




K C L O N F É L É K .
Űrnapja. Az ollári szentség tisztele

tére rendezett ünnepet Csáktornya városá
nak kalholikus lakossága a szokásos egyházi 
lény nyel üllő meg űrnapján. Verő fő nyes idő
járás melleit szokatlan nagy hivő-közönség 
inelleti v(*zelle M i n c s e k Melchiades 
helyetes plébános a körmenetet a városnak 
erre kijelöli utezáin a sátrak alatt rögtön- 
zöll ollárokhoz. melyeket gondosan és Ízlése
sen földiszitollek. A katonaság is kivonult, 
mely a buldachin előtt, körül és után sora
kozva szintén részt vett a körmeneten s a 
szentség fölmutatásakor mindenkor sortüzet 
adott. A körmenethez a tanulóitjuság is sora
kozott. melynek tömegéből kivállott fehér- 
ruhás kis leánykák kedves részletét alkották 
a keresztény vallásosság eme egyik legma- 
gasztosabb aktusának.

A déli vasút uj elnöke. A déli vas
útnak uj elnöke van: C h l u m e t z k y  báró 
személyében, ki a napokban Budapesten járt, 
hogy uj minőségében a m. kir. kormánynak 
magát bemutassa. Látogatásaiban, melyeket 
D á n i e l  Ernő báró miniszternél. V ö r ö s  
László államtitkárnál s a kereskedelem
ügyi minisztérium szakosztály-vezetőinél tett. 
S  z éc h e n y i Tivadar gróf alelnök és B r á rn 
vezérigazgató-helyettes kisérték. Az elnöknél 
június 16-án a déli vasul budapesti üzlet
igazgatóságának osztályvezetői testületileg 
tisztelegtek, a kikhez az elnök meleg beszé
det intézett, a melyben a személyzet iránt 
való jóakaratának kifejezést adva, a tiszt
viselőknek a közérdeknek szem előtt való 
tartását tűzte ki feladatául.

Eljegyzés. H o r v á t h  János tiirjei 
taniló jegyet váltott Alsó-Lendván özv. Din
iér Cyuláné úrnő leányával, I l o n k a  kis
asszony nyal

Antal-napja. A helybeli önk. tűzoltó- 
egylet küldöttsége M a s z  I n a k  József sza- 
kaszparanesnok vezetése alatt az egylet 
főparancsnokát. S z e i v e r l h  Antal helybeli 
takarékpénztári igazgatót f. hó 13-án laká
sán fölkereste, hogy nevenapja alkalmából 
fölköszöntse. A kölcsönös üdvözletek után 
az ünnepelt a tűzoltókat megvendégelte.

Tanítói gyűlés. A zala-vármegyei 
általános tanitó-lestület központi választ
mánya gyűlést tartott J e n e y  Gusztáv elnök
lete alall e hó 1 1-én. Kz alkalommal ki lett 
mondva, hogy a megyei tanítói közgyűlés 
Xagy-Kanizsán fog megtartatni, napjául 
augusztus 30-ka tüzelik ki. az előértekezlet 
23-én tarlatik meg. A központi választmány 
ragaszkodván ahhoz, hogy a központ Csák
tornyáról már a közgyűlés után elvitessék, 
ezért indítványt lóg erre vonatkozólag tenni 
s a vármegye központjául Xagy-Kanizsát 
fogja ajánlatba hozni. A közgyűlés tárgy- 
sorozata egyelőre a következő: elnöki jelen
tés; a pénztáros jelentése; a pályanyertes 
millennáris mü jeligés levelének felbontása 
s a munka fölolvaslatása; a központ áttétele 
s a tisztikar és központi választmány meg
választása. Kz a tárgysorozat véglegesen az 
elöértekezleten állapittatik meg. a mikor a 
lölolvasásra vagy előadásra jelentkezők ebbeli 
szándékukat a testület elnökségénél be
jelentik.

Kinevezés. A zala egerszegi kir. pénz
ügyigazgatóság S z o m  me r  Gézát a zala
egerszegi kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakor
nokká kinevezte.

Nyugalomba vonulás. Mint minket 
értesítenek. S z e l e  Ignácz dráva-vásárlielyi 
esperes-plébános s czimzetes kanonok,

továbbá Ko 11ay Kémus bottornyai plébános 
nyugalomba készülnek vonulni. A jól meg
érdemeli nyugalomba való térés, mint hall
juk. a bérmálás befejezése után történnék. 
Nem örömest hozzuk a hirt, mert nem szí
vesen látnok távozásukat, mivel két hazafias 
papnak visszavonulását jelentené a nyuga
lomba vonulás, mit minden hazafiasán gon
dolkodó muraközi csak sajnálni volna kény
telen.

—  Esküvő. K á 1 m á n Márton alsó- 
lendvai vaskereskedő oltárhoz vezette f. hó 
17-én az alsó-lendvai izr. imaházban Brül l  
IApót odavaló állatorvos leányát, G i z e l l a  
kisasszonyt.

A helybeli Szépitő-Egyesület választ
mánya gyűlést tartott múlt héten M or a u 
di n i Bálint elnöklete alatt. Legfontosabb 
tárgya a gyűlésnek a rendezett népünne
pélynek megbeszélése volt. mely alkalommal 
a fényes sikernek konstalálásával s az elnök
ség s rendezőség részére köszönetnek és 
bizalomnak megszavazásával a népünnepély 
vagyoni mérlegét elfogadlak s a fölment
vényt minden irányban megadták. E határo
zatukkal kapcsolatosan a nagy-kanizsai és 
gráczi részvénytársaságnak a sör árusítása 
körül nyújtott kedvezményekért. Kohn Her-j 
mami és Lobi Mór helybeli fakereskedök- 
nek a kölcsön adott deszkák és léczekért,! 
végül l l e r l  in g e r  Olga kisasszonynak, ki 
a rózsák elárusitása körül fáradozott, a 
választmány jegyzőkönyvi köszönetét tol
mácsolja.

Halálozás. Z a g u r s z k y  Vincze 
ház- és földbirtokos élete 76 évében sziv- 
szélhüdés következtében meghalt e hó 16-án 
Varazsdon. Az elhunytban özv. V u t s á k 
Miksáné úrnő fivérét siratja. — Nyugodjék 
békében.

—  Czéllövészet. A szokott évi czél- 
lövészeli gyakorlatokat a helybeli csendörség 
I hó 14-én tartotta meg. mely alkalommal 
S i k o v s z k y  Zsigmond tiszthelyettes volt a 
parancsnokság részéről kik üld ve, hogy a 
ezéllövészetnét a fölügyeletet gyakorolja.

Állami iskola Nagyfalun. Mint értesü
lünk. a nagyfalusi állami iskola szervezésé
nek ügye kedvező stádiumba jutott. Minisz
ter ur kitűzte a felállításnak a községekre 
vonatkozó feltételeit, melyeknek teljesítése 
esetében a két tanerővel működő állami 
iskola, egyelőre bér helyiségben, legközelebb 
fog megnyíltaim. Kir. tanfelügyelő és főszolga
bíró urak a végleges tárgyalást személyesen 
fogják eszközölni.

— A vármegye diszgyülése. Zulu-vármegye 
törvényhatósági bizottsága folyó évi junius hó 28-án 
délelőtt 10 órakor Zala-Égerszögen a megyeház 
nagytermében díszközgyűlést tart. melynek kizáró
lagos tárgyát képezendi: a »Georgicon« 100 éves 
alapítási évfordulója emlékére lefestett gróf Feste
tics György arezképének leleplezése. Kz alkalomra 
az ünnepély és a díszközgyűlés rendjét a kikül
dött bizottság a következőleg állapította meg: A 
díszközgyűlés 10 órakor megnyittatván, a megyei 
bizottság testületileg a zala-egerszegi plébánia 
templomban tartandó ünnepélyes isteni szolgálatra 
vonul, ennek megtörténtével a gyülésterembe 
visszatérve a diszszúnoklat megtartása, az arezkép 
leleplezése és átvétele után a díszközgyűlés bezára- 
tik. Erről a törvényhatósági bizottság tisztelt tag
jai azon felkéréssel él tesilletnek, hogy az ünnepély 
fényének és méltóságának emelése tekintetéből a 
közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek. A folyó évi 
május hó harmadikan tartott trvli. bizottsági köz
gyűlés 12361/23 jk. számú határozata alapján 
ezen díszközgyűlésre a gróf Festetics család, a 
megyei gazdasági egyesület, a keszthelyi gazdasági 
tanintézet, Nagy Kanizsa és Zala-Egcrszeg rende
zett tavácsu városok, Keszthely város, a zala
egerszegi és nagy-kanizsai kir. törvényszék, a 
Zala-Egei szegen levő összes tantestületek, az erdő- 
mesteri hivatal, a m. kir. pénzügy igazgatóság, aj

m. kir. tanfelügyelőség, a rn. kir. pósta- és távirda- 
hiv.it.iI, a m. kir. államépitészeti hivatal, a zala
egerszegi ügyvédi kamara, a zala-egerszegi izraelita 
hitközség, a zala-egerszegi és keszthelyi honvéd- 
huszárság, a nagy-kanizsai honvéd kiegészítő 
parancsnokság a nagy-kanizsai es. és kir. 18-ik 
hadkiegészítő parancsnokság, a Csáktornyán állomá
sozó es. és kir. dsidás osztály parancsnokság, a m. 
kir. csendőrszárny parancsnokság a patini mén
telep osztály parancsnokság, végül a megyebeli 
országgyűlési képviselő urak tisztelettel meghivat- 
nak és szives megjelenésre felkéretnek. Zala- 
Kgerszegen, 1837. junius hó 8. Dr. J a n k o v i  eh 
László gróf, Zala-vármegye főispánja.

Fölíilfizetések. A junius hó 6-án 
megtartott népünnepély alkalmával felül
fizettek : I)r. Krasoveez Ignácz 5 frtot: Sos- 
tarics Dál (Perlak), Czompó Andor l — 1 
frtot: Szilágyi Gyula 90 krt: Felhő Jenőné. 
Friedl János és Ziegler Kálmán 8 0 — 80 krt; 
Winkelmann főhadnagy 60 krt: Benedek 
Aladár, Heinrich Miksa, Mózes Bernát, Kollav 
Alajos (Bottornya) 5Ó -5 0  krl: Kollarics 
Mihály. Blau Sándor, Kujál Mihály (l)ráva- 
Szt.-Mihály), Szieher János. Fugái* Adolf 
(Dráva-Csány), Szalon Péter 4 0 — 40 krt;  
Morandini Bálint. Maszlnak József, Larenszak 
István (BeJicza). Széppelfeldné. N. X.. Freiler 
Gyula (Varasd), Hegedűs János. Nováczky 
József. Vincze X. 3 0 — 30 krt: Megla Antai. 
Kovacsics Antal. Vrancsics Károly, Mayer 
Károly, Klein Mór. N. \.. Orbán Elek. X. N. 
20 — 20 krt: Pintarics Pál 25 krl;  VVertheimer 
József 15 krt: Bedics Ferencz. Kovácsics 
Ferencz, Jlonli Lőrincz (Zrinyifalva), Tauszig 
X., X. X., Tóth István, Singer Salamon, 
Juráskovics Mari. Kipke István 10— 10 krt; 
Strassberger X. 5 krt. Kiknek ez utón is 
köszönetét mond az egylet nevében Z r í n y i  
Viktor pénztáros.

Gyermekmulatság. A zala-ujvári isko
lás gyermekek részére a község e hó 13-án 
a község erdejében tavaszi mulatságot rende
zett, melyre Csáktornyáról is többen kirán
dultak. kiket K o l l a r i c s  Bikáid tanító 
magyar, a község bírája meg horvát nyelven 
üdvözölt. A tanulók is szavaltak és pedig 
mindnyájan magyarul A mulatság estig tar
tott s tánczczal végződött.

Százötven éves jubileum. Szép ünne
pélyre készülnek a szomszéd Varazsdon. 
Ugyanis az ottani polgárőrség, az u. n. 
városi gárda, e hó 29-én ünnepli fönnállá
sának 150-ik évfordulóját, mely nagyszabású 
ünnepségkkel lesz összekötve*. — A város 
lakossága ez alkalomból kifolyólag selyem 
zászlóval ajándékozza meg a jubilláló tes- 
tületet, mely aktusnál a zászlóanyai tisztség 
teljesítésére B I á n k  a kir. herczegnőt kérték 
föl Zágrábból.

c  s  a  r  n  o  K.
H e i n é b ő l .

Tóth Andor.

Álmodoztam busán . . . elborult lélekkel 
Arczképét csodálva. —

8 hogy néztem; titokban ő maga éledt fel 
Kedves, hü másába' . . . .

Rózsa piros ajkán bűvös mosoly játszott 
Csodálatos szépen?

— S úgy tűnt fel — siratott egy eltűnt szép álmot 
Könnyező szemében . . .

Arczomon is lassan végigfolyt egv-két 
Könyü, mely úgy égett!

Oh, hisz ma sem tudom elhinni, hogy végkép 
Klveszszetek téged!

Felelős szerkesztő: Segéd-szedMztő:
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(la se naj pr vije posuši, a onda se suho listje 
i sem e stuče vu prah ter se pomééa s hrŽe
nom meljom i posejami, pak se nalije ob- 
stojanom vodom, najbolje vodom, vu kojoj 
je  bil kuhan oguljen kalampér (kumpér). 
To se onda vse vu téstu sgnjete. Od toga 
tésta naprave se rukom trganoi. koji se ži- 
vadi hičeju, ili se vu nju rukom trpaju. 
Poleg toga nek se živadi, tak hranjenoj daje 
vsaki dan tri put nekaj zobi.

Kokoši budu od le hrane postale za 
čudo tuste i budu pri tom zdrave. Njihovo 
meso hude nježno, krepko i jako tečno, 
Koprivah ima povsud, Bogu hvala, dosta, a 
njihovo šahiranje nezadaje nikakve muke, 
pak je  tak lehko. da se more poveriti i déci, 
koja se budu toga posla vesela poprijela. 
Kad se nabere potrebita vnožina koprivah, onda 
nek se po redu suši, a i taj posel nezadaje niti 
posla, niti stroška, več samo nekaj prigledbe. 
a taj mladi trud hude se obilno naplatil.

Ječm ena slam a.

Zvučeni gospodari davaju tolnače. da 
ječmenu slamu nije dobro davati kravam 
(lojnicam, ar od nje postane žuhko mleko 
i puter. I ječmena pijeva ne valja niti za 
konje, uiti za rogatu marhu, ar od ošlrog 
klasja dobiju konji vsake tele betegov.

Da čerleni luk ne klica.

Luk neobhodno je  potreben vu kuhnji 
zaradi začina. a ipak kad klice pusti nije 
za porabu. l)a luk ne proklica a da bude 
ipak tečen i dober za začiu, treba baratati 
ovak: Priveže se luk vu mrežu ali pak 
špaguvinom omota, pak se obesi za 8 ili 
10 dni vu dimnjaku (vu raufangu) da ga 
dim dobro vlovi. Sbog delovanja dima luk 
nebude' klice puščal, akoprem zdrži vse teč
nost i vsa druga svojstva. ter je  vu vsako 
doba prikladen za začin.

Proti tekutom.
Poznato je, da race. kokoši i druga do

mača perad puno trpe od tekutov, da ih se 
vnogi neznaju rešiti. - Izvrstno sredstvo proti 
tekutom je  pelin; ako se napravi izvarak 
(kuhanje) od pelina, pak se njun maž-*ju

race i kokoši, neslane tekutih. Pelin posušen, 
sdrobljen i presejan je  takaj izvrstno sred
stvo proti tekutom, dapače ako se hrani 
primeša nekaj pelina, to lakaj pomaže proti 
tomu gadu.

Sredstvo proti gusenicam.

Jeden vrtlar opazil je, da njegvo zelje 
bilo je  blizu vapnice, nisu se niti doteknule 
gosenice. On je  na to posipal glave od zelja 
vapnenim praškom (prahom) i za tri dana 
nigdi traga gosenicam. Pokehdob vapnu bilju 
neškodi. ter dapače zeinlju gnoji, kad ga 

deždj vu zemlju zepere. to je  vrédno, da 
se ovo jednostavno sredstvo próba.

KAJ JE NO voli A ?

Nadbiškup vu Čakovcu.

Preuzvišeni gospodin nadbiškup dr. Po- 
silovič dopeljal se je  17-ga o. m. iz Varaž
dina vu Čakovec, gde je  18-ga i 19-gu o.
m. sv. šakrarnent bermanja podelil više kak 
2 jezero vérnikom. Gospodina nadbiškupa 
je  vnogo redovnikov, ljudstva i dijakov 
čekalo na kraj varaša. odkud je  on s pro- 

Jšeciom pešice išel vu cirkvu. gde je  vérni- 
kom blagoslov delil. Gospodina nadbiškupa 
je  vnogo vernikov iz Varaždina sprevodilo 
do Čakovca. Preuzvišeni gospodin se je 
19-a o. m. odvečer odpeljal vu l)ráva-Vá- 

| sárhely. Ov Ijeden hude vu gornjem kraju 
Medjimurja hermái.

Dvorske vésti.

Nj. Veličanstvo kralj odputoval je  po 
poldan vu Wels-Lichtenegg vu pohode Nj. 
ces. i kr. Visosti nadvojvodu Ferencu Sal- 
vatoru i nanvojvodkinji Mariji Valeriji. Na 
večer povrnili se kralj nazad vu Beč.

Nj. Veličanstvo kraljica Jalžabeta od
potovala je  vu julro oh 7 vuri iz Kissin- 
gena navadnim vlakom vu Scbvalbach. kamo 
je  stigla o poldan.

Grofica Isahela Trapani. nadvojvod- 
kínja Austrijska odpotovala je iz Beča vu 
Marijinu Kupelj.

zaigraju Bákoczya-marša a lagva punoga 
najboljeg medjimurca vleču dva liepi tasti 
voleki, svim mogočem cvetjem nakinčeni i 
još ktomu ima svaki na svakéin rogu poma- 
randju nataknjeni!.

Povorka ide okolo cieloga miesta, dok 
dojile pred slan birovov. Ov je  sa svojom 
iaimlijom baš pri večerji te se osupne, kad 
nije muziku i zapazi baklje i ostalo mnogo- 
brojno občinstvo, jer on o lom nikaj nije 
znal, pošto s e je  to sve največom tajnostjum 
priredjivalo, pak zalo mu je  od osupnjenja 
žljca iz rok pala. kad je  pred svojom kučom 
toliko svieta spazil.

Iz kuče je  van izišel i več je  hotel 
pitali, jeli stilni bakljami bočil Strigovn vuž- 
gali. kad stupi pred njega jedmi dievojka 
le mu gratulirajuč na dvadeset pet godiš- 
l|jin službovanja kakli štrigovski birov, preda 
kitu cvielja. Zalim stupi drugi, onda tretji 
gratulant pred njega te mu svaki gratulira, 
zalim dieca zapopievaju narodnu pesmu. a 
na zadnje dojde starešina miesta, koj mu 
11 lo ime preda dar. kop*ga mu daruja svi 
njegovi vierni i njega ljubeči štrigovčani, 
kakli za znak prevelikoga štovanja.

Birov sada do suzali gonjen lii*p° 
se svim zahvali, dade odmah donesti iz 
svojeg pod rum a pipu te vlastorično v udri

istu ii lagev. još na kolib počivajuči. Liepu 
je  i on misel imal! Hotel je  najme u pri- 
sutju svili, njim na zdravlje iz darovanoga 
lagva prvu čašu izpiti!

Pipicu odškrne — vince naj curi! —  
Ali kaj jo to? — tT čašu curi iz lagva čistu 
Iriška voda, kak ju je  Bog po zdencih i 
zviranjkih stovril. Svi su se osupnuli!

Svaki si je  pri darovanju mislil: Za 
jedan plehnjak. za jedmi holbu vode sim 
ili tam, moju holbu vode med tolikim vi
nom nebude poznati , —  a tak si je  nie- 
kom nesrečom svaki mislil, dok su svi skup 
lagva čislom vodom uapunili.

Sad su stali dugimi obrazi, jedan je  
drugoga gledal i jedan se je  na drugoga 
radi šmucarija srdit a ipak su bili svi 
jed na ki. —

Nespreten tat.
Za vrieme mog u Šolnogradu u školu 

hodjenja. čul sam više krat jednog mog 
kollegu pripoviedali slučaj, koj se je  s nje
govim oteom dogodil.

Njegov anda otac je  bil bogati seljak 
iz Seekircliena te mu je  jedne noči bil 
vkradeni najliepši konj iz štale. On nije na

Audiencije. Juniuša 10. je  Nj. Veličan
stvo primilo vu bečkom dvoru medju osta
lima vu audienciju: generala konjaničtva 
barona Appela, prezeša zastupničke hiže dr. 
Kathreina. baruna Chlumeckoga, FZM. Ko
vača, baruna Ludvigstorfa i FML Fabiana

Praunučica careva. Barunica Flisa See- 
fried, vnukica Nj. Veličanstva, rodila je  
včera vu julro vu Znojmu. gde se nalazi 
njezin suprug vu posadi kčerku. Kumovati 
če Nj. Veličanstvo, koje če zastupati namjest- 
nik barun Spens-Boden. Krščenje se je  oba- 
vilo vu pondeljek.

Car Vilim vu Palestini.

Novine * Hamburg. Corr. * da car Vilim 
natnjerava buduče godine pohoditi Palestinu 
i nazočen biti vu Jeruzalemu posvečenju 
evangeličke Spasiteljeve cirkve. Gradnja cirkve 
tak je  napredovala, da če se vsikak moči 
obaviti posvetu budučeg Ijeta.

Ruska carica rodila princesu.

Iz Petrograda su telegralirali 10. juniuša; 
Denes o poldan rodila je carica Aleksandra 
Feodorovna vu Peterholu kčerku. Novoro- 
djena velika kneginja druga je  kčerka rus- 
koga čara i carice. Prva kči, velika kneginja 
Olga. rodila se je 2. 15. novembra 1895. 
vu Carskojem selu.

Jubilej kraljice Viktorije

Kraljica Viktorija bude na koncu jubilej- 
noga tjedna izdali na sve englezki govoreče na
rode otvoreni ručni list. vu kojem bude se 
zahvalila za gratulacije. Pismo bude na 
znanje dano štampom. a tada po célom 
svétu razšireno. Kraljica želi lakaj, da nje- 
zino pismo izdaje vu formi, kojom če se 
najlaglje moči sačuvati. Kod provoda kra
ljice iz Buckingham-palače do Pavlove cirkve, 
računaju da bude nazočno okolo dva do 
tri milijuna ljudi gledalcov. Vfse bude da- 
kak oviselo o vremenu. Na ravnim pločni- 
cami (taraci) bude za Ijepog vremena za
750.000 ljudih mjesta. Tribune če imati za
275.000 ljudih. na oblokih moči če se 
smjeslili 800.000 ljudi, a KiO.JOO osobali 
bude slajalo vu pokrajnih vulieah. koje se

nikoga sum ju imal i stoga sc je  držalo, da 
to mora netko stranjski, neyo'nali bili. —  
Tri dni zalim bil je senjem u Uttendorfu. 
petnajst šalili odaljenom inieslu od Seekir- 
chenna te je  okradeni seljak lam otišel. da 
se drugoga konja kupi.

Ali gledaj sreču! Med konji na saj mu 
u Pttendorfu spazi on i svojega konja. Od- 
mah ga pograbi za vuzdu i vikne glasno: 
»To je  moj konj, koj mi je  prije tri dana 
iz štale ukradjenüt

On, koj je  loga konja na sajmu tržil, 
odgovori vrlo uljudno: »Prijatelj, vi se vka- 
njujete! Ja  toga konja imam več prok jedne go
dine danali To anda vaš konj nemre biti. 
nego je, moguče. vašemu spodoban « —  I 
u onom hipu se je  polovica sejmarov okolo 
ove dvojice sakupila, kak je  to več u tako- 
vih prilikah i pri nas navada.

Okradeni seljak pogleda malo bolje 
konja od svili strunah, a onda hitro zakrije 
svojimi dvemi rukami obodva konjeva oka 
te opet glasno zavikne: »No, ako vi več 
tak dugo toga konja imate, tak mi povečte, 
na koje oko nevidi?« (Poznato je, da ima 
sliepote. gde se vidi obodva oka odprta i 
tobože oka cista, a ipak može konj na jedno 
ili obodva takova oka posve sliep (biti.)





/ >  e  ö  s  s  /  e  e  K á r o l y
cs, és k. szab. gazd. gépgyár, vas es érczontode

B u d a p e st, V I., V á c z i-k o r u t  5 9 . sz.

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelű 
szabadalmazott gőzcséplökészleteit, melyek a magyar 
gazdasági viszonyoknak legczélszerübben megfelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részére

LANZ HENRIK mannheimi czégtöl,
mely elismert legnagyobb és legjelentékenyebb gyár 
gözmozdonyok és cséplőgépekben: utóbbiak háromszori 
légtisztitásra berendezve.

Ezen készletek minden eddigi versenycséplésnél 
a/ összes versengő belföldi és angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. Ezek tehát a vi
lág legjobb cséplökészletei.

K épes árjegyzék kel
bérmentve, felvilágosítással készséggel szolgálunk.

tuczatonként á i, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , és 8  fi ijával küld 1881. óta bárhova

REIF J., sp e c ia l is t a .  BECS, I., Brandstátte 3.
T e l j e s  á r j e g y z é k e k  in g y e n  e s  b é r m e n t v e  k ü ld e t n e k .

1 - 2 6

Az összes gyógytudományok tudora

Dr. G l a s g a l l  M a n f r é d

fogorvos
s«ját műtermében e g y e s  t a g a k a t  és 

t a g s a r a k a t  készít, jótállást vállalva 
azok tartósságára nézve.

2 4

Rendel naponta
Varazsdon a Ferencz-rendiekterén 

a f.-r. templom mellett.



GYŐRI KERESKEDELMI AKADÉMIA.

Győr sz a b .  kir. város

KERESKEDELMI AKADÉMIÁJA
a f. 1807. évi szeptember hó 1-én alsó I. osztályát 
megnyitja.

A győri kereskedelmi akadémia az ország 
többi ily akadémiájával teljesen egy rangu hasonló 
képesítést nyújt s a 111-ik évfolyamát végzett 
növendékei önkéntességi joggal bírnak.

Felvétetnek az intézetbe a közép- és polgári 
iskola négy alsó osztályát végzett ifjak, illetve 
kik a szabályszerű felvételi vizsgálatot jó sikerrel 
kiállják.

A beiratas szept. I. 2, 3. napján történik. 
Előleges jelentkezések az igazgatósághoz intézendők 
ugyancsak az igazgatóság készséggel válaszol minden
nemű írásbeli megkeresésre.

Tanulok elhelyezését illetőleg személyes érint
kezésbe is lehet lépni az igazgatóval julius 1 -1 0  
és aug. 20 30-ika közt.

Az évi tandíj 80 forint.
G y ő r ö tt ,  1807. junius hó 8-án.

A győri Keresk. Akadémia 
785 1—1 igazgatósága.

Csak 4 1/* forintért
szállítom világhírű

„ B O H É M  I A “
vonóharmonikámat, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
g y ö n g y h á z  ablakocskákká' 
va i ellát.a. úgyszintén 2 
kettős fúvóval 11 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztit- 
hatlan bronsz-védsarkokkal

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

40 hangú 2 reg. nagys. 151/t X ^ c,n ==41 2 frt 
80 * 3 * 17 X  34 * =ÖV* *
flO * 4 » » l ^ / i X ^ V t *  = b ‘/t *

Hozzávaló iskola magántanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási dij GO krajezár. — Árjegyzék 

díjmentesen.

SC H U STE R  C. A. harm onikakészitő ,
003 Markncukirchen I. S. 2 3 —25

Szétküldés vámmentesen, utánvétel mellett.

Becserélés elfogadtatik.
Összeköttetés viszontelárusitókkal kerestetik.

L e g b iz to s a b b  s z e r

az általánosan elismert és jó  hatásúnak bizonyult

B A R A T  I T A L 4
czimii növényszer gyomor-likőr készítményein sz ék rek ed és ,  é tvág y ta lan ság  
és az ebből eredő bajok ellen. — Egy üveg ára 40 és 80 krajezár használati 

könyvvel együtt, mely számos köszönő levelet tartalmaz.

Kapható Csáktornya minden fűszer- é s  v e g y esk eresk ed éséb en  valamint 
nálam Hódmező-Vásárhely, Árpád-utcza 12 . s z á m . ZENKE ZOLTÁN.

V á r o s i és k ö zség i k e re sk e d ő k  n a g yo b b  e n g e d m é n y  m ellett e lá ru s itá s
vegett k e re ste tn e k .

A nagy méltóságú m. kir. és osztr. csász. és kit*, kereskedelmi miniszter urak állal 
78b kihirdetve és törvényesen védve. 1 — 10

Kotor községre nézve az 1892 XXIX. t.-cz. érielmében a tényleges 
birtokosok tulajdonjogának a telekjegyzökönyvekbe való bejegyzése és a telek
jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítése iránti eljárás bejegyeztetvén ez azzal a fel
szólítással tétetik közzé:

1., hogy mindazok kik az 188(5. XXIX. t.-cz. 15 és 17. §§-ai alapján
ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIll. t.-cz. 5 és (5. fa ib an  és az 1891. XVI.
t.-cz. 15. $. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is —  valamin! az 1889. XXXVIll
t.-cz. 7. $-a és az 1891. XVI. t.-cz. 15. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések
vagy az 188(5. XXIX. t.-cz. 22. $-a alapján történt törlések érvénytelenségét
kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az

/ 807. é v i t le v ze n ib e r
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák he: mert az ezen meg nem hoszabbit- 
ható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik sze
mélynek. a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat.

2., hogy mindazok, a kik az 188(5. XXIX l.-cz. 1(5 és 18. fa in a k  ese
teiben ideértve az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIll. t.-cz. 5 és (5. §-aiban 
foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak. Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis

/ 8.97. é v i t i e v z o m h e r  hő ítO-tlik nn/tg fiiig
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hoszabbilliató 
záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog.

3., hogy mindazok a kik az 1 és 2. pontban körülírt eseteken kívül 
az eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilván
könyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik —  ide értve azokat is a kik a 
tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIll. t.-cz. KJ. §-a alapján történi bejegy
zését sérelmesnek találják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket 
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis

/ 897 . é v i  t ie c z e m b e r  hő ntigijjfiiig
bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hoszabhitható záros határidő elmúlta 
után az említett bejegyzéseket csak a törvény rendes utján és csak az időköz
ben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a kiküldöttnek eredeti 
okiratokat adtak ál, hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másola
tokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telek
könyvi hatóságnál átvehetik.

A perlaki kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.


	25

