je K o v a :' biákup vumrl, postai 
je on biSkupom Vu deset ljetah sv jega 
biákupovanja vu Erdelju daruval je na 
dobre cilje prék 394 jezere foriuti. Zaradi 
svojega politiőkoga drlanja, morál se je na 
biákupski őasti zahvalit ; ali rimski o ec 
papa Piu§ IX-ti pozval ga je k seb vu 
Rim, i za dokaz svoje blagohotnosti i po- 
Stuvanja imenuval ga je svojim naslovnim 
bi*kupom Ka tagé i církve sv. Cipriana 
No véé ljeta 1867 pozvan je bil nazad 
vu Mag.arsku i kak je Lonovié bi kúp 
vumrl, bil je Haynald imenovan za nad- 
biákupi vu Kaloci Ziradi velikih krivicab 
njemu mneéenih i zaradi ve’ikih njegvib 
zaslugah dobival je jedno za drugim ve
like éasti, dobiI je veiiki kri2 rela Leo- 
poldova, veiiki kri2 reda sv Stefana i 
najpreétimaneáe rede i Cast' cirkvene, i 
papa Leó XIII. imenuval ga je ljeta 1879. 
za kardinala. Kakti kaUéki biákup imjjuői 
ziameniti dobodek, daruval je na cirkve
ne, ékolske i drugj svrhe prek pet mili 
junov forinti; tér je i vu tóm p g'eiu o- 
stavil Ijep spomenek vu knto'iCkom pu 
éanstvu Magjarske.

Premene vu nadbiákupiji.

Prcmeáéeni su gg. kapelan* : Kutnjak 
Mihály iz Subotice vu Raéu ; L’s/Ják La
jos (prelocanec] iz Ra e vu I/grád ; Prelec 
Iván iz L'ipatinca vu Suboticu.

Velika starost.

Vu Tabbu, áomogykoj \armegjiji vumrl 
je ovih dnevov jeden sab)l (énajdar) Lustig 
Móric vu 107 ljetu dobé svoje. Vamiloga 
oplakule nj g >va v e  na tovaruS’ca, skojum je 
2 vei vu h2iom zakonu 80 Ijet srecno i 
zad« voljno. — Ona je vezda stara 101 Ije- 
to Zvun tóga OBtavil je pokojni j( S őetiri 
sine — tii kéeri — éeterdeset vnuk'v i 
silu bo2ju prevnukov.

Zeljezniíka nesre.'a vu Bavarskoj.

Cetvrtoga juliuéa jé na ieljezn őkoj i 
piugi (átrek*) pri Eggolsbeimu ziSel iz 8i- 
njah fe Sin eug zaradi togo, kaj su se gre» 
de poi Sinjami nadigle. Jedna 80 Ijet stara 
starjca vumila je odmah fiira su je zvlekli 
izpod ruáevinah euga, — Sest osobah je 
teíko ranjeno — néma ufanja —• da bi 
ovi ozdravili, dofi'm ih je trinajst lehkol 
ranjenih.

Otrovani od gljivah.

íz mesta Tainoka javljaju o sljcdeéoj 
uesrefii, koji je ovili dnevov postigla tamoá* 
nje stauovnike. Dva ond'Sőji derarci nabrali 
su vu blíánj'h Sumah gl|i\e, za kője su dr- 
tali, da su jeduéi (za jesti) i prodavali ih 
vn spomeouton mestu. Ljudi su nakupovali 
tih gljivah i priredili za jelo. Nu pri obr- 
du su vsi najeakrat ofiut li velike boM. Ka
da su doktori previziteruvali betc2 dke, kon- 
átatirali su, da su ne?recu ki vsi otrovani 
(ogiftani). Kak je vu spomenutom mestu sa- 
mo jedeu doktor, dal je obfiinski notariuá 
vse otrovane dopreiniti vu svoju hiiu, da se 
budu bilje rnog’i vra iti, Nj°gova je hi2a 
b«la spodobua épitalu Okolo 30 peráon le2i 
joá vu posteljah, a 7 ih je vurarlo.

a* *

Spodobno uesreéi javljaju iz mesta S 
A. Ujhelya. Tam se e 8 gljivauii otíoval
nekakov biyati tigovec Kaufinauu sa svo- 
jom familijorn i d.uz nom, Vsega skup fer- 
giftaio (otrovauo) 18 peiSonah. - -  Ovi ne- 
srecui dogod aji pokazuju, da bi se pri ku- 
po\anju gljivah moralo jako paziti.

Viher i tufia.

U Koloivara i Háromszcka javljaju, 
da je 5 ga julmSa strahoviti vilier prolom 
ollilca i tufia bi 'a. Kvara je vnogo. Vnogo 
h*2ih i mariié je uniáfeno, a hatari viSe 
obfiiuah • isto su potufieni.

♦* *

Iz mosta Turke\e telegraíirali su, da
je t»m 6 ga ju 1 uáa takov vibcr bil da je 
celoga hatara na nikaj spravil (vuniStil). 
Se‘va i sadojaki (vofinjak ) je vse s fondauo, 
Kvara je do dva milijuua forinti.

N ekaj za  k ra tek  cas.

1.

Frajlica : Vi s ovoga bregu dalko vi
dító, kaj ne ?

Pastir : Nego, da'vilim dallco.
Frajlica: Vi mo ti mirete odvud i bre 

ga Jvansóicu videti ?
Pastir : O draga frajlica, i joS vnogo 

dal je morcra vidtli
FrejI ca : Pák kak je to mogufie ?
Pastir : Vjdiju draga frajlica, gda je 

fiÍ9to vedro, tijan do sunci morém videti.

2.
Jeden navuéitelj ie dobiI sljeded'ga 

lista od otca j'dnoga di,aka njegvoga.
Pofitnvaui gospon navuoitelj 1

Jako njih ljepo prosim, naj oprostiju 
mojoj kfierki Marci, kaj je ne mogla vu 
Skolu dojti i nj m sirutku i melju za pi 
ceke donesti; — ar je preSistui tjeden 
vmrla,

3.

Navuéitelj : (ua cg2imecu). No Trez», 
jedin kilogram gnvedíne koita 45 krajcarov, 
kaj budu kofltali 5 kilogramov. — No kak 
se ov racun zove ? No, no, — to se véli 
„szorozni*.

Trezika : Prosim t >ga raéuna su ne 
dali Roz;, — nego Kitici púk MariSki, kaj 
bi na egiamenu raéuualc.



M a g á n v e v ő k n e k  való gyönyörű m in tá k  
in g y e n  és b é r m e n tv e .  

S z a b ó k n a k  való m in ta k ö n y v e k , a mi
nők még nem lélezlek, bórmenletlen és 2 0  
fo r in tn y i  beiéi meilell, mely öaszeg a meg

rendelés alkalmával levonatik.

Öltözetekre való kelmék.
Peruvien és dosking a magas C ie r ii*  számára, 
szabályszerű kelmék cs. és kir. l i iv i iu in o k l- ,  
v e te r á n - , t i ia o l ló  , torn á a z* , e iie lé il-  
e c j e n r u l iá h r n ,  tel**- é s  já te k d .K in lr n
vmIó iiomZIŐ, ló d é n  vízmentes kelmék vn
«*iÍHKl4ntia(olirn nio-iilieliiielt, utnxó-
liln ld el*  4 - 1 4  írtig stbb. Ki jm á n y o e n n
tlucteiM iécev. tsrtOK linzit* iom iiih  kel
me árul és nem olcsó r o n g y o t , melyet kü. 
lön féle helyről ajánlanak és a szabóbért is alig 
éri meg, vásárolni akar, forduljon következő 

c/éghez:
Joh. Stikarofsky in Brünn-

Legnagyobb poszlóraklár Ausztria-Magyaror- 
szágban. F el m i ll ió t  megérő óriási raktárom
mal és v i lá g  fo r g a tn i ti üzleteinél nagyon 
természetes, hogy nagyon sok m u r á d é .*i* » i 
rendelkezem; minden jó z a n u l  g o n d o lk o d ó  
e m b e r  okvetlen be fogja látni, hogy ily sok 
maradékból mintákat küldeni nem lehet, mi
után néhány száz n iln ta m eg ren d c léM  után 
hamarosan n em  m a r a d n a  Memml. Valósá- 
gágos szélhámosság tehát, ha posztóc/égek 
mégis m urádéi*  m in tá k a t  hirdetnek és ilyen 
esetben a mintadarabok egész végekből és 
nem maradékokból valók; az ilyen eljárás 
czólja könnyen érthető. Maradékok, melyek 
meg nem felelnek, kicseréltetnek, vagy a 
p é n z  küldetik vissza. Maradék megrendelés
nél a szint, hosszat, árt tessék megjelölni. 
Szétküldés csakis utánvéttel. 10 forinton felül 
bérmentve. L e v e le z é n  magyar, német, cseh, 
lengyel olasz, és (ranczia nyelven. 777 20—20

M elyik la p ra  fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E « 1 ’E T É K T É * <;,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. E/. a magyar olvasóközönség lapja. 
Hitelen forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hü tudósítást egyedül az »Egyet- 
értés« közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyelórtésu keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két-három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részinf a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyanágu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés44 olvadói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és Liléiéten akar értesülni, fizessen 
elő az „Egye fért e s i  re, melynek előfizetési 
ára egv hóra 1 frt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingv'en és bérrnentve küld.

® 3 1 1 -5 2  824.
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5157 tkvi szám 891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A  Csáktornyái k ir. jb iróság  m int tikv í 

hatóság közh írré  teszi, hogy B o tto rn y a  köz- 
ség v é g re h a jta tn a k  Guncz Is tv á n  végrehaj
tást s ze m e lő  ellen i 2 8 3  fr t  2 0  k r. tőkekö- 
vetelcs és já ru lé k a i irá n ti végrehajtás* ü g ; é* 
ben a nkanizsai k i r .  törvényszék (a  C sáktor
nyái k ir . jbtróság) terü letén lévő bottorn yai 
151 tk . 1 8 7 6  h re z . a, iugatlauból végrehaj
tást szenvedettet ille tő  egynegyed része 64  
f r t  5 0  kr. becsértékben, ugyanezen tjkvben  
1 9 7  hrsz. a. iugatlau 2 7 7  f i t ,  5 5 8  hisz. a. 
171 fr t, 5 9 6  hrsz. a. 1 3 8  fr t ,  6 3 3  hrsz. a . 
6 9  f r t ,  1 0 1 2  hisz. a. 1 1 9  f i t ,  1 4 3 5  hrsz. 
a 9 5  fr t , 1 4 7 0  hrsz. a. 1 9 0  f r t ,  1 9 8  . hrsz. 
a. 2 3  fr t  becsértékben, az ezen tjkvben fe l
vett egész legelő illetőség 1 5 0  f * t  btcsér- 
tékben, továbbá a bottornyai 7 3 8  tjkvben  
9 0 5 /b  hrsz. a. egész ingatlan *1 1 9  í r t  becs
értékben az á rverés t e lrendelto , és b tgy^a  
leunebb m e g je lö lt ingatlanok az

189], évi augusztus hó 4-ikén 
délelőtt 10 órakor

a bottornyai község házáuál megtartandó 
áyilvános árverésen a megállapított kik’&ltási 
áron alól is elcdatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gat anok becsárának 10°|u-át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november iió 1 én 3333. sz. a kelt igaz- 
ságügymiuisteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez le’euni, avagy az 1881, L X . t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál eiölege3 elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi május hó 
27-ik napján.

A Csáktornyái kir, jbiióiág mint tlkvi 
hatóság.

KOLLARICS
kir. aljbiró.

861.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Mozsi Rozi vé- 
grehajtalónak Rudolf Mária jelenleg Szeles- 
tey Istvánné végrehajtást szenvedő elleni 
212 fit 50 kr. tőkekövetelés es járulekai 
iránti végrehajtási ügyében a nkauizsai kir. 
törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) te
rületén lévő Csáktornyái 573 tk. 47|b hrsz. 
a. fele részben Rudolf Mária tulajdonául 
felvett belsőség és tartozékai 450 frt 20 kr. 
becsértékben 1891 évi augusztus hó 10 én 
d. e. 10 órakor a Csáktornyái kir. jbiróság 
tlkvtárábau — a szávszkaveszi 123 tk 
26111 hrsz. a. fele részben Rudolf Mária 
tulajdonául felvett ingatlan 606 frt 50 kr 
becsértékben

Í 8 9 1 .  é v i  a u g u s z tu s  h ö  lO -S n  d .  u 3  ó r a k o r

a szavszkaveszi község bíró házánál megtar- 
tindó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fogunk.

Árverezni szándékozók tartozna^ az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készjéuz- 
ben, vagy az 1881, LX. t -e z . 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó l  én 3333 sz. a. kelt igaz- 
ságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírbíd a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t-ez . 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elö'egeí elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elis nervéüyt átszolgáltntni.

Kelt CbáktoruyáD, 1891 évi jinius hó
3-án.
, A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság*

K O L L A R I T á
859 kir. aljbiró.

0030000 0103000000 
g láiuilumló laluÍM
q  A Csáktornyái főtéren egy első 
q  emeleti utczai lakás, mely áll: 3 
z r  szoba, konyha, nagy padlás, pincze, 
^  Lkamra, istálló és kertből, kiadandó. 
S  Bővebbet :
£} .Ci í—* ö z v  N iy  N á n d o rn é n iil .
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Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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