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Krisztus teltámadott Ez tény, bizony
ságot tegjf róla az irás, bizonyságot a tör
ténet.

A kereszténység első korszakában, mi
koron az egyház bölcsője, hasonlólag szer 
zőjének bölcsőjéhez hitvallóinak vérétől pi- 
roslott, e vértanuk sorában megielenl a 
pogány tiszttartó előtt szent Makrina. A biró 
sajnálhatta ezt a gyöngéd hliomszálat vérbe 
íullaszlani s hogy eltérítse a halálra szánt ke
gyetlen hittől, ezzel támadt neki: Ugyan hogy 
tudtok oly elszánt lelkesedéssel ragaszkodni 
egy emberhez, ki oly csúfos halállal múlt 
ki a kereszt fáján ? Makrina azt kérdezte a 
pogány bírótól 1 Honnan tudod hogy az, kit 
te csupa embernek mondasz s kit a kérész 
tények a világ megváltójának s jövendőbeli 
birájának vallanak, csúfos halállal múlt ki 
a kereszti áján ? Könyveitek beszélik. Igenis, 
de harmadnap halottaiból föltámadott, ha 
meghalt, érettünk halt meg, hozzánk való 
szerelmében feláldozta magát érettünk és 
meghalt; de fel is támadott és él. él, sza
kadatlanul.

Midőn Napoleon 1805-ben Milanóban 
Olatzország királyának koronáztatván, a

* A nagyváradi káptalan tudós püspökit métán 
liivják a magyar Kampi« Tamásnak. Uráliink, h gy hus
iét zikkét közölhetjük A szerk.

havasokon visszatért Francziaországba, Ce
niš hegyfokán megállapodván, büszkén nézte 
jobbra Olaszországot, balra Francziaországot, 
büszkén nézte lábainál a fél világot, de csak 
hamar magába szállván mély megilletődés- 
sel mondá Besierre tábornoknak : Ah ne 
ámítsuk magunkat. Mi vagyok én törékeny 
üvegdarabnál, melyet az egek ura. királyok 
Uirálya egy pillanatra fölemelt. Nem igy 
Jézus. (3 ott áll az idők magasán, az em
beriség élén, az ő lábainál vonulnak el a 
népek és nemzetek hosszú sorozattal, ő él 
és uralkodik az idők 4végeiglen. Ö a feltá
madás és az élet.

*
A kereszténység első korszakában ke

resztény rabnővel történt. Midőn pogány 
úrnője olyas valamit követelt tőle, a mi 
nem fért leikéhez, a rabnő nyugodtan, de 
méltósággal azzal védekezett, hogy: Igaz, 
életem a tied s tied mindaz, ami életemmel 
végződik — időm. egészségem, erőm, testem 
ós lélegzetem. Mindezt megvásárolhatod. De 
azért megmarad nékem az, a mit semmi
féle császár kincse nem képes megvenni. 
Ugyan mi lehet az, kérdezte a rabszolga
tartó. A lelkem »Lelked« viszhangoztatá a 
meglepett úrnő S szabad tudnom mit értesz 
te ezen szó alatt ? Én a bölcselők nyelvén 
nem ludok szólani, de azt a bennem lévő 
tudatot értem a mely azt érezteti velem, 
hogy van egy lélem, mely a jobb rendhez

tartozik. A mig ez a láthatatlan hatalom 
meg van bennem, — pedig ez nem hallhat 
meg, — addig nem vagyok képes sem hí
zelegni, sem hazudni. A pogány úrnő meg 
volt lepve. Hol tanultad, kérdi, e dőreséget? 
Vagy azt hiszed, hogy midőn holtod ulán 
odavetik testedet a többi rabszolgákéhoz, a 
kikel agyonra korbácsoltak s elegyedett ham
vaikat egy közös verembe ássák el, te majd 
mint öntudatos lény fogsz élni és uj örömteli 
szabad életre kelni ? — Hiszem és tudom, 
hogy van egy kéz, mely számadásra vonja 
a szeleket és visszaköveteli tőlök poromnak 
minden részecskéjét, melyet az ég négy tája 
felé elszórtak és én ujjonan föltámadok e 
testemben nem mint a tied vagy bárkinek 
rabja, hanem szabadságban, örömben és 
dicsőségben örökké szeretve és szerettetve. 
Ez a biztos remény él lelkemben.

Soha ilyet rabszolgától. Az előkelő úrnő 
tőrt ragadott, mely kezeügyóbe esett. Mély 
seb, mely a rabnő védekező karját érte, 
volt a felelet e vakmerő beszédre. Felelet
nek ez oern felelet e kérdésre. Mi lesz az 
emberrel, ha a sírba száll ? Mi lesz mégis ? 
Oh, csak derengene föl valami oly ismeret
len világosság, melynek sugara behatolna a 
sirba s megmutatná, mi az voltaképpen. A 
költészet megakarta világítani, de valójában 
csak a küszöbön állapodott meg, m nt va
lami nemtő lehorgasztott fővel s lefordított 
fáklyával. A tudomány belépett s raegré-

A „M u t a k 9 s“ t á r n  á j a.

A bilisors kegyeltje.
Irta : S z o l& r  E le k .

Ha a szerencsének vannak kegyeltjei, miért 
ne lehetnének a balsorsnak is ? 1 Nehogy aconhan 
valaki vitatkozást kezdjen velem a felvett thema 
felelt, sietek, hogy magamat mint a halsors
nak élő kegyeltjét bemutassam. Nevein Peichy 
(a peoh éa nem a Pécs szóból leszármaztatva) 
Anasztáziái; egyébként nyugállományba került 
állami hivatalnok vagyok.

A balsors következetes boszantással üldöz 
születésem óta. Anyámtól tudom, hogy születésem 
napján a bábát a harmadik faluból kellett a ked 
vemén haza hozni, pedig előzőleg három évig ki 

mozdult a faluból.
Midőn (él éves leheltem, abban az időben 

hozták mi felénk divatba — nagy peoheraro — 
az Uvegdadát t. i. a czuo/.lit. Jogos méltatlansá
gomban mi telhetett tőlem, minthogy a legelső 
a kálómmal alaposan ieszoptain magamat belőle, 
azután pedig az üres üveget a falhoz teremtettem.

Lpen bárom éves voltam, midőn megnyílott 
nálunk az óvoda és a tarka rétről, virágos kert
ből óvódistának verbuváltak be, hogy helyette 
I'ósa bácsiból szavaltassanak velem verseket a 
kendermagos petiyegetett lyukról, meg az arsny- 
»•zörü kis bárányról. Rövid életem eddigi szabad 
f'ágát rabsággal kellett le cserélnem.

Hat éves koicmtan a leikötelefeUus ro- 
»oroztek be. > btCJ az időből fé,ó tnhkeim  nra-

radtak fenn. Jó emlékű tanítóm, — a ki mellesleg 
legyen mondva — nagyon verekedő természetű 
volt, ez időben kezdte elöezür alkalmazni az 
Utenyirást. Iparkodott is, hogy minél alaposabban 
belém verje az U t e m r e n d a z e r t .  Azt azon 
bán a mai napig sem értem, hogy mi köze volt 
a nadrágomnak az ütenyiráshoz.

Bagoly-diák koromtól a maturusig a legkí
méletlenebbül Incselkedett velem a balsors. Ha 
tudtam a leczkét, akkor ülve hagytak tanáraim, 
ha pedig csak egyszer Is el nem készültem, biztos 
hogy lelhivtak. Két osztály megrepetálása mellett
— apámnak bal ökre (ezeknek az ára ment el 
taníttatásomra), alvégre is kihúzott szerencsésen 
a maturusból. Eljutottam tehát odáig, hogy sem
mi lettem, a miből még valami lehel.

Az egyetemre nem kívánkoztam, mert bizo
nyos. hogy apámnak hat tehene és négy lova is 
a hat ökör után indult volna. A középiskolá
ban átélt izgalmak után egy évig a szülői háznál 
pihentem. Ez idő alatt szorgalmasan olvasgattam 
a különböző hivatalos, (élhivatalos és nem hiva
talos lapokban a pályázati hirdetményeket. Azon
ban a balsors még mindig hűségesen követett. A 
nagy szárazság (oly(üti uj vizi biztosi állásokat 
nem szervezlek. A kaszteri becslő biztosi állások 
is berekedtek, mert épen az előző években vé
gezték be a helyszínelést. A phylloxerának pedig
— bormegivsza voltomnál fogva — ellensége lé
vén. gondolatnak is sok lett volt phylloxera biz
tossá lennem.

Jövöm feletti kétségbeesésem már odáig 
ragadod, hogy szándékom volt jegyzőnket meg
kérni, miként csap|a el a kisbirót, postást, lorony- 
Órsigazitót, haloitkémet, bakiért, gonoszbsklert, 
koldus bírót, sírásót, bábát, ké/bfsitőt és lámpa- 
gjujtót, <n nra;d ezekhez nregszerezve a barango

lói, dékányi és iskolaiütöi méltóságokat valaho
gyan csak eléldególek az össztizetésböl, -  midőn 
a hivatalos lapban évi 600 írt fizetéssel javadal
mazott apáczagyaponcz biztosi állás betöltésére 
vonatkozó pályázati hirdetményre bukkantam. — 
Örömem ezerfelett nagy volt. Kérvényemet jegy
zőnkkel megiratván, sajátkezűiig poétára — kül
döttem.

Négy hót múlva megjött a kinevezésem és 
egy felhívás, hogy azonnal induljak el Akáczás 
Felső-KisUj-Szállásra éa vegyem át az ott elte
rülő akáczta erdő feletti őrködést.

Apám — a feletti örömében — hogy em
ber, hozzá még tekintélyes állami ember válik 
belőlem, egy tehenét óe két borjúiét — a Fülig- 
láb Arou segítségével — a bugyelárisomba bele 
ezoritotta.

Végre ie megérkeztem Akáczás-Felaö-Kie- 
Uj-Szállásra epácza-gyaponczot lesui. Akáczás- 
Felső-Kis Uj-Szállás nagyon barátságos kis falu 
a Tisza partján Helyzetemmel teljesen meg vol
tam elégedve, mert az itteni dévaj, hamis alföldi 
menyecskék és parázaszemü, piros pozsgás arczu 
leányok köst kedvemre való életet éltem. Pompás 
jó dolgom volt. Fizetésemet havonként helyembe 
küldték. Hivatalos teendőm abból állott, hogy 
hetenként egyszer statisztikát csináltam az apá- 
eza-gyaponezok állal elkövetett puaztitásókról. — 
Igaz ugyan, hogy kötelességem lett volna — (el
sőbb rendeletre — oly szer után kutatni, melytől 
az apáoza-gyaponczok elhaláloznak, de mivel ezek 
után éltem, én bizony nem igen törtem-martam 
utána magamat.

Már fél évet tölték Akáczás-Felsö-Kis-Uj- 
Stálláion, midőn felettes halóságom felhívott, 
hogy adjam be szerzett tapasztalataimat az apácza- 
gyaponezok tovaterjedésének irányáról és közöljem



mülve, fékevesztett szárnyakkal, a fojtó le 
vegöben kialudt lámpával jött vissza, mert 
pusztán csontvázat födözött föl benne. S a 
bölcselet csak kerülgette egyre s olykor fé
lénken bepillantott, aztán visszahökkent s 
aztán elkezdett fecsegni vagy hebegni s a 
vállát vonogatva megvallotta, hogy a talány 
nincsen még megfejtve, a rejtélyt még sürü 
fátyol fedi. Oh csak akadna valamire, vagy 
valakire, valami jobbra mindezeknél, a mi 
eloszlatná a kínos bizonytalanságot. — így 
vívódott a rogány úrnő, midőn apja vélet
len halálának hírét vette, mig a rabnő, a ki 
nap-nap után százával látta haldokolni a 
hitvallókal, vajmi más gondolatokon meren
gett szemben a halállal. Mert egyvalaki a 
nagyobb és jobb volt a költőnél, bölcsebb 
a bölcsnél vagy szócsiszárnál, megtette a 
kísérletet: leszállót! először a halálnak sötét 
nyugvóhelyére, megáldotta azt, a mint meg 
áldotta ott a bölcsőt és megszentelte a gyér 
mekkort, igy tévén szentté a halált is és a 
holtak nyugvóhelyét szentélylyé. A legsöté
tebb estén szállott a sírba s a lég verőié - 
nyesebb reggelen kelt ki belőle; illatszerekbe 
takarva fektették oda s a maga romlatlan 
ságába öltözve támadt föl. S e naptól fogva 
a sir megszűnt a keresztény lélek előtt ret
tegés tárgya lenni, mert az maradt, a mivé 
ő tette — azon barázda, a melybe a hal
hatatlanság magvának kell vettetnie . .

így már értem az Ur feltámadásla je
lentőségét. Lelkem imádatos hódolatla te
kint föl hitünk szerzőjére és végrehajtójára 
és szent meggyőződés szivmelegével fogad 
örök dicsőséget az urnák a világ megváltó- 
jának.

Feltámadott! Halleluja I

A  dézsmavílltsflg elengedése.
Folyó hó 6-án a szó'lőtulajdonoéo kra 

nézve fontos törvényjavaslatot tárgyalt le 
a képviselőház Régi és égető bajon kívánt 
a törvényhozás segíteni. A szőlőtermelőket 
megszabadította* azoktól a zaklatásoktól, 
amelyekkel az e'pusztult] szőlők után ii

áron szernek chemiai alkatrészeit, melyből az 
xpácza-gyaponczok biztosan jobblétre szendertll- 
nek. Egészen meg voltam lOve! A balsors — fél 
évi pihenés után — újólag rám tört.

Tanácskozást tartva magammal, először is 
kitUDt, hogy ón fél évi ittlétem alatt egyetlen egy 
apácza gyaponczot sem láttam s igy azt sem tud
hatom, hogy azok mely irányban sroktak sétálni. 
Másodszor pedig sajnosán kellett beismernem, 
hogy én semmiféle apácza-gyaponcz elleni öldöklő 
szert nem találtam fel.

Midőn a harmadik sürgetést is nyakamra 
küldték, ekkor azt a jelentést tettem, hogy az 
apácza-gyaponczok nappal, szürkületkor és éjjel 
— északi, déli, keleti és nyugoti irányban terjed, 
nek s kiirtásuk úgy lehetséges, ha az akáczíákat 
petróleummal beteoskendezzük és meggyujtjuk, — 
Biztos voltam benne, hogy jelentésem elolvasása 
után felettes hatóságom állásomtól asonnal fel
függeszt.

Észre kellett vennem ez időben, hogy az 
akóczás.felsö-kis-uj-szállási férjek és apák szintén 
feleletre akarnak vonni és pedig ők az általam 
nyert szivdiadalokért. Mivel pedig biztos voltam 
benne, hogy ha ők függesztenek fel itt a/, akácza- 
faval bőségesen megáldott vidéken, az az én ked
ves egészségemnek nagyon könnyei) megárthatna, 
bátor voltam tehát egy szép koromsötét éjjelen 
Akáczás Felső Kis-Uj.Szállásról búcsúzán nélkül 
elpárologni.

Most ismét ismét itthon vagyok Kökényes- 
Alsó-Nagy O Hidán s várom az államosítás nagy 
eszméjének megvalósulását, mely talán majd Délem 
is juttat egy tisztelet beli, fizetésnéikü i 111-ad osz
tályú, ideiglenes, magyar királyi állami kerületi 
illeték- és adóvégrehajtó gyakornok jelölt helyet
tesi állomást.

A mily nagy pechem van. még el is nyer
hetem:

beszedetik rajtuk a dézsmaváltsági tartozások 
hátraléka.

A törvény, mely a szőlődózsma vált- 
sági tartozások lerovására vonatkozó újabb 
állatni kedvezményeket biztosit ja a szőlős- 
gazdáknak, a következőkép szól :

1 § A pénzügyminiszter utasittatik, hogy a 
szőlŐdézsmaváltsági tartozásnak esedékessé 
vált részleteiből az 1894. év végéig felsza
porodott hátralékot oly esetekben, midőn az 
elemi csapások vagy a íilloxera vaslatrix 
rovar pusztítása miatt a szőlő jövedelméből 
be nem hajtható a annak behajtása csakis 
az ingatlanra vezetendő végrehajtás utján 
volna lehetséges, töröltesse.

2. §. Azon volt szőlőterületek után, a 
melyek más művelési ágban használtatnak 
és a melyeknek szőlŐdézsmaváltsági tarto
zása a kataszteri tiszta jövedelem arányá
ban az 1891. évi I. törvényczikk 6. § ának 
c) pontja alapján leseáUittatik, a szőlődézsma 
tartozásra óvenkint teljesítendő fizetés ozi
men 1895. évtől kezdve az ingatlanra az uj 
művelési ágnak megfelelően kivetett földadó 
kétszeresét maghaladó összeg nem követel
hető. Ha ekként az egész fennálló tartozás 
25 éven belül nem törleszthető, az akkor 
még fennálló hátralék leírandó. J

3. § a) Azok után a szőlőterületek után, 
melyeken a szőlő a fillox^ra vastatrix rovar 
pusztítása, vagy más elemi csapás követ
keztében elpusztult, ha ezen területek szőlő 
v e i az okszerű szőlőül tel ós (a föld megfor- 
gatása es filloxerának ellenálló vesszők ül
tetése) követelményeinek megfelelően újra 
beültettelek, a még fennálló szőlődé/.sma- 
váltsági tartozás egész összege leírandó.

b) Ha valamely szőlőbirtokos az előző 
pontban említett okok miatt elpusztult szőlő 
felújítását fokozatosan szándékozik végre
hajtani s ha ebbeli komoly szándékát azzal 
igazolja, hogy egész elpusztult szőlőjének 
legalább egy Ötödrészét az okszerű szőlő
ültetés követelményeinek megfelelően szőlő
vel már beültette, abban az esetben az illető 
egész szőlőt terhelő szőlŐdézsmaváltsági tar
tozás behajtása öt évre felfüggesztendő s az 
öt év lejárta után, ha azalatt az egész te 
rület a fentemlitett követelményeknek, meg
felelően szőlővel beülíettetett, a fennálló 
összes dészmaváltsági tartozás törlendő, el
lenkező esetben pedig a tartozásból, a tény
leg beültetett területnek megfelelő arányla- 
gos rósz leírandó.

c) A jelen § a) és b) pontjaiban körülirt 
kedvezmények kiterjednek az ott említett 
okokból elpusztult mindazon szőlőterületekre, 
a melyek az 1893. évi január hó 1-től 
kezdve egészen vagy részben szőlővel sikert 
biztositó módon beültetettek. Az okszerű1 
•zőlőültetés követelményeit a pénzügyi és 
földmivelésügyi miniszter rendeleti utón á l
lapítják meg.

4. §. Ott, a hol az 1894 : X II t. ez. 
V ili. fejezete értelmében hegyközségek ala- j 
kultak, a hegyközségi kötelékbe tartozó s a 
fllloxera vastatrix rovar vagy más elemi 
csapás következtében elpusztult összes sző
lők után a fennálló dézsmaváltsági tartozás 
behajtása három évre felfüggesztendő n a 
három év lejárta után, ha az alatt az egész 
terület a fentemlitett követelményeknek 
megfelelően szőlőve’ belli tettetett, a fennálló 
összes dézsmaváltsági tartozás törlendő, el
lenkező esatben pedig a tartozásból, a tény
leg beültetett területnek megfelelő arány* 
lagos rész leírandó. Ezen három év után, 
ha az alatt a szőlőbirtokos szőlőterületének 
legalább felét a 3, §-ban köip.liit módon 
szőlővel beültette, a pénzügyminiszter fel- 
hatalmaztatik, a behajtást további bárom 
évra függőben tartani és az ezen újabb há 
rom év alatt beültetett tel öleteknek meg

felelő aránylagos váltságösgzeget leíratni.
5. §, A 3. § bán említett kedvezmények 

oly esetekben is megadandók, mikor az el
pusztult szőlőterületeken a birtokosok a sző 
lőművelé-i helyett kizáiólag gyümölcsterme
lésre térnek át. Következéskópen, ha az 
elpusztult területek a 3 § a) b) él c) pontja 
értelmében kizárólag gyümölcsfákkal oksze
rűen és oly czólból Ultettetnek be, hogy a 
beültetett terület kizárólagos jövedelmi for
rását a gyümölcs értékesítése képezze, a 
tulajdonosnak a dézsmaváltsági tartozásra 
vonatkozó leírásokra nézve ugyanolyan ked
vezményre van joga, mintha a beültetés 
szőlővel történt volna. Az okszerű gyű - 
mölcstermelés követelményei a pénzügyi és 
földmivelésügyi miniszterek által rendeleti 
utón állapíttatnak meg.

6. §. A jelen törvény végrehajtásával 
a pénzügyi és földmivelésügyi miniszterek 
bízatnak meg.

K ü l ö n f é l é k .

&apank minden olvasójának, jóakarójá
nak és t. munkatársainknak szerencsés és 
boldog húsvéti ünnepeket kívánunk !

Elnevezés Lányi Kálmán iala-egerszegi 
kir mérnököt, Zalamegye kir. építésied 
hivatalának főnökét a keretkedelemügyi 
miniszter ur kir. főmérnökké nevezte ki.

giaeveiés Wüsztner Henrik perlaki kir. 
járásbirósági írnokot az igazságügy miniszter 
ur a budapesti kir. kereskedelmi é9 váltó- 
törvényszékhez irodatisztié nevezte ki.

ffirschlei ffennk alsó-domborui nagy- 
kereskedőnek, aki kötelezte magát, hogy 
amennyiben a ministerium Alsó Domborun 
a fiuk számára állami elemi iskolát állít fel, 
ő a leányok oktatását ellátó, magyar okle
véllel bíró szerzetesnők részére szükséges 
telket, épületet, illetve iskolahelyiséget és 
lakást sajátjából adományozza, sőt ezenkívül 
még a leányiskola íentartásához öt évre 
évenkint 300 forinttal hozzájárul — a vallás* 
és közoktatásügyi minister őszinte elisme
rését és köszönetét nyilvánította.

A  szép tő egyesület Csáktornyán dicséretre 
méltó bucgósággal felel meg a város » é p í
tését csélzó feladatának. Ugyanis e napokban 
fásitotta be göinbakáczaorral a hosszú Újvári 
utczát és hársfával a Gabonatért. Az elül
tetett fák szép, egészaéges, nagy fák, amelyek 
résiben inár ez idén is árnyékot fogúik adni. 
Ugyanezen utczák járdáinak a szegélyezé
sét is megkezdették- A járdák helyreállítási 
költségeit egy harmad részben a várói egy 
harmad részben a szépítő egyesület a egy 
harmad részben a háztulajdonosok fedeiik.

lirráay. Már hónapok óta dühöng 
Muraköz felső vidékén a himlő. Különösen 
a stridói járásban követelt sok áldozatot; a 
halálozások százaléka 70 nél több mint ren
des körülmények között. Most a járvány 
a szelenczei fárában ütötte föl tanyáját. A 
szent-mártoni fárában is már hónapok óta 
graszszál. Jó volna utánna nézni, hogy va
lóban igaz-e ez a tudósítás?!

gopás. E hó 8-án éjjel Mayer S. Csák
tornyái kereskedő segédeinek lakásából 2 
drb. ezüst órát ós 6 frt készpénzt ismeret
len tettesek elloptak. Az óráknak ismertető 
jelei: az egyiknek koronája rózszinü s dupla 
köpenyes, a másiknak hátsó oldala be van 
horpasztva s szimpla köpenyes. A tolvaj 
nyomoztatik.

£zá: hírek gálából .1789 21. Dec.
Ezen Szala Vármegyéből egyébb újsággal 
nem szolgálhatok hz Urnák, hanem hogy 
szükség és drágaság, a’ kétszeres gaboná

sunk 3 fit, a’ tiszta búzának köbli 4 ftra



hágott Tavaszi pádig vékonyan termett, 
kivált a’ zab a’ Balaton mellett csak úgy 
termett, h jgy  a’ K. Magazinumba be kellett 
adni, és így magva szakadván, sokan a jövő 
tavaszon semmit sem vethetnek. A’ bornak 
ftkója a’ Balaton mellett 3 írtra reá hágott, 
gzllk termés lévén. Tapolya mező Városban 
egy öreg őizibe tsavarodott Leány, Apátza 
életet akaiván élni a’ Város középen egy 
kis házatskában egyedül lakott, ifjúságában 
Papoknál szolgált, szolgálatijával egy kis 
pénzt gyűjtött, öregségére abból kívánván 
élni, a Gonosztevők ezen hónapnak aj; elein 
éttzaka reá ütöttek, mind a’ két kezén az 
ujjai között késsel felhasogatták, kezét ’s 
f«]ót keresztbe össze metélték, a’ száját Sel
lyém keszkenővel bó dugták, a’ pénziért 
vallatták, annakutánna mint a’ Juhnak a’ 
nyakát késsel keresztül szurdalták, pedig 
pénzt se kaptak nála, mivel másnál tartotta, 
a’ gyilkos meg ki-nem tudódott, (félő a’ 
magános élet) Néró Tsászár idejében a’ 
keresztények nem szenvedhettek nagyobb 
mártiromságot mind ezen öreg Leány. Disz
nót a tolvajok miatt már nem lehet ta r
tani, tálkástul ellopják, a kanászokat le
vágják, nyárson megsütik, farkas Gcuzsba 
teszik, a szarvas marhát a’ legelőről még 
az Istállókból és Udvarokból is ellopják, 
Házokat, padlásokat, pinczőket feltörik és 
ha az előbbeni büntetés Systemája újra nem 
állittatik : főbb lesz a’ Gonosztevő mint a’ 
jé — Tsak ilyenek nálunk a’ hirek“. 
(„Magyar Kurir*.)

Szerencsétlenség. Egy palinai (vendvidéki) 
földmivelő a múlt hétfői Csáktornyái vásár
ról hazatérőben volt. Mura-Szent-Mártonban 
a dombról lefelé haladva, kocsija kerekét 
nem kötötötte meg, minek következtében a 
neki vadult lovak elragadták s neki vitték 
a kocsit a templom előtti hidíának. A sze 
kér az erős ütődés folytán szétmállott, a 
rajta ülő gazda pedig oly s/.erencsétlenül 
esett ki a szekérből, hogy az esés után fél 
órára, belső sérülés következtében meghalt.

(gljegyzés. Hoffmana Lőrincz rácz-ka- 
niz»ai áll. iskolai tanító e hó 13-án jegyezte 
el Dráva-Vásárhelyen Kornfeind Nándoi 
jegyző kedves leányát Mariska kisasszonyt.

4? Qi idők, Herczeg Ferencz szépiro 
dalmi hetilapja még csak egy negyedévet 
ólt, de máris olyan, mintha velünk egykö
rös lenne: megszokott, otthonos, kívánatos 
minden intelligens családban. Hézagot töl
tött be, szükség volt rá, azért kedvelték 
meg oly gyorsan. Most megjelent legutóbbi 
száma is tele van érdekes kellemes olvas* 
mánynyal, szép képekkel. A közleményeket 
Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Kenedi 
Géza, Szomaházy István, Sebők Zsigraond, 
llerczeg Ferencz és mások irtákf s már ez 
a néhány jól ismert név is garancia a köz
lések jósága mellett. Nagyon szépek az il- 
lusztrácziói is, a melyeket ezúttal Neogrády 
Anlal Linek Lajos, Papp Henrik és Pataky 
László csináltak, az operaházi vásárról. — 
Szóval az »U| Idők«-nek ez a száma is 
bizonyítja, hogy ez a kitünően szerkesztett 
és Ízléssel kiállított újság igazi, nívón álló 
szépirodalmi lap, a melyet olvasni és tar
tani kell. Mutatványszámot szívesen küld a 
kiadó: Singer és Wolfner könyvkereskedése, 
Andrássy-ut 10.

é  gialay gaiótl féle Magyar Nemzet 
Története megjelent 11. füzetben már II. 
Endre király uralkodásának végéig 1235-ig 
jutott, s igy a md első kötete gyorsan kö 
Eeledik befejezése felé. E füzethez is két 
remek kivitelű raümelléklet van csatolva. 
s *alay József és Baróti Lajos munkája 
e«yik legméltóbb emlékműve lesz miileni- 
umunknak, s a legmelegebben ajánlhatjuk 
Megszerzését minden magyar családnak.

Egy füzet ára 30 kr. Az egész mű mintegy 
1 0 füzetben lesz teljes.

— Sárközi fmdor hírneves zenekara 
ma vasárnap hangversenyt rendez a >Haty 
tyu« szálloda éttermében, melyre a n érd. 
közönség becses figyelmét felhívjuk.

A z  K inő I .eán yk ih & zn sitá isi h lg y e s i i le t  
mint szövetkezet mározius hó 81-én tartotta 32 ik 
rendes közgyűlését. Soliwarcz Ármin bankigazgató 
elnök a nagy számban látogatott közgyüési meg
nyitván, konstatálja a közgyűlés határozatképes* 
»égét, amennyiben erre 122 tag megjelenj akik 
1288 jutalékrészt képviselnek. A felolvasott igaz
gatósági jelentésből ós az évi mérlegből kitetszik, 
bogy e folytonosan erösbödö és hatalmas fellen
dülőben levő intézet a lefolyt 1894. évben igen 
figyelemreméltó eredményeket ért el. Kiemelendő, 
hogy 5071 jutalékrész többnyire a fiatalabb kor* 
osstályból iratot« be újonnan. Az intézet vagyona1 
218,126 írt 49 krral szaporodott és tőkéje 1.045,633 
irt 78 krra rúg. A díjtartalék 981,684 irt 78 kr. 
és 154,175 irt 49 krral emelkedett. Ezenkívül 
a nászjutalék felemelési tartaléknak, mely a tagok 
javára iratik és a nászjutalék nyereményéül szol-' 
gól, 31,975 irt 50 kr. és a külön tartaléknak/ 
12,790 frt 20 kr volt utalható. E tőkeállomány 
a teljesen tehermentes intézeti épületben, a fő
városi 25 milliós kölcsön kötvényeiben, magyar 
korona járadékokban, továbbá takarékbetétekben 
6a pénzkészletben van elhelyezve. Az 1894 évi 
nászjutalékok, feleslegbányadok ós halálesetek után 
történt visszatérítések fejében kifizetett 111,6161 
frt 16 krnyi tekintélyes összeg ezen egyesületi 
nemzetgazdasági missziójának hivatottságáról teg- 
tenyesebben tanúskodik. A íeiügyelöbizottság elnöke 
dr. Alexander Bernái egyetemi tanár a megejtett 
vizsgálatról olvasta fel jelentését és a felügyelő-' 
bizottság nevében indítványozta a felmentvény 
megadását, ami egyhangúlag elfogadtatott. — Az 
igazgatóság indítványait újabb osztályok életbe, 
léptetése iránt, a matematikailag felülvizsgált táb
lázatokkal együtt helyeslöleg tudómásul vették és 
elfogadták.

C S A R N O K -  

Apáink niiilatozásai.
»Nem úgy van már mint volt régen«. 

A jó kedvű ember olyan .ritka lesz már, 
mint a fehér holló. A nevető Demokritoszok 
talán csak humorlsztikus lapoknál havifize
tésre csöpögtetik belénk a humort.

A mi apáink bezzeg másképen mulat
tak. A mint e kis ártatlan históriából is meg
látszik.

Egy ízben K. uram bátyám echói kocsira 
ült hogy szétnézzen a tanyán Tudvalevőleg 
a gazda szeme hizlalja a jószágot. Ezt cse
lekedte meg. M. urambátyám is, azzal a 
különbséggel, hogy ő meg, mint őseink a 
rákosi orzággyülésre lovon czéklézott ki.

Mire kiértek, veszett idő kerekedett. Az 
elemek szabad ára garázdálkodtak. Az égi 
stratégia küldözte az ő 14 fontosait. — Az 
orkán paskolta hideg csöppekkel a kint le
vőkkel, M. urambátyám a bajusza alá mór 
m ögött:

— Kutya id ő ! Még a kutyámat se 
engedném ki ilyen kutya időben. Tönkre 
megy a vadonatúj nyergem...

Mert tudni való, hogy az uj nyergét 
most tette föl először, a városunkban dél- 
cselen is masírozott el

— Gyerekek! — mint szóltok a nyer
gemhez ?

Ezt a kedves jószágot jobban féltette, 
mint a maga drága egészségét.

— Az ördögbe is, pocsékra ázik az a 
fáin szerszám.

De e perczben a sors mentő kezét felé 
nyújtotta. Echós kocsi poroszkált a hig lity 
lotyban, a nyerget féltő férfiú stentori han
gon kiáltott a kocsisra.

— Állj.
Mikor fidelisen föllebbentette az echÓ9 

kocsi firhangját, kaczagva vett tudomást a 
kenyeres pajtásáról.

— Tel az isten küldötte vagy. Meg
mented a nyergemet A lovamat a kocsidhoz 
kötöm és ezt a drága Elenodiumomat be
teszem a kocsiba, nézd minő ritka szép 
szerszám.

Csak kösd fel pajtás felelt, a bentülő 
kordialis mosolylyal. Legalább együtt me
gyünk haza. Ott integet városunknak tornya.

M. urambátyám elégedetten nyergelte 
le a lovát, megkötötte lovát egyik lőcshöz, 
éppen be akar lépni a nyugalmat adó echóba, 
belölről ebben a perczben kiáltanak a ko
csisra :

— Hajts 1 — a kocsis indit, a nyerget, 
paripát elviszik és a bőrig áztató [pusztai 
viharban magára marad a nyergét féltő M. 
urambátyám. Végre csurom vizesen neki vág 
a viharnak és a nyereggel, a mely csak
ugyan kegyetlenül megázott, valahogy haza 
kászálódik. Itthon persze nagy volt a gau- 
dlum. Do nem hizott tőle a fiskus.

* *
*

Mondok még egy esetet, ez meg disz- 
nótorozás idején történt. A dáridó után M 
urambátyám maga látta el K. vendégét 
lámpással. — A vendégek vig hangulatban 
mendegéltek haza, útközben a téli szél ki
oltotta a világot. K. praktikus ember volt. 
Minek vigyen ő olyan jószágot a minek 
semmi hasznát sem veszik ?JPuff! a templom 
oldalához vágta az M. urambátyám csa
ládi ereklyéjét.

A vendéglátó ur véletlenül másnap 
elment a t e m p l[o m * mellett >Bés ott 
ráismert a lámpájánák romjaira. Hatalmas 
bosszút esküdött. Elhitta újra vendégeit es
tére, de kikötötte, hogy lámpást nem ad. 
A ki lámpával akar menni haza, az hozzon 
magával. Mikor K. ur, a ki vadonatúj lám
pással felszerelve jön meg, nagy jámborul 
kérdezte a koma’sszonyától.

— Mariskám, hova tegyem a lámpá
som at?

Belülről pedig b >sszuvágyó szemekkel 
leste a gazda, hol lesz éltévé a lámpás.

De hát K. urambátyám is megszagolta, 
hogy aligha jobb lesz az ő lámpásának ha 
biztonságban lesz, kisompolygott és zsebre 
csúsztatta a lámpását, a házigazdának egy 
más lámpását tette ugyanarra a helyre. 
Mikor a hangulat »emelkedett« volt, a házi
gazda megszólalt;

Öregebb róka iegyen az, aki az én 
káromra tréfát akar elkövetni. — Lássátok 
meg. hogy fog ebben a minutába eltörni 
annak a lámpása, a ki az enyémet tönkre 
tette. Ezzel impera'ori lépésekkel ment ki 
a konyhába és az elképedt társaság szeme 
láttára vágta földhöz azon lámpást, melyet 
K. az imént tett az általa jól megjegyzett 
helyre. Recscscs 1 A lámpás a lámpások 
legborzasztóbb halálával múlt ki. Pillanat
nyi csönd I

Ezt a csöndet K. arra használta föl, 
hogy kivette a maga lámpását a zsebéből 
és szó lt:

— Pajtás! Én nem tudom,1 kinek a 
lámpását törted el, mert az enyém itt van.

Volt aztán nevetés egész este.
A mi apáink igy mulatozának.

H aánsy Kálm án.

Felelős szerkesztő:

HARGITAI  J ÓZ S E F .

LaptuUjdonoi éa kiadó;

FISCHEL FÚLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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8 urednikom moči j« svaki dan 
fOTOriti med 11 i 12 varom. — 
8 v  poliljke tičnče *e aadriaja no* 
Tinák, naj m poiiljajn na ima 
mm rgitmi Jo fte fa  urednika t« 

Čakovec.

iBdaUlJatro:
K^jitara Fieoiiel Filipova kam m 

pred pleta 1 obanana poiiljajn.

Predplatn a cena |e  t
Na celo leto . . .  4 trt 
Na pol leta • . . S trt 
Na četvert leta . . I M

Pojedini broji koitajn 10 to.

Obraana aa polag pogodba I fal
računaj n.

n a  h o rv á tik o r  i 1 m a u ja r ik o m  je z ik u  iz la z e é i d ru ž tv e n i  z n a n s tv e n i i p o v u c ljiv t lini za  p n k .
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31užbeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkuga družtva‘C„Čakovečke Sparkas!>e“, „Medjimurske sparkasse“. t t. d.

Plemeniti putnik.
Vu maloj hižici leži na smrt pripravna 

pobožna krépostna žena. Leži zevsema 
mirna i tiha Pol noči ie. Več je odbilo 
dvanajst vur nočnih. Svéöa njezinoga života 
dogoréva Jod malo, pak da vgasnua. Smrt 
itoji pred vrat ima. Prav ouda donesvl je 
njoj svečenik Božji Sakrament ljubavi, i 
JezuS je več uniSel vu njezino sroe Cél« 
familija sto i okolo nje zaplakanimi očmi. 
Cóla ju je famili;a ljubila- Visok, 1 )ep mla- 
denec, najstareši sin majke, i žalostno 
dévojCica, najstareáa kóerka, deržijU majku 
ispod rukah. Tovarui njeni i druga dečica 
stoje okolo postelje Cin, ko i vu srce dira 
koji se lahko nezaboravlja. Vsi su bili težko 
genjeni pri zadnjem majčinem dah i. Vsi 
su plakali : jedrn tiho, a drugi, da se je iz 
biže čulo. Samo jedna kčerka, prav ona, 
ko a je majku ljubila, koja je majki prva 
miljenica bila, ostala je prež suzah. Ali ona 
nemore da stoji. Ona je opala i leži nakli 
pri dnu m ajine postelje. Ona je kakti 
zvun sebe.

Na to je majka odprla svoje mile oči. 
Padost joj se svéti po blédcm liou, i blédo 
joj se lice sažarilo „Vezda sam zadovoljna. 
Oj hvala ti, predobri Bože moj 1« pregovo- 
rila je majka slabim glasom. ,T i si mi 
nut vse milosti izkazal, kaj sam ih od jtebe

prosila za ov zadnji čas. Kak mi je milo i 
povoljno I Kak mi vezda mirno i lehko 
kuca srci! — Budi sveta volja tvoja. Daj 
da službenica tvoja pojde vu miru. Draga 
dčca, vmirite se, neplačite ! Znam, da za 
mali čas nečete viže inoati ma ke svoje. 
Moram iti. Božja je volja.jAli mi se budemo, 
ako Bog da, opet videli. Budite samo ra
dost i batrivost milomu si otcu Marija naj 
vam bude mesto mene, nek vam bude 
majka O moj Bože I Ja  više nemogu.* — 
1 pogleda majka kčerku svoju poleg sebe 
i pogedala je temnim okom za enom kčer- 
kom pri dnu postelje, i milo kak majka 
oblila je okom vse. „S Bogom, dčca, s Bo
gom do vidjenja ; mi se budemo opet videli 
vu raju pri dragora Boguu. — Milo j bo- 
te/.nici zadéla se rét vu grlu, pustila je 
majka suzu ljubavi — jednu za drugom, 
zaklopila oči, jod jenkrat je glasno dehnula 
— i iadehnula

Do vidjenja ! Je, do vidjenja i to vu 
vječnosti ! Ov .s  Bogom- , kojega nam 
pravičen dovikuje, k h da s ovim svétom déli, 
kid stoji na vratima smrti, |e živi izjav 
osvedočene saroosvjesti i na ega plemenitoga 
odredjenja. O besmrtnosti ! Tl si ono visoko 
odlikovanje, kojim milostivni Bog včini čo 
véka spodobnim samomu sebi, kraljem vsega 
stvorenja. Koliko odlikovanje! Vu razpad* 
Ijivom telu, koje bude denes zutra prah i 
pepel, besmerten duh, duh spodoben aoge-

lom, duh koji dodu^e ima početek, duh, 
koji more, samo ako hoče, vuživati *r*ču 
i blaženstvo pri Bogu i s Bogom To je 
naša du a, poglaviti dél nadega bitja. Koja 
čait i najvidefta, koja dragocénost i na) 
vekša more se izporediti sa uzviSenosti i 
plemenitosti evangeliumskoga putnika na 
zemlji ? Vse je drugo za nas stvorjeno, na 
sluftbu i na haanuvanje na$e A duda naga 
pripada Bogu i ostaje, kak i Ou, vekivečna 
i besmrtna.

Srečni smo. — Goristajanje (u*krgnuče) 
na:ega /veličitelja ojačilo nas je zevsema 
vu ufanju, da nam bude duda i tél o navék 
živelo. Vu goristajanje (unkrsnuče) Jezu'evo 
moramo se mi ufati kak vu najtvrdeiu 
pečinu, koja nikada ni pod čijom nogum 
klonuti neče Mi se budemo vsi dužom i 
telom na vječni život gori stali (uskrsnuli). 
I kad budemo na koncu smrti stal, budemoi 
pragu života. —
• Kristud se je o i smrti stal. Alleluja, Alleluja.!

smrt je doli potepal. -  Alle — Alleluja!

. *
„Vu tom vuzmenom veselju Alleluja, 

Alleluja !
i dojdi ljuedm|na zemlju, Alle — Alleluja 1“ 

Priredil i
G la d  F e r e n c a .

Z A B A V A .

Neprilika 8 cirkvom.
Gori aoci sa bili vrlo dobri ljudi, i ako 

bal ii i su pmkmoga praha znaflli, ipak im je 
tak nazvani Djihovi domači razum tak daleko 
dosegnul, da su svoja gospodarstva prilično 
vodili ; samo jediuo sa svojum cirkvum niti 
za Boga nisu znali, kaj bi učioili, za da nebi 
bila tam daleko vani izvau miesta, kak i ko 
toribska, i čim su viže mislili, tim iu se vile 
zdvojno za vuhi česali.

Cirkva Goričancev leži najme akup sa 
grobljam i farofom posve izvan sela, a liepo 
blatno selce protele prama Muri k-severo — 
zapadu i bafl to je bil najvekii križ goričtn- 
cev ; jer akoprem je njihova cirkvu sa po
zlačenim križom na tumu ovde na prostora 
bs! liepo gledati, tak je ipak, a najmre pak 
bo blata po Tutekovoj ulici mimo Djébija ne 
dala do n)e dojti i mnogi bi žitvu (aldovj 
doprinesti hotel, da bi ju bilo megude u sre- 
Ciua sela, n. pr. na miesto, gde je kapelicu 
sv. Florjana, potegnuti.

Stim pak su bili zlovoljnijl, kad su videli, 
da po najviže miestib se drkve u sredini 
miesto nahadjaja, te so sloga odlučdi se u 
toj stvari porazgovoriti i ako se bude dalo, 
nekakov zaključi atvoriti.

Pri pokojuom Jurmiču Miški — Bog 
mu pomiluval dužu — bila je baš u ono 
vrieme krčma. Na dvoriicu tik kliče bila je 
načinjena zelena hotica, koja je previdljivi 
Miška za svoje pivce lastovitom rukom na- 
činil; a jerbo pak je vriedni moj starina, bil 
skroz i skroz po ten čoviek a k tornu i pa- 
metan, s kojim je bilo bal ugodno zajedno u 
dru/tvu sedeti te njegova izkustva na pol n 
i u gori sluiati, to su ljudi radi kujemo za* 
badjali te mod spomenkom, finom se kaplji* 
com, koja je uviek u ujegovoj krčmi se točila 
te do koje je i sam puuo držal, kriepili.

Pripetilo pak se jef da je niekog dana 
jedan vandravec u Goričane dožel. Isti je 
zgledal kak sedem gladnib lietah, i tko ga 
je samo poglednul, moral je nehotlce zievatl, 
jer je to bil otielovljmi glad ; bodeči kostur 
(Gerippe), sam za se stoječi siguuui exclama- 
)ionis. (1)

Taj siromak se je vlekel truden i nemočen 
u rečena Jurmičevu krčmu te so je pri jed
cem stolu med ruženjem i pucanjem kostih 
sel, 2 goričanci kad su ga opulli, ulsu hoteli 
svojim očima vierovatl, več su odprtemi zubi 
čekali, jeli ga nebudu suučani traki na sun* 
Čani prah preobrnili.

Kai im je uicdjutiin piva znatiželjnost 
proils, nastavili su svoju siednicu te su sa- 
vietovali sim, savietovali tam, jeli ipak nebi

bilo moguče ciikvu iz polja vaui nuter u 
sredluu sela dopremiti.

Stari Hatlak pričme pripovedati, da iu 
Amerikanci, tam prek velike slane vode u 
tom poslu pravi čudaki, te idu sa najvei erai 
kužami i palačami na *etnju, iz jednog mie
sta u drugo, kak ujim se več z vidi. Stari 
File! je na to dal svoje mnienje, da Ameri- 
kauce u to ime sim pozvati, bi bilo preko 
mogučnoati občinske kasse, a vrhu toga bi 
on rad videl prugu, koiu bi za ciikvu morali 
sagraditi, te po kojoj bi ovakova velika cirkva 
sasvim tiho i volj ko se smicala jožče k tomu 
od Tutekove ulice do sv. Florjana gore 
v bi ég, a bez da bi se na komade razpala.

Na to se i glaino — živo — polmrtvi 
vandravec oglasi, bes da ga je tko pital te 
slabim glasom pričme pripovedati, prije nie
kog vriemena, dok je joS rektj b o lje  pri ja* 
kosti bil, bil bi mogel ovakovu cirkvicu, kak 
je goričanska, igrajuč iz Goričan u Prelog 
ili Vidovec na plečih odnesti, a kad* opet 
malo k-jakosti dojde, tak hoče goričancem tu 
ljubav učinit’ i farnu im cirkvu polag kape
lice sv. Florjuna postaviti.

Dakako da je na ovu ogromnu izjavu 
polten jak Mižka ueverovauo glavuin ki tnal, 
jer je imal o stvari svoj zreli sad, tl i večina 
je mnila, da su ved tuj primieri bili izvan- 
redne jakosti medju iivinom 1 ljudi, a i zna 
se, da elefauti ciele turne euse, anda bi ipak



K A J  J E  n o v o g a  ?
Srečne vuzmeue svetke želimo svirn ua- 

5jm poituvanim čitateliem 1

Krčenje nadvojvode vu Brnu.

Aprila 2. ob 9 vuri prod poldan stiglo je 
Nj. Veličanstvo vu Jpratnji bavankoga princa 
Leopolda posebnim cugom vu Brna, gde 
pU gA na banhofu dočekali princesa Gizela, 
nadhercegi Laopold Ferdinand, Jožef August 
i Ladislav, knez Saumburg — Lippe namest
nik barun Spens Boden načelnik i generalitet. 
Po serčenom pozdravu s princesom Grelom 
i nadhercegi, kralj je prijel poklon dosto- 
janitvenikah, ter se je odpeljal nakinčenimi 
vulicami uz klioanje ljudstva to namestničku 
palaiu, gde ji odšel i prijel poklon tova 
rudice namestnikove.

Ob 11. vuri odpeljal a t je kralj vu 
nad\ojvodsku palaču, gde su se zišli vsi 
kotrigi dvora i zastupniki vsih civilnih i 
vojničkih o b is tih  ter svečanstve.

K rčenje malog nadhercega obavil ie 
solno-biogradski biikup dr. Steiner. Kumo- 
val je sam kraljy a kraljici!, kak ti kumu, 
sastupala j i  prinsesa Gizela. Nadherceg j i  
na krstu dobil imena : Jožef Ferenc Leo
pold Antun Ignacij Marija. Po krSčenju je bii
kup držal kratki genutljivi govor, a za tim 
je bd zajtrek. Ob 3. vuri po po dan po- 
vrnul so )e kralj sa princom Leopoldom 
vu Beč-

Vu Budimpelti, 30 marciuša

Vu denežnjoj sjednici zastupnički i 
maguatske h it i  pregladen je kraljevski res- 
kript, kojim se zaključuje tretja sjeditba 
sabora (orsaikog ap avidč*), ter četrta od 
pira se vu pondeljik.

Zastupnicka hiža^držala je do 6 aprila 
sjednici i löAila je neke menjde predmete. 
Od ti. do 25. aprila trajali budu vuzmeui 
praznici, isa kojib se budu opat vzele vu 
pretres cirkveuo-političke osnove.

Koliko je vPdara na svčtu ?

Na céloj kruglji zemiljskog stanuje

| vile stotin milijunah ljudi, a ovi imaju 188 
raaličitih vladarah i prežalo?, mid njimi 
je 12 oesarov, 56 kraljov 47 knezov, 17 
sultanov, 12 kana, 28 preželov i t. d.

Gde tlviju najstareii ljudi vu Evropi ?

Na ovo pitanje odgovarja zadnji popis 
pučanstva kneževine Bugarske, koja broji 
3,320 713 dušah. Vu Bugarskoj živi 2663 
osobe vu starosti od 95 do 100 ljet, a 
3372 osobe od preko 100 Íjat. Vu céloj 
Áuatrijl na primer bilo j i  lj»ta 1892 samo 
367 osobah starih preko 95 Ijet Prema tomu 
živiju najitarel' ljudi vu Bugarskoj.

Plemeniti zapis.

Glasovi ti talijanski doktor za decu 
Camini vu Livornu, ostavil je ves svoj 
imétek od 2,300.000 lira za gradnju bol
nice ( pitala) za decu, kojoj se budu ona 
deca, koja zbitažaju o«i difteritisa, bezplatno 
vračila serumom po Behringovoj metodi.

Od gda je influenca?

Vezda kad influenca lada po céloj 
Europi zanimalo bude nafte citaloe, ako ih 
pazljive včinimo, da influenca n je nikakov 
novi beteg, več da je ona poznata bila vu 
Prajzkoj (Njemačkoj) več pred 300 Ijetmi, 
kam ]e doneftena bila iz Španjolske. Nekoj 
kroničar iz one dobe putoval je, da je i 
onda prešla po vsem svetu, ter opisuje . 
Beteg ov je kakti zimica; boli glava i prša 
ter zrokuje kaftlja (brehe). Toga betega su 
imali vnogo ljudih mladi i stari ; nije mimo 
i la ni jeduoga, ni jednoga mesta, ni jedne 
hite. Vekflina je sbetežamh opet ozdravila, 
a naročito oni, koji nisu puftčali krv i nisu 
imali vnogo vračtva. Zatoy gdo ima influ- 
encu, neka posl uda staroga kronic ara : neka 
nepudča krvi i nek neuzima vnogo vračtva.

Velike vojne vjetbe kod Pečuha odkazane

Meseca septempra imali su se vu 
okolici Pečuha držati velike vojne vjetbe 
(manever), ali su vezda po zaključku ratne 
naduprave odkazane, ter se budu deržale

vu nazočnosti prajzkoga (nemačkoga) cesara 
vu drugom sbornom području monarkije, 
koja se bude stopram potlji na znanje dalo.

Strodki vojske balkanskih orsagov.

Srbija troli vsakoga Ijeta na vojaku 
9 300 000 franaka, Bugarska 20,000 000 
for.# Rumunjska 43,200 000 franaka, tak 
vu Srbiji plača vsaki državljanin na Ijeto 
4 5, vu Bugarskoj 6 7, a vu Rumuujskoj 
7*2 franaka, za vojsku. — Srbija dobiva 
vsako Ijeto 14.000, Bugarska 15 000, a 
Rumunjska 18-000 regrutov.

Vu Petrogradu 4 aprila.

Ruska telegrafska agentura javlja, da je 
japanski cesar imenoval niemačkoga cera 
Vilima vitezom zlatnoga runa Chrysantema, 
najvi^ešeg japanskog reda, koga joftjuepo 
seduje nijeden izvanjski vladar Vu ru nom 
pismu, kaj ga je Mikado tim povodom 
upravil čaru, naglaluje se, da Japan ima 
da vnogo zahvali izvrstnim njemačkim 
instruktorom, kojt su negda veibali japansku 
Vojsku i tak joj pomogii izvojevat* deneluje 
pobjede nad Kinom.

Car Vilim imenoval je na to Mikada 
vitezom reda črnog orla.

Patriarka iztočne Indije.

Telegraf iz Saragose je javil, da je 
ondi 30. marciuSa vumrl tamolnji nadbift- 
kup kardinat i patriarka iztočne Indije 
Franciico di Paula Benaviclei y Navarrete, 
jeden od najuglednijih kot'igo? svetog sbora. 
Rodjen vu Basi 14. maiu-a 1810., bit je samo 
dva meseca mlajši od Leona XIII. — Papa 
Pius IX imenoval ga je 12. marciula Ijeta 
1877. kard'nalom. Od kardinalab, koje je 
imenoval Piua IX  živi ib vezda j<»A samo 
osem : MerseI,Hohenlobe. Monako, Bonapar
te, Oreglia, Ledohovski, Canosaa i Parocchi.

Nesrečni terno.

Na Ottakriogu tu Beču, i to tu Rémer- 
gaaie broj 30., obesil se le evib duevov 
Soltar Leopold Gotoi, 34 Ijeta star, tu svojem
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bilo mogoče vandraTca do njegove prvobitne 
jakosti dubioiu kotom dovesti i tak a fal 
cieuu cirkvu iz polja na sredion sela dobiti.

Vzemu anda ,od#vandravca obečanje, samo 
neka naatcji, da čim pr«je k mesu dojde, i 
kad im je sve mogoče obečal, d0na*ali su 
mu svaki dan i Tsaku urn, kaj je samo ku- 
biuja i pivnica b ila  mogoča p ružati Govedmu 
i sUninu i te le tiuu , < urke krvaT ice  i jetern lce
i klobasice, kuglufe i ciele brege kruflinov, a 
krčmar Milka jeduoga vrča za drugim napu-; 
ti javai < is to m zlatnom kapljicom iz svog pod* 
ruma, stranjski pako vandravec ie činil svojo 
dužuost, dader mu je sve pot iz čela curel i 
izbit ja je išlo , jer iz teoje Je postala batina,
ii batine jajca a iz jajca napokon ciela krugla 
i ovak je anda za nieko vrieme mogel svoje 
dielo započeti te cirkvu iz polja u aredinu 
sela prenesti.

Ali dečko još uviek nije kazal volju 
k-svoinu poslu, več je jel i pil, te »e jejačil 
tjeden za tjednom i svaki »jeden je imal drugi 
izgovor te bi se bil i do sudnjrga dana jaéli, 
la niau konično goričanci trpljivoet zgubili i 
zadnjč izvrienje diela jedan krat za uviek 
kategorički zahtievali.

• No* — reče več poive okrugli Herkulea :
Anda hočemo početi 1 Ali jedno polteno 

i Čvrstvo vote mi morate donesti, za da 
dobro svetem tu vatu kapelic«, jer se drugič 
tiglovje na njoj bklima, psk mi onda iz pRč

dole s-curij kak pekovskemu dečku žemlje is 
preuapunjene košare 1* —

Vute hu goričanci si brzo nabavili od 
zakupnika broda na Muri te je aad išlo sve, 
veliko i malo, rnutko i ien«ko k-cirkvi u 
polju, za da to veliko dielo i gibanje cirkvc 
iz svog fundamenta vidi.

Vandravec omota vužem cirkvu do test 
krat a zatim jakim hrastovim oščekom vute 
sfrče tak čvrstvo, kak hegedulke štrunje po- 
kojnoga Pali-a oknlo cirkve napeto, zatim 
metne kraj vufta prek svojega desnog pleča, 
prigne ie duboko i . . . priCme se Hevo i 
desno po okolo stoječih ljudih zgledavati te 
im dovikne:

„No . .*  jeli bu na ikoro? Kaj tu 
zahmau stojite ? Nuderte vi muži poprimite 
vatu cirkvicu pak ju inetnite na pleča, onda 
vam ju odraati odnesem u selo, kak sem obečal 
dok sem još bil samo ten ja, tak hoču sad, 
kakti pitana krugla svoja zadatu rieč od lati, 
samo mi ju na pleča naprtite 1«

Ali sad sad je bila za vandravca sreča, 
da goričanci nemisle naglo i, kak bi evi pa
metni ljudi < iuiti morali , . .  samo hitrlje, 
uviek stoprv k-čmu prejdu, kad im ie pred 
očmi razsvieti.

Tak su onda goričanci evi, malo i veliko, 
mužko i žensko drtali držali svaki svog 
kiti prsta desne ruke na čelu te su mislili.

kak je to najme vaudravte oakanil, i tu 
su mislili, steli i sta i i mislili.

Ali kad im je kunačno pričela zorja 
pucati pred očmi, te kad su im se pričela ica 
od srditosti rumeniti i kad su se im stjsuute 
Sake pričele ua boj zdigati, onda . . .  je bilo 
večprikasoo; jer previdjajni vandravec Jc taj 
bip upotriebil, te poftto nije bil željeu njihovih 
ftteifičov, čuskih 1 modrih dizavkab, je na 
jedan krat izmed njih zuikoul, kak da bi ga 
zemlja progutala i nitko uijo znal povedati, 
jeli je proti Tutekovoj ulici ili proti Ballye- 
vom ograju ili proti školi otilel, ali da ga 
tu više nije bilo, to je bilosluftbeno ustanov
ljeno i potvrdjeno.

I ovak morajo goričanci svoj kril dalje 
nositi, jer njihova cirkva se svieti jol uviek 
na istom raiestu u polja i tko putuje teljez- 
nicom is Kraljevca u Kottoribu ili vlastitom 
prilikum pie&ioe kros Gjurgjanec, more jo 
vlastitimi očmi videti.

Krčmar pako Milko J  urimo je jol posl ie 
toga živel te Je bil jediui, koj vandravcu 
nije vieroval i radi toga svojim sutaruikom 
spočitoval njihovo lsbkoumje. Prija nekoliko 
godiuah je i on pobo/no, kak je živel, umrl 
i sada počiva miru u božjem blizu cirkve go- 
ričaoske u polju. Neka počiva u miru 1 —

Em- Kollay.



stanu. Zrok Uti vű tom, k*] j« Goto! prsd | 2. Jeden slőpec videl je beiati zajca,! Ana:  Naravski, to ti je jedina prilika,
dvemi meseci na maloj lutri ji dobil tern plantavi (Santavi) bežal je za njim, a góli da dovek more pokazati svoj lép« noge *
Od toga vremena izgubil je svoj mir, lile* porinul ga je vn žep. — Kaj je to?
ga je šoštarski stolic i rfldko ga je mog 1 •?«] vdn^s ea^ —
gdo doma najti, dok nije zatepel psnez- — Obedanje.
Vezda viže nije imel volja ia delo, ter j Spomenek. Sudec; »Ovaj^put prešli ste sam z mod
odločil, da i  teruoic dokonča i svoj Aivot. Kuharica (drugoj): „Zn<»š, Bariča, moj rim okom; čuvajte se vu dojdnóe zlorestoga

kaprol ide zutra vu drogu garnizonu. Kaj društva.tf
Car Vilim slobodnl zidar. I mislih, kaj bi mu dala na spomenik.“ Muž (obtoženi) „Bura verek se čuval,

Bariča: „Znal kaj, dej mu célú Šunku, da žnjimi, gospon sudec uedojdera več skopa,.
Iz Barliaa javljaju, da je car Vilim n — barem bu osem dni na Tebe mislil.* Na idravje.

znanje dal tamoflnjoj valikoj loti ilobodnil* — Doktor ; „Nije mogoče; dal ite ve* on
zidarah, da teli atupiti vu ojazinu srezu. Nehaani nikaj. teh potrošili, kojega sam vam včera donaaei ?«
Med ojemačkimi slobodni zidari nastalo jr j Žena: „No, mojega su muža snodka stra- M ulada: „ J • verek potrošen^ moj mu/, 
zaradi toga veliko veselje. Oaru se pripravlja hovito zapojlli. Još niti vezda nemrem ga ga je vu pipi »pušil.*
povodom primanja vu lotu velika svetöauost. prebuditi." '

Sosed: »Naj mu poliju glavu mrzlom —
Vtopili 8 0  vodom.* j Dober’ izgled.

Žena: I  to sam próbala, ali onda je Nótárius: „Kaj dujem, Marko, Vi ka- 
Iz Lipe pri Temišfaru javljaju: Tri samo zamrmljal: Jaga. daj mi ambrelo !* nite svojega Jožu dati za pisora vu varaš 

trgovci hoteli su na čunu prebroditi D&bujalu — I — a zakaj to ?*
réku Marói. No dun je vudril o glavuno Oteo i sin. M už: „Nu znajo gospon notarju*, ja
mosta i preobroul se, a trgovci su opali vu Oteč serdito : „Ti nevaljanec, kaj mis- mislim verek, da bi dedak mogel va varašu 
vodu. Samo jeden od njih mogel ae je pli lis, da je meni drago, kaj-te vsaki dan moram daleko dojti i čuda] zaslužiti, kajti vezda več 
vanjem oaloboditi, dočim su ostali dva našli zbobavati?* ažt kak vnogi notarjuš.*
smrt vu slapih. S in : „Ali dragi Japa, niti meni nije

vngodno.* okresal:
Propadajuil varafl. — Glad Ferencz

Stražar : .K aj vi to delate?*
Iz Praga |avlja)u, dajva varašincu Nenmarku T at: „Pred petnajsterai drevi našel s e m -----------— --------------------------------------------

na češko bavarsko) granici (medji) vu Sumavi ključa, pak vezda próbám vu koja vrata paše, n
grozi se podpuno prorast. Pojedini délovi da morem povrnutl onomu, koji ga je zgubil.* T.N IERTj A ^ raCf a Pr‘*‘3a
cestah i vulicah podeli su preptdati vu zemlju. — ■MiattUJšš 5 5  4 5 } 4 3  5 3

Komišija, koja je mérila vsake fele objekte, O žene, zene !
nije moglo dojti do rezultata, pak bu vezda Gospa A .: „Kak vam se dopadaju —---------------------------------------------------------
droga komisija preizkavala, da li je istinita novi soseii ?• ^  § .
tvrinja, koja se osniva na starih listinah, da Gospa B . : „To su vam neipodnosljivi ljudi." n v a t i  C t e n a  Z i l M i .
Neumark leži starom ali zapuščenom rudniku. Gospa A .: „Morti preveč halabude.* _ _ _ _ _ _ _
Medtimtoga prepadaju hifte i vulice. Jedna Gospa • O draga, bsš je protivno ; oni 1  m-.mázsa. 1  m.-cent. || frt kr.
se je ved zrušila. Vulice su zaprte, stanov- se raigovarjaju tak tiho, da jo né čuti uiti rčči:u g uza Pšenica 8 .7 0 _____
niki delomice razseljeni. Ljudstvo je dakak _  2ab Zob 6*50— _
.ko uzroj.no. Rozs Hr i  6 '5 0 --------  ,

Od ima navék krivo*. Kukoricza 6 Kuruza stari
omrt VU möstO vraetva. Tovarusica: „Naj me vezda miriti, ar „ Uj „ novi 7 . ---------

Vu Miikolcu popila je bogata gospa ja 86 ■rdilB» kaitj si poaumnjalo mojoj réó:.u Árpa Ječmen 6 --------
Szatmáry na mesto kupice konjaka kupica Tovaruá : „Ali draga moja, ti si izdala Fehér bábu]  Grah beli S- —
1 0 0  -  percentna karbolne kiieline, zaradi iH z«obila vno«° PeDez Va mo)em kabelarn Sárga * » » žuti 7 —
česa je i vumrla. S nepazljivosti zamenila 8t()f' naP'8ano. da si prelestni pon leljek imaU Vegyes » „ » zmčšan 6 .—
js flaše. , barem 100 krona * Lenmag Len 1 0 . -

Kratke novosti , Tovarušica (srdito); „Tak?  Anda ti Bükköny Grahorka 7 . ----
-  Vörösmarty Béla prezsš kr. tabule vera.,eá V14e tT0 ÍeüQU staromn kabelaru nego

vu Gjuru, imenovan je državnim tajnikom meni ■ -----------------------------------------------------
vu magjarskom minhteriumu pravosodja. I _ . . XT • u . ,

— Vu Rimu, 4 . aprila. Rimski oteč Izprobanje. N yilttér.
papa bude doskora izdal pismo o sjedinjeujo ^*0 8 Pa (8V0J°J dekli): „Čajem Jelica, da
augilkaueke i katoliCke cirkve. P*k ^  h ° ö e 8  8lD*bD E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem

-  Vu Lembargu, 4. aprila. Vu c*>o| odkazatl-
Galiciji pada od vd.ra anég. Oranice au na Dekl? : »Né *0 SP». Prosinl- d» i "••lm« tekintetben nem villa! felelőséget a 
meter viaoko pokrit* snegom, ter j* obuatav uad*lj® pridržijo službi, ar ja nečem nigdar
Ijen vsaki promet. zamui iti, od kad sam vidi«, kak oni živiju a i*rlt

-  Dete sa dva lica. Na 12. marciuža p,k * niihoT 8°9Pon' Preal# i« Toli»-‘ ----------------------------------------------------
naglo se vu Zadru žensko d. to sa dva lica. F o u la rd -s e ly e m e t 60 krtol 3 frt 35 kri*

■ , /» • . . méterenkint—japam ohinai »at. a legújabb
Rod j eno je mrtvo. Čuvaju ga vu zadarskom Dosti. mioia.ettsl éa színekben, u. m. fekete fehér
muzeju. Vdovica (pri fotografu): »Ja bi Vas la asines Henneberg selymet 36 krtčl 14 frt

— Veliki božji blagoslov. Poleg Ungvara prosila, da mi uapravite sliku (spodobu) mo 6 6  ^rig méterenkint sima, caikoa, kocskázoit.
vu občini Runkóz žena Gátyáa Jožefa cigana jega DOkoinoca tovaruša “ mintáaottakat damasztott sat. (mintegy 240
rodila je petero dece vu jednom daau, jednn Fotograf* »Zakai né Vi sirarno imate kűlörjf)özö minőségben és 2 0 0 0  szín mintamirim i Aatlri rioAirs.. i „J l , , r oiogruí . »ZddKaj ne. v» sigQrno imate sattal. sat. postabér és vámmentesen a ház-
J  ; f 8.1'". d«ök«i matl 1 dec* 88 dobro kakvu njegovu sliku ?« hoz ..állítva é» mimikát küld postefordulta-
Cuuju; ali japi ulje prav. Vdovica: »Nezuam, ali imam njegov val: H e n n e b e rg  O . (cs. kir. udvari szál

— Nftijftkši čovek na svitu vele, da je paiuš, vu kojem je dobro opisan kak je li»6 )s o ly e m g y f tra  Z ü ric h b e n . 8 vájcba
neki Sathaman Gjura vu Filadelfiji vu Arne izglodal*. * czimaett levelekre 1 0  kros és levelezőlapokra
riki. Ov zdigne na svoja pleča 3300 funti __ 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven
ter bodi s ovim terhom zevstma sigurno Njegov be(#g in megr»ndalt8t»k;pontos«n .linU.tetn.k. »

* Doktor (dolazečemn bitežniku, koji s « ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- odm.h odpriTil čre* vr.U  vun): ,K .j izvo odg ovoen i ueedbik

lUe, stupite samo bliže !«
$ekajMÜ krattkČas. Betežmk: „Ah, iemu, kak vidim. Vi M A R G I T  A l  J O Z S E i '

P0,n0ii •• 1 í‘ m, im‘ te kufra8- Glavni .urednik
Pitanja I odgovor. 1 * 0,a .

—  G L A D  F E R E N C Z .
l a Kam je iiel Jakob, kad je na vršil Razumljivo,

dvadeseto Ijeto? Prijateljica: „KsJ né, Anka, ti si kotrig —
•DAjd ^asopsAp Kneipovoga diuživa?«

1



143/1895. s*.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881 
. . j ^  t.-cz. 103. § a értelmében ezennel 
öthirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já- 

rásbiróság 1436,94. számú végzése által Mayer 
Krausx és fiai végrehajtó javára Vaboschek 
Mária ellen 241 írt tóke s ennek járulékai 
ereiéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal- 
„£Ít | biróilag lefoglalt és 436 írt 40 krri 
beesőit szoba bútorok, edénynemttek, gazda
géi eszközök, üaztnémüek, konyhai felsaerolés 
tűzifa és sertésből álló ingóságok nyilvános 
árverésen leendő eladatása elrendeltetvén, en
nek a helyszínén, vagyis Csáktornyán alperes- 
nél leendő eszközlésére

1895. évi ápril hó 22-ik napjának 
d. u. 4 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árvt- 
lésen az 1881. év L X . t.-cz. 107. §•?. 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is készpénz fizetés mellett eladatni 
fognak.

Miudazok, kik elsőbbségi jogot vélnek 
érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli je 
leütéseiket az árverés megkezdéséig alnlirt 
bir. végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára a/ 
1881. évi LX. t.-cz. 109 §-ábau megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán, 1896. április 12-éu

Molnár
719 1 — 1 kiküldött bir. végrehajtó.

állapított árverési feltételek, a perlaki kir. 
'árásbiróság tkvi. osztályánál és Perlak köz
jég elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1894. deczember 15. 715*

5297- 1894. tk.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint telek 

könyvi hatóság által közhírré tétetik, hogy 
Zakál Henrik ügyvéd Csáktornyái lakos végre
hajtatnak Zebecz József és társai végrehajtást 
szenvedettek elleni végrehajtási ügyében 94 
frt 10 kr. töke enuek 1879 évi febrnár 2 tói 
járó 6*/# kamatai, 19 frt 20 kr. eddigi 9 frt 
05 kr. árverés kérelmi költség behajtása czél- 
jábólf a nagy-kanizsai kir. törvényszék, perlaki 
kir. járásbíróság) területén levő, a mura-királyi 
738 sz. tjkvben A f  2375 a brsz. a. Kovács 
Lukács és neje Turk Máriát illető ingatlan 
142 frt, a mura-királyi 690 az. sztjkvbe A 
2333/a hrsz. a. Dr. Preszburger Jakab, Ko
vács Lukács él neje Turk Máriát illető in
gatlan as 1881. évi L X . t. ez. 156. §-a 
aiapjAii egészben 157 frt, a mura-királyi 
1188 sztjkvben A fl654/a hrsz a. Preszbur
ger Aladár, Preszburger Ottilia, Kovács Lu
kács és neje Turk Máriát illető ingatlan 
ugyanazon t. ci. alapján 69 frt kikiáltási árbiu

iQ9s évi május ho 8. napján délelőtt 10 diakor 
Mura-Király köaség házánál Zakál Henrik 
félj ercsi Ügyvéd vagy helyettese közbenjötté- 
vel megtiltandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árvei ezni kívánók tartoznak a becsár 

*0 .-á t készpénzben vagy óvadékképes papir* 
an a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles 

4 vótelárt bárom egyenlő részletben még — 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé* 
01 »zámitttiidó 45 nap alatt, a másodikat 

ug}anattól 75 nap alatt a harmadikat ugyan 
lltó‘ *05 nap alatt, minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6 *0 kamatokkal 
j-B)ütt az árverési feltételekben meghatározott 
elJ«u és módozatok szeriut lefizetni Ezen 
lrdetméuy kibocsájtásával egyidejűleg a meg

697. tk 1895.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Poszávecz István bottornyai lakos végreh*j- 
tatának, Zadravecz Francziska s társai végre 
hajtást szenvedettek elleni 46 frt 86 kr. tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróság) területén lóvó bottornyai 
83 tkv. 1908 hrsz. a. ingatlanra 59 f r t ; 
1903 hrsz. a, 58 frt; 340 hrsz. a. 33 frt;  
416 hrsz. a. 30 fr t ;  418 hrsz. a. 55 frt; 
1098 brsz. a. 60 frt kikiáltási árban az ezen 
telekjegyzőkönyvben felvett legelő illetmény 
50 fit kikiáltási árban és a bottornyai 520 
tkv. 1191/c hrsz. ingatlanokra 113 írt kiki
áltási árban valamennyi ingatlan a végrh t, 
156 § a értelmében egészben az árverést el* 
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
a< 139b- éri május hó 1-sö napján d «• 10 órakor  
a bottornyai községbitó házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Arveresni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárnak 10 #|#-át készpénzben
vagyis az 1881 L X . t. ez; 42. §-ában
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi nov. hó l*én 3333 sz. a. kelt
igazBágúgyministeri rendelet 8.§-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez leteiuii, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 
§*a értelmében a bánatpénznek a íróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszeiü 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság. 706 1 — 1

Csáktornyán, 1895. február 21-én.

1199 tk. 1896.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbiróság miiit 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
özv. Vntsák Miks&né vógrehajtatónak Filipo- 
vits Bálint és neje Siovár Fiáuczuka végre
hajtást szenvedők elleni 24 frt 66 kr. 
követelés és járulékai iráüti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék a Csák
tornyái kir- járásniróság területen levő pod- 
tureni 536 tk 797/a hrsz a. ingatlanra 83 
f r t ; 803/a hrsz. a. ingatlanra 62 f r t ; 1000/a 
hrsz. a. ingatlanra 97 f r t ; 1090/a hrsz* a. 
ingatlanra 31 'r t  kikiáltási árban ; továbbá 
a podtureni 772 tk. 1359/t/l/14 hrsz. a. 
ingatlan 151 frt írtban az árvetést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelelt ingatlan 
az 1895. éri május hó g in i  t. 10 órakor 
a podtureni községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az in
gatlan bec8árának 10*|.*át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal sz&mitott és az 1881. évi 
november bó 1 -én 3333. sz. a kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átssolgáltatni. 677 1— 1

K<r. jbiróság, mint tlkvi. hatóság.
Csáktornyán, 1895. márczius 29.

B U TO R TIN C TU R A  (máz)
melylyel mindenki

fényezetlen (matt) bútorait
főst háti. — Kapható :

M O R A W E T Z  A D O L F
» • H a l ó i  é n  k á r p i t o s

B U T O R R A K T A R Á B A N
7«  VAUAZSDOJS. 2-4

(Keil Olajos-félt

Padl óza t - f ény  máz
( G l« « i r )

legkitűnőbb mázoló-saer puha padló ssAmAra, 1 nagy palacsk ára 1 írt 35 kr. — 1 kis
palacsk Ara 68 kr.

Viasz-kenőcs Arany- fény máz
legjobb és legegyszerűbb beeresstö szer képkeretek stb. bearanyozására. — 1 kia 
kemény padló számára, 1 köcsög Ara 60 kr. palacsk Ara 20 kr.

Mindenkor kapható:

m  Heinrich Miksánál Csáktornyán.

780 tk 1894* a Csáktornyái kir, : járásbíróság telekbÖuyri
Árverési hirdetményi kivonat. imdábán megtartandó nyilvános árverésen a

4 . . .  . . .  .. . , .  . . . . megállapított” kikiáltás láron alól is eladatni
J‘ r i? * p ' k fognak. -  Árverezni szándékozók t.rtozn.k 

telokkönyvi hatoság közhíré teszi, hogy H .bs ■ bec, ir4nak 10»/. át kézpénzben
I.tván végrehaitstonsk Tkálcs«* István bsb , Kaz 1881 LX. t CI. 42 § 4ban jelzett

r  '  T r  f  ái folyaminál .zámitott és sz 1881. évi no,,trt 39 kr. tókekövete é. járul, iránt, végre- , ^ 3 3 3 3  „  kelt ren-
h.,tási ügyéb.D a n k.n.zaái kir. örvéoy zék, g ó„ dékké es értékp,.
a k’’ '* t ' l 7  hgr. e .  t nj H .  '  p'rbsn .  kikOldött kezéhez letenni, sv.gy . .cvik.ornys. 297 tkv 507 br.z .  ingatlan J LX  170. § .  értelméoen .  bánatpénz- 
296 ír t: 613 hreza 170 t rt ;  976 a hrsz. a. 10°* ' 71. . .. * . A K. U|
186 fit és 1072 braz. a ingatlan 110 írt "ek. • b.roaégoál előlege, elbeyezé.e.ö k á .  
megállapított kikiáltási árban az árverést »“ bályszertt el»'»ervényt átazolgáltatni. 
elrendelte és hogy fennebb megjelelt ingat’anok Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 717 

(U 1895. évi májas hó 10 én d. a. 3 órakort CsáktornyAn, 1895. évi mAroziua hó ö-éu.
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Árverési hirdetmény.
Zalamegye Ferlak község elöljárósága H ét kÍM- 

I d e d ó v é d a  H e l y i s é g e i n e k  és k é l  ó f ó n ő  
l a k á s á n a k  elhelyezésére alkalmai é p ü l e t e k  

S f e l á l l í t á s á t  1. é l i  á p r i l i s  h ó  3 9 - é n  «1. 
II* 3  Ó r a k o r  a községi irodában tartandó nyilvános 
árverésen a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozónak 
kiadja. — Bánatpénz az előirányzott 9366 frt 98 kr. ösz- 
szeg után 5 százalék.

Tervek, költségvetések és építési feltételek a köz- 
I ségi irodában betekinthetők.

Perlakon( 1895. április hó 10-én.

M alek (István
716 1 —  1 városbiró.

Csodálatos hatású! llgy öl, mint semmi más szer
mindennemű rovarokat és azért az egész világban mint a maga nemében egyetlen szer

h í r n e v e s  és k e r e s e t i .
■JÉ l . m t r t e t ó  j e l e i : I .  A l . p m é t r l l  ü v e g . 2 A n é v :  » Z A C IItiR L « . 5 J

Nyomatott Fischel Fülöp (Slraus-z Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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