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Szerit osztő vei értekezni lehet min
dennap 11 é8 12 óra között — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g l t a l  

J ó z s e f  szeikesztö nevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l  :

Fischel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések ju tányosán  sz á m itla tn a k .

MURAKÖZ
MAGYAR és E O R ííT  NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

^ I ^ j o l e i i i k  l ic to n k in t  e g y a z c r :  v a sá r n a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 írt 
Fél évre . . . . 2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak:
Bndapesten: Goldberger A. Y. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H., Dnkes M , Oppelik A., 
Danbe G. L. és társinél és Herndl.

Brünben: Štern M.

Nyi!ttér petitsora 10 hr.

A szőlői-agya (peronospora viti- 
cola) ellen való védekezésről, 

ii.

A bordeaux i (bordói) keverék a k ö 
vetkezően készül : a rézgáliczot megtörjük 
és először kisebb mennyiségű mérsékelt 
meleg vízben — 1 klgr. rézgáliczra 3 liter 
vizet számítva -  oldjuk fel, vagy faedénybe 
lemérjük a vizet s minden hektoliter vízre 
2 3 - 4  klgr. rézgáliczot számítva, a réz
gáliczot zsákba téve úgy eresztjük a lemért 
vizes kádba, hogy a rézgálicznak csak fele 
érjen a vízbe, mely 1 0 - 1 2  óra alatt mind 
föloldódik Egy másik edényben az oltatlan 
meszet oltjuk, — minden hektoliterhez 
G -  10 liter vízben, a meszet diónagyságokra 
törve folytonos kererés közben csendesen 
rakjuk a lemért vizbe úgy, hogy a mész 
oldat 4 0 - 5 0  C foknál feljebb ne h é 
vül jön.

A mészoldatot czélszerü finom szilán 
átszűrni, nehogy oly anyagok is m aradja 
nak benne, melytől a permetező készülék 
bedugul. Ezután a rézgáliczoldatot a kellő 
arány szerint nagyobb mennyiségű vizbe 
öntjük, s ha a mészoldat lehűlt, akkor foly-1 
Ionos kavarás közt lassan hozzá keverjük 
a rézgálicz oldathoz (és nem megfordítva). 
A rnészoldatnak okvetelJenül ki kell hülnie

mert különben a keverék a peronosporára 
nézve teljesen hatástalan lesz.

Ha van jó kövér, vajszerü oltott m e
szünk, úgy ezt is használhatjuk, csakhogy 
ekkor 1 klgrm. oltatlan mész helyett 2 V2 
klgrm. oltott meszet kell alkalmaznunk.

A rézgáliczot csak fa, réz vagy agyag 
edényben oldjuk fel és annak keverésére is 
csak faeszközt használjunk.

A kész bordeauxi keverék elállhat 
hoszabb ideig is, de használat előtt s ál
talában valahányszor a fecskendőbe önlünk 
belőle, alaposan fölkavarandó, mert épen 
azon részek, melyek a peronosporára h a t
nak. leülepednek.

E folyadékot a lehelő legfinomabb per 
meteg alakjában kell a szőlőlevelek felső 
lapjára juttatni.

II. A s z ó d a  é s  r é z g á l i c z  k e 
v e r é k e .  Ennél mész helyett szódát (szén
savas nátrium ot) használunk. Előnye az, 
hogy nincsenek benne olyan durva részek, 
mint a mészkeverékben. Ha 2 százalékos 
keveréket akarunk készíteni, akkor 2 klgrm. 
rézgáli zot 6 liter meleg vízben s 2 és fél 
klgrm. kristályos szódát 12 és fél liter víz
ben feloldunk s e két oldatot folytonos k e 
verés közt, előbb a szódaoldatot, aztán a 
rézgálicz oldatot 82 liter vizbe önt ük, s 
igy kapunk egy hektoliter 2 százalékos

rézgáliczoldatot. Természetes, hogy ha az 
! első permetezés akkor történik, mikor a 
baj már föllépett, ekkor ennél a keveréknél 
is több (3 — 4 klgrm.) rézgáliczot és meg
felelőig több (33/é — 5 klgrm.) szódát hasz
nálunk 100 liter vízre s e szerint m ódo
sítjuk a keverés arányát-

E két keverék (a bordeauxi és az 
utóbb említett szódás) legczélszerübb a 
borra földolgozandó szőlőtermés megvé
désére.

A hol a termést fürt, tehét csemege • 
szőlő alakjában értékesítik, ott — mert 
különösen a bordeauxi keveréktől látható 
foltok m aradnak a fürtön — a következő 
keverékek a ján lh a tó k :

a )  A r é z g á l i c z  é s  a m m ó n i á k  
( s z a l m i á k s z e s z )  k e v e r é k e .  Ennél 
előbb egy a n y a o l d a t o t  készítünk 
úgy, hogy 1 klgrm. rézgáliczot 3 - 4  liter 
meleg vízben lentebb leirt óvatossággal 
feloldunk. 11a a rézgálicz tökéletesen fel
oldódott s az oldat nem meleg, akkor 
lassan folytonos kavarás közben 1 vagy 
1 és fél liter 22 százalékos ammoniákot 
öntünk hozzá. A folyadék ekkor zavarodni 
kezd és halvány kék szint vesz föl, s ha 
az összes am m óniák m ár egészen bele van 
öntve, a folyadéknak meg kell tisztulnia s 
intenzív u ltram arin-kék szint fölvennie.

A „Miraku" tá r n á ja
A in 0 s ö 11 é s z A m I í\ j a.

Irta : H ó n a  B erti.

Ha mindenki úgy törődnék avval az átkon 
poétikával, mint jómagam, akkor sose volni ok 
a békalábon álló katonák költséges szaporítására ; 
de arra se. hogy az egyházpolitikai mozgalom 
jogosságát különböző színekkel tarkítva vigyék 
a nagyközönség elé.

Akik 1 ehat akkép akarják a politikai U l i a z  
s /. 0 s Szczilljáát kikerülni, hogy bele ne ütődjenek 
a Kai ibdiszbe : azok fogadják el az én jóindulatú 
tanáé ómat

Tudják mi az ? — Ne olvassanak politikai 
lapokat s ha mégis hébe-korba ügyet vetnek 
ezekre a sokszor hamis hieroglifekre: figyelem 
né kül siko'janak át a hasábokon 8 lélekzetet se 
vegyenek addig, amig az h p ró  h i r d e t é s e k  
mulattató rovatáig nem értek.

Kérem alásan ! — ez a legérdekesebb.
Akinek kételyei volnánek. ám próbáljon 1 

szerencsét. Vagy szívlelje meg, ami velem esett 
8 akkor nyomban igazat ád nekem....

Mélióztassék figyelni, elmondom az én jói/.ü 
ka’andomat Azonban nehogy azt bigyjék, hogy 
én csak alfele gonosz fondorlattal akarom önöket 
h csapni. .S ha már kel ö jóindulattal elolvasták 
nem közönséges élményeimet, nehogy azt gon
dolják, hogy Isten tudja milyen gyászos torié lyal 
kfczn ereg’em ki emlékezetes bajaimból, Egyéb
ként a dolog rendjén mindent meg fognak tudni.

...Női hát mindenek előtt tudatnom kell 
önökkel, hogy a m a c z i n e c z i  középiskolák 
sikeres elvégzése után egyik honi népnevelő mellé 
szegődtem segédnek, de mivelhogy tanítói diplo
mámat megve’te az 1851. augusztusi » f a g y « :  
a szívtelen népnevelő néhány hónap múlva 
kéretlen-kelletlen úti laput kötött *i talpatlan czi- 
pöm alá.

Erre szedtem vettem a sátorfámat s a 
szomszéd-faluban íö’csaptam Írnoknak a jegyző 
mellé. Itt se volt valami kényelmes helyzetem, 
mert hol a kocsisnak, hol a vincellérnek kellett 
segítenem ! — annak a görhes gebéket vakarni, 
ennek pedig fillokszerás szőlőt kapálni vagy ve
nyigét metszeni.

Váltig: éreztem, hogy mindez egy lilcrálus 
embert nem nagyon emel, azért jónak láttam 
majornemesi voltam csöndes tudatában o’yan 

1 pályára lépni, ahol másfél röfnyi magas alakomnak 
véka alá rejtett észbeli világossága, mint nyár
éjen az északi fény, vakító ragyogással kigyu jon.

Hántódva a kínos helyzet által, legjobbnak 
véltem a fővárosba menni, hová gyalog íorsponton 
csakhamsr föl is jutottam.

Az egek egészen a kezemre jártak.
Alig pihentem ki a poros ul izzasztó fáradal

mait, mikor egy vidókembeli ősmerős urra buk
kantam- — Egyetemi hallgató volt.

Megkérdeztem, hogy nehéz pálya-e az ? mire 
azt felelte, hogy inkákb nagyon is könnyű és 
hozzá uras.

Kedvem szottyant és nyomban beálltam — 
„tiszteletbeli4* jogásznak.... Vájjon írért ne tettem 
volna ? hisz nem kerü't semmi fáradságomba....

No kérem szívesen, itt kezdődik a java- 
történetem l

Május derekán tartóit az idő; — gyönyörű 
napok járatk; — a virágboltok és utczai ablakok 
lete voltak szórva szebbnél szebb virággal. A 
városliget és a többi sétányok ozondús levegőjét 
a hullámzó közönség kereste (öl.

Mindenütt élet: az illatozó növényben, a 
szórakozó emberben és a csicsergő madarakban....

Hazurról havi ötven frt gázsiban részesültem. 
Az öreg ur nem is igen adhatott kevesebbet; 
hiszen egy leendő oszlopos embernek ennyire 
föltétlenül szüksége van.

Kezdetben ugy-abogy csak megvoltam pénz 
do'gáhan. de később azt láttam, hogy a gyorsan 
terjedő barátság kissé költséges, sőt iit-ott mái 
némi nemű adóssággal kezdtem dicsekedni.

Nem akarom a valót elhallgatni, de meg ezen 
is fordul az egész elbeszélésem: azért menten 
kivallom, hogy legnagyobb hitelt az én aranyos 
mosóném nyitotta.

No-no! ne tessék mindjárt félreérteni, ne 
tessék azt hinni, hogy F á n n i k. a, talán va
lami gyöngéd érzelmeket táplált irántam. — Nem, 
azt nem tette; én legalább akkor nem hittem, 
hogy ilyesmi számítások adták volna szappantól 
fényes kezeibe a varrótűt, ha galléraim foszla
dozni és ingeim szakadozni kezdtek.

ö  egyáltalán nemes szivü fehérnép volt, aki 
mindig tudta, mikor hozza haza fehérneműmet ; 
mert ilyenkor kivétel nélkül otthon talált. Es 
kérem oly figyelmes teremtést ritkán lehet találni, 
mint F á n i k. a., mert ahogy letette a motyót. 
nyájas beszéddel az ágy melletti székre ereszke
dett s minduntalan tudott vatami csiklandós új
ságot fecsegni.

Mikor távozott, soha egy jotlávai se említette 
hogy a mosás Arára azükége lenne, sót mintha 
csak a szememből olvasta volna ki, hogy egy





arról győződve, hogy egy év m úlva a népnek | 
büszkesége tárgyát fogja képezni a kellemes 
hanggal biró k á n to rs  az izgatókiól óvakodni 
fog. Dicséret és elismerés illeti meg a 
kántorválasztás alkalmával tanúsított maga 
tartásukért főt Horváth Lajos, provincziális 
és Ángyán Aurél, zárdaíőnök urakat.

— (H a lá lo z á s  Kollay Lajos bottornyai 
körjegyzőt súlyos csapás érte — a m eny
nyiben 2 leánya 6 és 6 éves korban a 
roncsoló toroklobban f. hó 1-én, illetve 
4 én meghalt. Vigasztalja őt az általános 
részvét.

f r ő .  A régen várt eső végre m egérke
zett vidékünkön is e hó 3 án délután a 
gazdák nagy örömére. Kezdetben csak szitált 
az eső, de később valóságos zápor hullott 
a felhőkből, melynek magja is volt, de 
szerencsére csak apró. Az esővel hullott i< g 
nem tett kárt. A gazdák ismét reménykedni 
kezdenek. A kiíagyott és kiszáradt vetést 
m ár nem hozza ugyan helyre a várva várt 
vendég, de a rétnek, kukoriczának nagy 
hasznára  volt. Felemlítjük, hogy a gyüm ölcs
fák levirágzásának az idő még eddig kedvez.

(Id ő jó s ló  t á v ir a to k . A földmivelési és 
kereskedelemügyi m. kir. m iniszterek tudva
levőleg tavaly augusztusban gondoskodtak, 
hogy a budapesti központi meteoro'ogiai 
intézet időjóslatai több nagyobb helység 
posta- és távirdahivatalával naponként távi
ratilag közöltesenek s az illető posta és 
távirdahivataloknál a jóslások a közönség 
szám ára kifüggesztessenek. Ezeknek a jó s
lásoknak a közlése az illető minisztériumok 
által e hó elsejétől kezdve vidékünkön 
Csáktornya és A.-Lendvára nézve is elren 
deltelett. így az illető postahivataloknál 
naponként délután 4 óra tájban értesülhet 
az érdeklődő közönség a m ásnapra szóló 
idöjóslásról. Akik az időjóslásokról otthon 
óhajtanak értesülést szerezni, azok részére 
havi 2 frt 50 kr. díjért naponként rendes 
táviratlapon kü'di meg a postahivatal az 
időjóslásokat.



Vu Čakovcu 7-ga maju«a 1893 Broj 19.X tečaj

F urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurom. — 
Sve pofiiljke tiSuée se zadržaja no 
vinah, naj se pošiljajo na ime 
M argitul J o že ta  nredniks vn 

Čakovec.

Izd a te ljs tv o :
CnjiŽara Fischel Filipova kam se 

predplata i obznane pošiljaju.

1’retl p la lu a  c e n a  f e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . . 2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini broji koStaja 10 kr.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
računaj u.

u a  liorvatsIioF i i m a g  j a r a k o m  j e z i k u  Iz lazee l  d r u ž t t e n i  z n a n s t v e n i  i p o v u e l j i v i  l i s t  za  p u k .  *
^ I z l a z I  t i z e d e  n  j e d e n k r a t  I  t o :  v u  s v a k u  n e d o l j n .

Službeni glasnik: ..Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtv: C 'iaknvočke Snarkasse'4, „Medjimurske spnrkasse*4. i t. d.

Cirkveno-političke zakonske
osnove vu Magjarskoj.

Minister nutrcšnjih poslov Hieronymi 
i m inister bogoštovlja i nastave grof Csáky 
predložili su ovili dnevev vu magjarskom 
saboru (orsačkom spravišču) obedve cirk 
veno političke zakonske osnove, kaj ih je 
obrekel kabinet W ekerlov. Prva se osnova 
tiče recepcije iidovab, a druga vpeljana 
orsačkih m aticah.

Osnova zakona o vpelanju orsačkih 
m aticah razdeljena je vu tri déla sa 74 
§ a. Prvi dél sadržaje občenite ustanove 
(§§. 1 - 3 1 ) ;  drugi dé! razpravlja vu 1. 
poglavju (§§. 32 -4 1 )  o porodnih m aticih  
vu 2. poglavju (§§. 42 — 43) o /enitbenih 
maticah, vu 3. poglavju i§§. 44 — 50) o 
m aticah m rtvih, vu 4. poglavju (§§. 51 — 56) 
o korekturi m aticah, vu 5. poglavju (§§ 
5 6 —57) o im atrikulaciji m agjarskih držav * 
Ijanah vu inozem stvu ili inozemacali vu 
Magjarskoj, i vu 6. poglavju (§§ 57 - 62) 
o kaštigah ; tretji dél sadržaje napokon 
prelazne i méöovite ustanove (§§. 63 - 74)

Prvi dél ustanovi uje, da se vpeljavaju 
orsačke mat ce za^vge slučaje poroda, vén 
Čanja i smrti (§. 1), a rukovode ih vu 
sed šču za to stvoienih kotarah imenovani 
organi (§ 2.). Kotare, ime i sčdFče odre- 
djuje minister nutrešnjih poslov (§. 3.). Vu 
vsakom kotaru ima se postaviti voditelj

maticah i njegov znam čnik (namestnik; 
(§. 4 ). Im enuje ih főispán vu varm egju , 
vu Budimpešti načelnik, vu F ium i gouver- 
neu**. Vu kotarih, koji se protežu na \ iše 
m unicipijih, imenuje ih on főispán, vu 
čijem području leži sčdišče. Kandidati pri 
občuju se upravnom odboru, a ako ovaj 
komu prigovori, imenuje voditelje minister 
nutršnjih poslov. Im enovanje more se po 
potreboči opozvati. K otarski sudci, načel 
niki i gradski činovniki dužni su primi ti 
imenovanje (§ 5 ). Im enovani mogu bhi 
samo m agjarski dižavljani purgari), koji 
su navršili 24. Ijeto, sa naobrazbom  bar 
srednje škole, neporočni (§. 6 ). Nemreju 
biti voditelji m aticah svečeniki niti rabini 
^§. 7 ) Priviemeno, ako se izprazni jedno 
ili obadva mésta. more főispán povjer ti 
'od jen je  malicah susednomu kotarskom 
voditelju (§ 8 ) Pojedinim voditeljem m ati
cah more minister obzirom na velikoču 
dohodka o l  maticah i ostala berive pode
liti pristalu nagrada (§ 9 ) Vodi elji ma 
ticah imaju se sm atrati javnimi činovnici 
(§. 10), oni su odgo orni (4$ 11.), kontro 
üraju ih vicekome$i (alispini), odnosno na 
čelniki i kotarski sudci, koji ih inoreju 
prež apelacije kaštiguvati globom do 20 
krunah (§. 12.) voditelji koji »u več d ru 
g ič  činovniki, podpadnju pod disciplinarni 
red (§ 13.), Vsa ka£tigujuča dela pri
vodjenju maticah podpadaju pod k raz zakon 
(§ 14 )• V-aki slučaj poroda, vjenčanja i 
sm rti ima se prijaviti kod onog voditelja

vu čijem se je kotaru pripetilo (§ 15). 
Ako se slučaj prijavi poti tri meseca, ima 
voditelj stvar prijaviti nadzornoj oblasti, 
koja odredjuje naknadnu vpeljanje (§. 16.). 

j Uzkrati li voditelj matice koju god vpelanje 
ili posluvanje, moreju se pritužiti stranke 
predostavljenoj oblasti (§. 17.). Vsaki voditelj 
matice more voditi dva prim jerka (ek- 
sem plara) po propisu uredjena, ter sastaviti 
a !fabetski popis za vsaku m aticu vsakoga 
ljeta, i za deset Ijet skupno (§. 18.). Upis 
vu prvu maticu biva tekučim  brojem i 
prež kraticah. Broji se pišeju i slovami. 
Korekture (popravki) su dopuščene samo 
za vréme upisa ali sam o vu posebnoj 
opazki uz podpis voditelja (§. 19-). Z api
suje se na ustmenu prijavu mčsto i dan, 
prijavitel, opazka voditelja, kak se je osve- 
dočil o identičnosti prijavitelja, opazka, da 
je upis prečitan stranki vu jeziku istoj 
razum ljivim  i da ga je odoprila, podpis 
strankah ili njihovih križkah, podpis vodi - 
telja ; na pismenu prijavu upisuje s e : 
mésto i doba, poziv, na prijavu i podpis 
voditelja (§• 20.). Vsaki upis unosi se kakti 
kopija u drugi eksemplar, uz podpis vodi
telja. Koncem  vsakoga ljeta zaključuju se 
m atice ter se drugi eksem plar sravni po 
nadzornoj oblasti s prvim  i pospraviju vu 
arkivu (§. 21.). Prvi eksemplar matice ostaje 
pri voditelju (§. 22.). Vsi naknadni upisi 
vu prvi eksem plar imadu se vpeljati i vu 
drugi eksem plar po oblasti. (§. 23-) Usta* 
novljuje se kaj se ima včiniti, ako se jeden

Z A B A V A .

Željeznicke pripovesti.
IV. Puter na suncu

Raztouačenje pekovo dobilo je svoja 
vriednost, te je bilo od cieloga puka, kakti 
jedino, koji je nečemu spodobno, na znanje 
primljeno, a jer se još k tomu naprvo pro 
rokuvana božja kaštiga nigde nije opazila, 
pošto su vlaki dohadjali i odhadjali bez da 
bi ikada komu kaj žaluoga včinili bili, mo
rala je misel na vraga zniknuti, te je sa la  
bilo občenito cielu stvar za tak naravski 
držati, kak na primer jesti i piti.

Ako je sada došel koj stranjski mužek 
izmed bregov, za da prvi krat vidi taj ču- 
dačiu, pak se je pri dohodku toga strašila 
sa obločni koli i smrdlivim dimom u prvoj 
osupojenosti prekrižil, tak se Zajci i Breze 
nisu zadosta mogli nad ovim bedačecom 
nasmejati, te su se z x  srečne držali, radi 
övojega tobožojeg napredka u toj stvari.

Ali u vagon se sesti i pelja ti------- na
to je još dugo nebi nitko nagovoril, te b; 
želieznički činovniki bili morali zagladeh, ako 
bi samo od Zijcov i Brezili živeti morali.

Mcdjutim zvremenom je na-im Zijcora 
išlo, kak onim šumskim zajcom s pt éji m 
strašilom. Oai su tu stvar svaki dan videli, 
te je jedan dan osvanul, kojega je njihov 
sknpgradjan Peter Kožnjak, iz bregov dole 
došel i na plečih u jednoj iz šibja pletcuoj 
košari nekoliko funtih putra nosil, te jednako 
na kolodvor markiral, ne da bi se mozbit 
01  u svojoj peršoni hotel željeznicun voziti, 
več da svoj t;h puterni preda, kojega da 
željeznrca neka oJpelja u Brezuru na scnjem. 
Oa sam je hotel Begamo hoditi i za putrom 
pcg'ce dojti. Tak duleko je sada bilo sve 
dobro, samo da bi Peter bil znal, kak se 
roba na željeznicu predaje; ali to on nije 
mnogo bolje znal, kak i njegiva najbolja 
krava „Sika* sa zviezdom ua čelu, od kojc 
jc taj puter izlndjal. Peter je  ania svoje 
korake upravi! na onu stran kolodvora, koja 
je najbolje bili od sunca zaklonjena, ili kak 
se to v e li: koja je v seuci stala, vzemc 
svoju kožar i ili bolje rekuč koša iz pleč, te 
ga prisloni na z d. /a t im  je lahkim srdcem 
i bez trha na plečih svojemi dugemi nogami 
pričel strašno veliko korake deiati i proti 
Brezuri marširati, za da ga njegov puter 
nebude onde dugo čokati moral. On se nije 
uul) na to gizdal, da je tak kuražen bil i 
prvi prič i željezoicu rabit?, to ka j ga je 
vlak dostigel i poleg nj.>ga preletel, mahal 
je tak prijateljski z rukom za svojim putrom,

koj je sad inul prilika ovak brzo se voziti, 
te za slučaj, da so vlak prehiti, harem metko 
opadne, kaj pri njem nebi bil slučaj, jer on 
bi se mogel i pobit'.

Kad je u Brezuru prispel, prime Peter 
željezniekoga činovnika, kojega je onde ua 
kolodvoru prvoga srel, potrepče ga čisto ]onak 
prijateljski i zaufano po ramenu te ga zapita, 
kaj je za vožuju iz Zajčure dužen.

Činovnik je bil toga mnienja, da bi on 
to več u Z ijčuri bil moral platiti. Ako pak 
je onde bez karte si sel na željeznicu, tak 
s a la  košta dvostruko i još globa (štrof) 
k tomu.

Veli Peter srd ito : „Ta se nisum vozil, 
nego moj puter se je na sajam vozil, em, 
mu se za božju volju valjda nije nikaj do 
godilo?«

Olgovori činovnik: „G le  vam  je ce* 
dúlja, da ste puter na željeznicu predali ?*

Na to Peter srdito : „K aj mene briga 
za vašo ccdulje i z i  vaše č rčk an je ! J a  
neiraam nikakove ce lulje; ali ja hoču mojega 
putra. Krasti negilta, i mi imamo još sud- 
cov u zemlji. — Mojega putra sira !*

Sad so zdere na njega činovnik : „Bez 
ccdulje se ovde nikaj nebu izdavalo /  Tu ne- 
pomaže niti sulec niti Bog.*



ili obadva eksem plari iztroáe ili izgube (§.
24. ). Matice su javne izprave h dokaznom 
moči dotičas, dok se nedokaže, da bu pat 
vorene (folišne) ili krivo Bastavljenje (§
25. ). Vsi eksemplari maticah mora da 
imaju i jednake eventualne izpravne; iz -  
vadke iz m tLcah more strankam  dati samo 
voditelj ili zameuik (§. 26 ). Ovisi o sudca 
uvjerenju, vu koliko imaju dokaznu moč 
falinge, koja bi se dovlekla vu matice (;$. 
27.). Vse štamparije daje erar po m inistru 
nu trn jih  poslov. Stvarne stroSke nosi ob 
čina. (§. 28 ). Vsi upisi vu matice obav 
Ijaju se prezplalno i prež štemplina (§ 
29.). Vsaki ima aloboden uvid vu matice 
pod pazkom voditelja. Pristojbe za izda- 
vanje matičnih izvadkov odredjuje minister. 
Sirom aki dobivali ih budu zabadava (§ 
80.). K akti pe at voditelju služi orsački 
grb (čimer) a oznakom mésta, gdé se vodi 
matica. (§ 81.).

(Konec sledi.)

IZ POVESTI MAGJARSKE.
X X II

Žalostno je ipak, da je ov drugač 
najizvi eneši vladavec ne premislil, da 
koga prod vlaatitoj volji, vlaženoga včiniti 
t»kajše nije svetuvano, i to je bila jedina, 
proti Magjarom včinjena po njem falinga. 
Najglasoviteái izmed delovanjali i ponov- 
ljenjah njegovih jesu slčdeča ; Izdal je za
poved trpljivnosti vére.

Vnožina nepotrebnih kloštrov dal je 
zatréti, — dohodke ovili obrnul je na po- 
digavanje Skolah i na bolše plačanja navu 
(ite ljab  Biškupom je prepovedal a papom 
se sporazumljivati. Zbog toga došel je 
08obno papa P íub VI. v Beč. da Jožefa 
gledeč ovih vu véri vrinjenih piemenjbah 
odgovori, — nego kra j n je na roč pape 
nikaj dal. Da nadalje vse svoje dilave 
jednakim načinom vladati more, slobodni 
Magjarski ustav (konštituciu) željel je zbri
sati, ter Mag:araku načinom ostalih d rža
vah lavnati. Starinske varmegjije je dotrgel, 
orsaga razdelil na 10 okružjah, i vu vsako

odlučil je jednoga kraljevskoga povčrenika 
(komišara).

Negledeč na m agjarski jezik vu uprva- 
Ijanju po prek vpeljal je nem-ki jezik, i 
naložil je službenikom, da se ga za tri leta 
navčiti moraju. Dapače i vu Skolah odredil 
je za podučavanje nemški jezik. Zmeriti 
dal je célú zemlju orsaga, i hiže prebrojiti 
Plemenitaške privilegije, kak takaj i céhe 
šetuval je  pretrči.

Na mesto sm rtne kaštige vpeljal je 
vekivečno vuzu ili pak suianjslvo. Buduč 
su ipak ov« pravice prež privolenja orsač- 
koga skrojene bile, zato je med narodom 
občenita neeadovoljnost nastala, koje je  on 
pred sm rtjum  skoro vse opozval. Vu tem 
toga pobuuili su se Erdeljski vlahi pod 
vodjami Hora i K loška. Račali su plem e
nitaše i plenili su blaga njihova — rez 
tirani ipak po tamo poslanim kraljevskim 
vojskam — vodje njihovi bili suskončani. 
Nazadnjič sa saveznikom cesarice Ruske 
Katarine IL s Turčinom  najmre zmešal se 
je vu tabor, kojom prilikom vitežki Lau- 
don predobil je Belgrad. Iz druge stiani 
ipak vnogo bil je zgubičen, poleg toga, ar 
se je dolnja Nemška odcépila Zbetežajuči 
obeča, da se hude koruniti dal, vu kojem 
nakanenju ipak zaradi smrti zaprččen bil 
je. Nasljeduik njegov mlajši brat

Leopold II. (1790 — 1792) P ro 'i vsemu 
tomu da je kratko vreme gospodu val. 1791 
na spravišču orsačkom vu Požunu vnogo 
hvalevrednih pravicah skrojil je. Znam e
nito sledeče : Da vsaki kralj za pol leta 
vu tečaju gospoduvanja sebe koruniti dati 
ima, da orsaga poleg vlastitib pravicah 
svojih ravna

Da vu službenom poslu i vu dogova 
ranju na vék magjarski jezik naj biva, i 
da se vu vsakoj školi vučiti ima, da na
dalje vsako tretje leto orsaeko spravišče 
držati se im a ; — zadnjič da protestanti 
véru svoju slobodno vživaju. Proti tetcu 
Ljudevitu 16. kralju francuikom u pobuni 
se narod, i Leopold hotel |e proti Fran- 
cuzom tabor voditi, prvo ipak nego bi to 
izvršiti moguč> bil — vumre Nasljednik 
postane mu sin.

K A J  J E  N O V O G A ?
Novi penezi.

Iz Beča javljaju, da se budu novi pe
nezi od nikela po 10 i 20 filerali stavili 1. 
maju^a vu promet, dočira se budu sreberne 
kruue stopram od 15. majuša izdavale. S re 
brne desetice (sekseri) i dvadesetice uebudu 
se taki iz prometa povlekli, nego se budu 
sukcesivno pridržale vu orsačkib kasili, kak 
budu tam dohadjale.

Atentati meseca aprila.

Mi živimo vu dobi ateutatab, na sreča 
samih neuspjelih. — Nezlavnja je próbál 
nekakov nori čovek napasti vu R m u kralja 
Umberta, za tira je  drugi nori deč<o napal 
portugalskoga kralja vu Lisabonu ; malo za 
tira izpeljan je vu Budimpešti atentat na 
priraasa Vaszarya, pri kojem je nastradal 
primasov tajnik Kohl ; nekoliko danali za 
tim napadnuti su vu Bruselju načelnik Buls, 
éksmiuistcr trgovine Woeste i ablegat De- 
raoit, — a rumunjski minister trgovige 
C lrp komaj je vu Bukarcštu vušel ljudem 
Za tim je došel telegram iz L  nd na, koj je 
dojavil dva atenteta, na ruskoga cesaia i na 
anglianskoga miuistra Gladstona.

Novine „Stindart* javljaju iz Harkova : 
Kad je car Aleksander sa svojom familijom 
putuval vu Ksim, skupilo se je vu bližini 
Harkova više jezer mužov, da se čaru pri- 
tuže zaradi vnogih krivic. Muži su legli na 
željeznicke Sinje ter uisu hoteli ni ouda se 
stati, dok je carski cug došel. Na to je 
došlo med rnužrai i vojskom do borbe, 15 
Soldatov je vmorjeno, a 42 muž' su streljeni 
i sdrobljeni carskim cugom.

Veledušen dar.

Barun Nathaniel Rotšild vu Beču pri 
kazal je svoje imanje vu lleichenau, 35 me- 
kot zemljišča s parkom, šumom i razkošnim 
dvorom (kašteljom), dnižtvu za ustrojstvo 

jklimat'ökog spitala za tuberkulozne. Uvo 
itnanjc so Šarca na više miliunah, a RotšTi 
je obeeal, da hude na svoj strošek dal vre 
diti vse nutrašnje pregradnje vu dvoru. Pro*

S timi riečmi se činovnik obrne i otide 
a Peter se je takaj moral obrnuti i bez 
svojega putra i bez novac iz sajma domov 
oditi.

Medjutim se je znatiželjno sunce u 
Zajruri več o i davna tak obruulo, da je on 
eieli kraj kolodvora, gde je pr i je puter bil 
u senci prislonjen, po dugački i po prečki 
razsvetilo i zvručilo. Putru samomu pak je 
vrč tak dugočasno postalo, da je za svojim 
otcem Petrom pričel zdihavati, u suzali se 
raztapati,'kakti j mali potočič teči i pod 
zemlju se skriti. Samo je preostalo nekoliko 
caöjkov i nekoliko zelcili listov i koš, te su 
Petra k ovomu profllomu gospolstvu pelali, 
kad se je došel radi prevare i tatbine pri tu - 
žiti. Sada ga je činovnik podvučil, kak se 
roba na željezuicu predavatijima i ov navuk 
je opal na plodnu zemlju, jer „kroz kvar 
postaje čoviek pametanu veli prirečje.

V. Ipakdojde kaštiga božja.
Tko je na bregili okolo Brezure stal i 

okolo gledal, mogel se je svojimi očmi osve- 
dočiti, da je sviet puno veči, nego bi čoviek 
dole v dolini bil mislil ; jer tu je bilo vi
deti, kak  se r.a stotino takovih oriaških bre
gov sve na okolo u visinu dižu, ko ih su 
ne koji u zimi i letu snegom pokriti. Čim se 
dalje u daljiou gleda, tim je bolje videt', kak

da bi se brdine odpirale, sve dalje su 
menjše tc je sve više videti ravnicu, po 
kojoj se, kakti sreberni pantlek vija poto 
Čič, koj se tiho spušča u na kraju te 
ravnice stoječog jezeri č i duboku i široku 
j a mu.

Tam van su išli vlaki, kad su se kroz 
Brezursku lnknju dovlekli u tu ravnicu, — 
i tko je na bregu gore stal, mogel je svaki 
čas toga ruiečega i po dolini vijajučegt se 
guščera ili kaču videti (jer tak jo bilo iz 
daleka videti željezn čki vlak, kak da kača 
plazi) kak čez do.inu k onoj strani leti, gde 
se brdine kakti odpiraju, a onde zgine, kak 
da bi zesvem skupa u jezer idče bil 
odišel.

Nekoliko dni poslie otvorooja nove 
ždjeznice, sedela je stara Bara iz Brezure 
tam gore, pak je svakojako korenje i trave 
iskala, koje_su joj bile potrebne z i vračenjc 
i opet ako se je koja mlada Trezika ili Ma^ 
ričika joj došla potužiti, da ju dragi hoče 
ostaviti. Njezinc oči uisu bile B ig  zna kak 
bistre, radi starosti, ali svetleše su joj ipak 
bile, nego p imet, — posve uaravski; jer 
svojum pametjo m ona nebi n g d ar one 
male travice našla, koje je z očmi ipak 
našla.

Ona je sedela no jednom kamenn, pak 
je več po navadi, poslie kak bi več korenja

dosta nabrala bila, molila Čislo — to je več 
takovih starih mimic navada i to ne huda 
— k tomu pak je  gledala u dolinu za tim 
žeijeznum kačam, koja se je baš u onaj hip 
poleg potočiča proti jezerišču gibala.

Na j) dan krat joj čislo od straha iz 
ruk izpadne, ona se stane, duboko zdehne, 
metne lievu ruku na srdce a desnu ober očib, 
te ukočena sa svimi znakovi nutaruje uzru* 
janosti gledi za tim dugira redom kolab, 
k ija su se izraven proti velikomu jezeriš u  
neopisivom brziuum gibala.

»Dragi Bole, zar bu ipak to došlo, 
kaj se je govorilo?* mrmljala je pred se. 
„Zar jo bu za istiuu kaštiga božja našla, te 
budn svi propali vremenito i vekivečno, koji 
se tu voze u tolikih kolih ? — Jezuš, Jezuš, 
sad dobadja sve bliže i bliže velikoj toj vodi, 
a neviii u kakovu pogibelj ide ! — Oh vi 
čdtirinejst sveti pomočuiki u nevolji, kaj nije 
nijedan izmed vas, koj bi ovem siromaškem 
sliepcom dal znamenje, da nek postauu! — 
Jezuš Mazija i sveta Jana . . .  sad je go
tovo, sad je nuter odiflel cieli vlak, u naj- 
vekšu dubljinu . . .  B ig im se nek smiluje 
tim griešuikom !*

Ove zadnje rieči je starica od straha 
zakrikuula, a jeka joj je rieči, kakti pos- 
mehcc, pono/ila. 8ad skoCi stara Bara kij 
je  mogla i z velikemi koraki beži dole iz



tektor družtva,*nadvojvoda Karlo Ljudevit, 
koji je takaj i sused Rotšildovoga imanja vu 
Reichenau, izrekel je svoju osobito zahval« 
nost zaradi toga veleduSoog čina. To imanje 
bude predlo 1. augusta ovoga ljeta tu ruke 
družtva, a profesor? Scbrötter ufa se i 
n a d j a da se bude več ove zime moči vračiti 
prsobolne ljudi.

Ljubovna tragedija.
Vu Komaromu spila je gifta ovih dne- 

vov Ijepa 18 Ijet stara puca, kči jednoga 
bogatoga purgara, kad je počutila, da njez>no 
ljubakanje s jednim ' kaprolom ni je ostalo 
prež posljedicah. Bila je najmre noseča. — 
Kad je njeziu'dragi koprol Antun S'geti do- 
čul ze njezinu smrt, on~se je strelil.

Bedak vu cirkvi.
Vu Požunu dogodilo se je  pred dvemi 

tjedni vu nedelju vu ondešnjoj Marijinoj 
cirkvi žalosten dogodjaj. Cirkva je bila po 
poldan jako puna ljudstva. Na jenkrat pri— 
stupil je k oltaru pop i počel onde moliti 
litanije, ter po oltaru s rukami vudirati, 
kak da bi igral na klaviru. S prvince je 
bilo ljudstvo mirno, ali je nazadnje počelo 
mrmljati, ter je policija morala redovnika 
odpeljati. Vu šekreštiji se je dokazalo, da je 
taj toboi pop bečki na pol nori listonosa 
(brieftröger) Jožef Br8chtel. Nesrečnik pre
dan je vu Spital.

Kratke novosti. ,

ljeta, —  od 19. decembra ljeta 1891. kar« 
dioal.

Vu Tem üvaru zavladala je občen;ta 
influenza, ali taj beteg ni je pogibeljen.

Vu Ferrari je vumri 21. aprila tamoš- 
nji kardinal-nadbiákup Lu’gi Giordani 71 
Ijeto star. Pokojnik se je rodil 13. oktobra 
ljeta 1822., postal je ljeta 1877. nadbisku- 
pom a 14. marciuia 1887. kardinalom. On 
je 90. kardinal, koj vurnira ’ za pontifikata 
Leona” X III.

Vu Velikoj Kaniži izgorelo je prešestni 
tjeden 30 hižah, a žalibože poginule su vu 
ognju i tri peršone.

Vu Aradu izgorelo je banhofsko pred. 
vorje s više vagonah., Kvar iznaSa 15 000 
forinti.

Talijanski kralj podelil je knezu črno- 
gorskom i princu grčkorau Gjuri Anuncija- 
tiu red (oajvifiu talijansku odliku), a čm o - 
gorskomu kneževiču Danilu i vsim izvan- 
rednim poslanikom velekordon reda Sv. Mau- 
ricija i Lazara.

Cesar Vilim podelil je kardinalu Mo 
cenniu velekordon reda čilenog orla, a kar-Í 
dinalu L^dohorskorau tobakeru nakinčenu 
svojom spodobom i s dragim kamenjem.

Budimpe.štanska trgovččko-obrtnička ban 
ka, malo dioničarsko društvo vu Terezijskom : 
kotaru, bankrotirala je. Pasivni iznos je 
700 000 forinti.

Vu Parizu živi vezda po zadnjem popisu 
241.386 strarjskih, i to 65 000 Be'giancov, 
88 000 Neracov, 35 000 Talijanov, 34.000 
Švajcarov, 18 000 Luxemburžanak, 18.000 
Englezah, 11 000 Rušah, 8000 pripadnikov 
austro magjarske monarkije, 5000 Holando 
zaü, 4000 Španjolcah i 3000 Ameri- 
kancov.

Iz Nju-Jerka javlja ju, da je strahovat 
ciklon (viher) opustogil. Oklohamu i vnoga 
druga mésta vu Teksasu, lllionosu, VViscon- 
siuu i drugih orsagov. Zaglavilo je vnogo 
ljudi h.

Vu Rimu je 26. aprila vumri kardinal 
Luigi Sepiacci, rodjen 12- septembra 1835.

bi ega, tak hitro kak su ju same noge mogle 
nositi, te mokra od pota dobeži izraven u 
Brezuie na pijač, gde z drhcučim glasom 
svakomu i slednjemu pripoveda, da se je ov 
hip sud i kaštiga božja izpuuila, te je cieli 
Vlak sa svimi potniki u jezerišče se odpeljal 
te se je sve živo i mrtvo do konca i kraja 
za naveke vtopilo.

No Breze iliti Brezuranci su kakti ne- 
pokvarena narave dieca, uviek imali srdce 
na pravom miestu, te zato su sc čuli.pok^b- 
dob se je  več nesreča dogodila, od svikud 
glasi sažalcnja i iskrenog pomiluvanja. Mnogi 
su bežali na kolodvor, te su ieljezničkomu 
činovniku s črlenum kapum cieli dogodjaj, 
za da se jako i naglo neprestraši, onak 
postupce i pomalo sa okolišanjem pripo- 
vcdali.

Ali ov je posve mirno pnfiil svoju ci
garo, dok su ga oni na tu nesrečo priprav
ljali, a kad je sve čul i oni su svojum 
strašnom poštom gotovi bili, reče im smie- 
5 či se :

„To za to nikaj neima! — Takovoga 
kaj se skoro svaki dan pripeőa ; jer na je- 
zerišču su velike ladje, u ove nuter se vlak 
odpela, ladje je onda prepelaju na drogu 
stran na suho, od onud onda rnie dalje, 
a zutra več svi nazd dojdu. Lahku noč 
B reie 1*

Em. Kollay-

* E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerk

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy grf. Festetics 
Jenő  végrehajtatnak Hacsek József végre
hajtást szenvedő elleni 28 fit tőkekövetelés 
és járulékai iiáuti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái 
kir. iárásbiróság brületéu lévő az őrségi 693 
tk. 745 hrsz* a. 180 írtra becsült ingatlanra 
egészben, 960 hrsz. a. egész ingatlanra 180 
írt, 674 hrsz. a. ingatlanra egészben 120 
f it , 893 hrsz. a. 126 írtra becsült egész 
ingatlanra a végrh. t. 166. §-a  érteimében ; 
őrségi 688 tk. 102 hrsz. alattiból liacsek

Jóisefet illető ‘/« részre 484 frt, a 692 tk. 
727 hrsz. a. ugyanazt illető *|6 részre 35 
frt, őrségi 73 tk. 475 hrsz. ingatlan 162 
trt becsórtékben a végrh. t. 156. § a értel
mében és ezen tkvben felvett legelő és erdő 
iletmény liacsek Józsefet illető részére 
50 frt becsértékben azárverést ezenel megálla
pított kikáltási árban elrendelte és hogy 
a feuneb megjelölt ingatlan az

1893. évi május hó 15-ik napján 
d. e. 10 órakor

az őrségi községbiró^’ házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlm ok becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881. L X . t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyimíui&teri rendelet 8. §-ában^kije« 
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881, L X , t. ez. 
170. $-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhe'yezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A  Csáktornyái kir. jbróság mint tlkvi hatóság. 814 1 — 1.

L e g tö b b  f e d ő s z e r  j á r v á n y o s  
b e te g s é g e k  e lle tt !

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

L X . t. ez. 102- § -a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a perlaki kir. jáiásbiróság 
1893, évi 944| > 93. számú végzése következ
tében Grész Alajos perlaki ügyvéd által kép
viselt lluszák Márton alsó domborui lakos 
javára Szobocsánecz Jáuos és Zsinios" József 
alsó-domborui lokosok ellen 223 fit s jár. 
erejrig foganatosított kielégítési \  végrehajtás 
utján lefoglalt és 380 írtra becsült 1 kancza- 
ló, 1 tehén, 2 knkoriczakas és 100 mérő 
csutás kukoricából álló ingóságok .nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnekja perlaki kir, jb :róság 
1060|p 1893. szá u végzése folytán 223 fit 
tőkekövetelés, ennek 1892. évi augusztus hó 
17. napjától járó 6®/0 kamatai és eddig 
összesen 24 frt 35 krban bi óilag már meg*



állapított költségek erejéig Alsó-Dombcrun! 
Zsinics József II. r. alperes lakásán leendő' 
eszközlésére

1 8 9 3 • év t m á ju s  h b  1 2 .  n a p já n a k  d é lu tá n i 4  ó r á ja

határidőül ki tűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok 8z 1881. évi LX . 
t. ez. 107. és 108. § a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

K e lt Perlakon, 1893. évi április hó 
29. napján.

Stern Frigyes,
813 1—1 kir. jbirósági végrehajtó.

K O TZÓ  P Á L
GÉPÉSZMÉRNÖK

Budapest, U lls i-u tlB . ú  alatt

Ajánl 2 '/,, 3. 3 '/, ás 4 lóerejll 
SZÖGES C S É P L Ö K É S Z L E T E K E T

továbbá 4, 6. 6, 8, 10 és 12 lóerejü
sínes g ő zcs ép lő k és z le tek e t,
hosszú szalmarázékksl, alsó szelelövel és rend
kívül nagy felüleiü roslákkab árpahéjazóval és 

választóhengerrel.
Fa- es 8zénfüté8ü és eredeti szalmafiitő 

G Ö Z N O Z G Ö X Y O K A T
■ c*  Továbbá R. GARRETT & SONS felülmúl

hatatlan 40 % tüzelőanyag megtakarító.

Compcund gözmozgonyokat
legjobbnak elismert brandtfordi önm űködő  
amerikai kévekötő aratógrépeket. Eredeti 
amerikai vzénagyüjtőit 1 v«gy 2 ló belógáséra al
kalmazható combinált rúddal. Sorvetö és szór- 
vavetö gépeket és mindennemű egyéb kisebb 

gazdasági gépeket.
Jutányos á ra k ! — Kedvező feltételek !

698 3 - 8

Csak
az illető a ki bevásárlásnál a „ Horgonyu 
gyárjegyre ügyel biztos lehet, hogy nem 

kapott értéktelen utánzást.

A P A I N - E X P E L L E R
„horgeaynyal" legjobb eredménynyel al
kalm azható csúz, hátfájdalm ak, fejfájás, 
köszvény, c-ipőfájdalmak, tagszaggatás és 
meghűlések ellen ; gyakran m ár egy be. 
dörzsölés elegendő a fájdalmak enyhtllé. 
sére. Minden üveg a gyárjegygyel a

®  „Horgonynyal46
el van látva és ez után könnyen felis
merhető. Minthogy ezen kitűnő háziszer 
majdnem minden gyógyszertárban 40 
kros, 70 kros és 1 frt 20 kros üvegekben 
kapható, m indenki által beszerezhető. Csak
is a Richter-féle Horgony-Fáin S sp tlle r

va lód i.

191. tk . 893.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság az 5757|892 számú kérelem követ 
keztében közhirré teszi, hogy id. Goricsánecz 
József perlaki lakos végrehajtatnak, Suli 
Katalin férj.Kvakán Mihályné szt.-máriai lakos 
elleni végrehajtási ügyében 30 frt hátralékos 
tóke s ennek 1872. február 17-tól járó 6•/, 
kamatai, valamint ezúttal 8 frt 35 krban 

megállapított költségeknek behajtása czéljából 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a perlakj 
kir. járásbíróság) területén fekvő, a szent, 
máriai 105. sz. tikvben A I. 116 873.
1331. 1339. 1502. 1527. 1779. 1856 1916. 
1928. 2062. 2797? 2921. 3391. 3998. 
4661. és 5203. hrsz.a. foglalt végrehajtást 
szenvedett nevén álló ingatlanok és ezek 
tartozékai 845 frt becsértékben

1 8 9 3  é v i ju n iu s  h ó  3 - i k  n a p já n  d . e 1 0  ó r a k o r

-  76
cziska javára bekeblezett szolgalmi’jog  épség
ben tartása mellett — dr. Tersáoczky Gyula 
perlaki laiiÓ9 felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen 
elfognak adatni. Kikiáltási ár a fentebb kitett 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
10 6|6»át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé* 
tői számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 60 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 90 nap alatt minden egyes részlet után 
az árverés napjától számított 6 %  kamatokkal 

együtt az árverési feltételekb e meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni. Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a perlaki kir. 
járásbíróság telekkönyvi hatóságánál és Szt.- 
Mária község házánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Szt.-Mária községházánál — a C 9 sor sz. 
a. özv, Súly Mátyásné szül. Szterbák Fran-

Perlakon 1893. évi február 10 én.

812 i - 1 .

O X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X O

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 c o o o o o o



EllVIliVUVI' A ZACHERL1N [BE VASAli L m  L^A L,

(ezen bámulatos hatásujuzernél mindenféle rovar ellen)

KAPHATÓ:

CSÁKTORNYÁN:

S tra h ia  T estv é rek , 
G rá n e r  T es tv é rek , 
H e in ric h  M iksa. 
G önczy L . gyógysz,

ALSÓ LENDVA:

F u ss  N án d o r, gyógysz. 
F re y e r  Fü löp .
G rá n e r  T estv é rek .

PEB LA K :

Sosterics P á l, 
K ra m a r i ts  Y ic to r,

Vevő : ». . . miért ád ön nekem nyitott rovar- 
port?  — Hiszen én Zacherlint kértem s az tudva
levőleg csak palaczkokban létezik I Nyitott port nem 
fogadok el, . . . mert igen jól tudom, hogy az csak 
csúf visszaélés a méltán magasztalt »Zacbcriin« 
névvel, ha a közönséges rovarpor levélben, zacs
kóban, vagy dobozokban »Zacherlint helyett lesz el 

adva, Vagy adjon nekem egy »Zacherl« névvel ellátott lepecsételt palaczkot, vagy adja vissza pénzem. Eiámitr. 
gyom magam «

E g y  p n ta czk  á r a  I S , 3 0 , 6 0  /<#•. és 1  f r i . Z ach erU n  spóro ló  3 0  /<#•,

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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