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iránt is intézkedni szíveskedjenek, hogy az
Csak egy virágszálat!
isteni tiszteletre ». vármegyei és a városi
tisztikar, illetve községi elöljáróság meghi— Ajánlva minden jó szívnek. —
A m. kir. miniszterelnök ur 4778 sz. vassék és hogy október hó 28-án és 29-én
leirata, melylyel 11. Rákóczi Ferenc és buj az összes harangok zúgása is hirdesse a
Csak egy virágszálat! — ezzel a kére
dosó társai tetemeinek Budapestre és onnan nagy fejedelem és társai emlékezete iránti lemmel kopogtat be a József Kir Herceg
Kassára, illetve Késmárkra szállítása és el kegyeletet és az önfeláldozó hazaszeretetnek Szanatórium Egyesület a kegyelet ünnepe
temetése alkalmából rendezendő gyász-szer örök eszméjét.
előtt sok magyar hajlékba, a hol szeretet és
tartásra a vármegye közönségét meghívja, e
4szer. Felhívja a járási főszolgabirákat
irgalom lakozik. Egy virágszálat kér abból
hó 15-én tárgyaltatott Zalaegerszegen a me és a községek elöljáróságait, nemkülönben a koszorúból, melyet szeretteink sírjára agyei közgyűlésen. Ezzel kapcsolatosan felol Zalaegerszeg és Nagykanizsa r. t. városok karunk tenni a temetők ünnepén. Kéri ezt
vastatott Kassa szab. kir. város polgármes polgármesterét, hogy megfelelően intézkedje a virágszálat annak a halottnak kegyeletes
terének átirata, melylyel a vármegye közön nek az iránt, hogy október hó 28-án és emlékére, a kitől a virágszálat elvonjuk. És
ségét a kassai ünnepélyen való részvételre 29-én a hivatalos épületek és a községek, kéri ezt a virágszálat a tüdővész ellen való
kéri fel.
illetve városok fellobogóztassanak, a tiszti küzdelemre.
A felolvasott miniszteri leirat örömmel kar és elöljáróságok a 29-én tartandó isteni
79.723 ember halt meg a múlt eszten
tölti el Zalavármegye közönségét, mert meg tiszteleten részt vegyenek, ezen napon a hi dőben tüdővészben. Java olyan korban, mi
valósulni latja az egész magyar nemzet a- vatalos eljárás szüneteljen s a már kitűzött kor kenyeret keresett; java olyan korban,
zon kívánalmát, hogy II Rákóczi Ferenc és tárgyalások lehetőleg elhalaszlassanak.
mikor Özvegyeket és árvákat hagyott. Ha a
5ször Feliratot intéz az országgyűlés
bujdosó társainak, történelmünk ezen dicső
társadalom megértené a kegyelet legszebb
alakjainak földi maradványai magyar föld képviselőházához, hogy a 11. Rákóczi Ferenc tanusilását célzó segélykiáltást és tényleg
és bujdosó társai száműzetését kimondó minden koszorúból csak egv virágszálat el
ben fognak örök nyugalomra találni
1715. évi 49-ik t.-cikket — mielőtt még a vonnának azoknak a biztos halálból való
A legnagyobb lelkesedéssel ragadja meg
drága hamvak az ország határához érkez kiragadására, a kiket az idején alkalmazott
tehát Zalavármegye közönsége is az alkal
nek — hatályon kívül helyezze és hogy a gyógyítással meg lehet menteni, — a tüdő
mat, hogy részt \egyen azon ünnepélyben,
11. Rákóczi Ferenc és társainak nagy nevét, vész nem lenne az a borzalmas nemzeti
melylyel az évszázadok óta idegenben elte
valamint a haza szabadsága és alkotmánya csapás, a mi ma.
metett drága hamvak az édes haza meg
érdekében szerzett elévülhetetlen érdemeiket
Szeretnénk a lelkesítésnek legmesszebb
szentelt földjében fognak elhelyeztetni és en
törvényben megörökítse.
hangzó harsonájába fújni. Szeretnénk, ha
nélfogva a közgyűlés egyhangúlag elhatároz
6szor. Az ünnepséggel felmerülő összes
hírlapírói toliunk, melyet egy mélyen átérza: 1-ször, hogy törvényhatóságát a folyó
költségeket a vármegyei törzsvagyon alap zett igaz érzés vezet, fölrázná a társadal
évi október hó 28-án Budapesten rendezen
jából íödözi és felhatalmazza a vármegye mat, hogy még ilyen jelszó nem hangzott
dő ünnepélyen lovas bandériummal és kül
alispánját, hogy azokat ezen alapból kiutal el hazánkban, hogy ezt a jelszót meg kell
döttséggel, az október hó 29-én Kassán ren
ványozza.
érteni, a melyért mindenkinek legyen bár
dezendő ünnepélyen pedig csupán küldött
Ezen véghatározat a vármegye hivata javakban gazdag, legyen bár szegény, imád
séggel képviselteti magát, mert az idő nem
los lapjában közzéteendő azzal, hogy ellene ja Istenét bármiként, — lelkesednie kell.
elegendő már arra nézve, hogy egy népies
a lapban történt megjelenést követő 8-ik
Annak a jelszónak, mely csak egy vi
bandérium szerveztessék.
naptól számított 15 nap alatt a vármegye
rágszálat kér a tüdőbetegek megmentésére,
A lovas bandériumot Hertelelendy Fe alispánjánál előterjeszthető felebbezésnek van
el kell toglalnia százezrek szivét. A baj oly
renc, Oltay Guidó, Eitner Zsígmond, dr. Ta- helye.
rettenetes, a segítség oly nagy anyagi erőt
rányi Ferenc, Hajós Kálmán és ifjú Szily
A felebbezési határidő leteltével jóvá
föltételez, hogy célt csak akkor érhetünk el,
Kálmán urakból megalakítja s annak a vár hagyás céljából a m kir. belügyminiszter
ha millió sír koszorújából ajánltuk föl a vi
megye zászlóját kiadja, a lovas banderisták úrhoz felterjesztendő, a véghatározat azon
rágszálat, ha millió síron egy mécscsel ke
csatlósait a szükséges ruházattal és felsze ban, arra való tekintettel, hogy az ünnepély
vesebbet gyújtottunk föl s ez az egy virág
reléssel ellátja és Oltay Guidó urat felkéri, még a felebbezési határidő alatt meg lesz
szál, ez az egy mécses a tüdőbetegek gyó
hogy a vármegyei bandériumot szervezni tartva, a felebbezésre való tekintet nélkül
gyítására ömlik mind.
szíveskedjék.
végrehajtható.
A József Kir. Herceg Szanatórium Egye
Mely véghatározat foganatosítás végett
A budapesti küldöttségbe főispán ur Ő
sület most építi első népszanatoriumát. Száz
Méltóságát, Árvay Lajos alispánt, Gróf Batt a vármegye alispánjának, a lovas bandérium beteget fognak az ország minden tájáról a
hyány Ernő, Gróf Batthyány József, Barcza és a küldöttségek tagjainak azzal, — hogy jövő év március havától fölvenni s mivel a
László, Bosnyák Géza, Dervarics Ákos, Ha a diszmenetben diszmagyarban résztvevők a szanatóriumi kezelés három hónapot igényel,
jos Mihály, Hertelendy Béla, Legáth Kálmán, balkaron fekete flórból készült karszalagot már ebben az első népszanatoriumban éven
báró Putheány Géza — a kassai 29-iki te viselnek, a kardok hüvelye és markolata ként négyszáz veszendő, halállal eljegyzett
metési menetben való részvételre pedig fő pedig flórral vagy fekete posztóval vonandó embert fognak megmenteni. De ha millió
ispán ur Ő Méltóságát, Bosnyák Géza és be — , a szombathelyi és vészprémi püspök síron hiányozni fogna az az egy virágszál
Hertelendy Ferencz bizottsági tag urakat és a zágrábi érsek ur Ő Méltóságaiknak (a mely hiány pedig legjobban tanúsítaná
megfelelő intézkedés végett, végül a járási
felkéri.
kegyeletünket) akkor már nemcsak az első
2-szor. Ibik Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilo főszolgabiráknak, Zalaegerszeg és Nagykani uépszanatorium még hiányzó tőkéje volna
na és Thököly Imre koporsójára díszes ko zsa r. t. városok polgármesterének és az együtt, de már tavaszszal uj gyógyitóházaszorút helyez, a kassai országos rendezóbi- összes községek elöljáróságának szoros mi kat lehetne tervezni és építeni is rövidesen,
zottság által kívánt megyei zászlót elkészít heztartás végett kiadatik.
csak a társadalomba menjen bele élő hit
teti és az ünnepélyre elküldi.
Kmft.
Kiadta:
ként az egy virágszál tölajánlásának poetíkus eszméje, — minden vidéknek megépít
Czukelter Lajos s. к ,
8-szor. Megkeresi a vármegyei egyházi
Z a l a v á r m e g y e f ő j e g y z ő j e . heti az agilis egyesület a maga népssanatofőhatóságokat, hogy október hó 29-én tem
riumát.
plomaikban isteni tiszteletet tartani és az

Zalavármegye és Rákóczi hamvai.
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Dobri navuki pred bratvom.
Da svoje vino stim bolje moremo vu
peneze spraviti, treba nam je sadruíiti se!
VeC vu proSlim jednim broju smo povedali veliki hasén zadrugah bratve. JoS sa
viSe hasnom hodiju tak zvane pivniCne za
druge, kője zato napravimo, da vise cene
dobimo za vino. Znamo dobro, da cena vina stoji i od toga как smo mi baratali sa
vinom. JoS i najfineSe vino more pokvariti
onaj Covek. koj se nerazme a naproti i najprosteSe pesnato vino bude se moglo dobro
prodati, ако tak baratamo sa njim da bude
jeziku, nosu i okú vugodno. Od smrdeCeg,
plesnivog vina se grustno obrne svaki, ali
ako vino ima dobru farbu i duhu, mu se
oprusti ako je malo kiselo, ili ako nije tuliko graduSov, как bi moralo biti.
Zna to svaki dobro, gdo je за то i negda jeden lagev vina prodal. ili kupil, ipák
njih je vnogo, koji nikakvu skrb ne obrneju na baratanjcm sa vinom.
Tomu je prvi zrok to, da jako malo
gazdov ima dobri pivnicah za vino, joS mé
nje gazdov ima potrebna sredstva i maSine,
kője su mu к baratanju vina potrebne. Istina je da je dobra pivnica i draga, osobito
takvih mestah, gde je pivnice teiko zidati,
ali hasén nam tiavek nazaj donese. Как takaj doneseju nazaj hasén i one maSine i
sredstva kője su pri postupanju sa vinom
potrebne.
Proli dragoci je najbolSe vraCtvo, ako
se gazdi skup vu druítvo staneju, tojest
zadrugu napraviju.
Ako se jedne gore gazdi skup staneju
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Goriéanci prose sajma.
NegdaSnji GoriCan a danaSnji Muracsány
je pod svaku cienu hotel imati tjednoga
sajma.
GoriCanci anda sazovu siednicu te se
sakupe svi poglavari, priseSniki i kapoái u
kuCi tadanjega birova staroga Bregovca i tu
su zakljuCili, da se ima molbenica kroz йиpanijsku oblast na ministarstvo podnesti,
kojom Ce zaprositi, da slobodno obdrSavaju
svakoga tjedna jednog dana sajma, a taj
dan — su odredili — neka bi bila srieda.
Ali i йирапцзка oblast, kroz koju je
molbenica iála na ministarstvo, je veC bila
proti tomu tjednomu sajmu и GoriCanu, рак
je и tom smislu i popratila molbenicu. Jeli
anda Cudo, da je mólba bila pri ministarstvu odbita a svaké sriede sajam je opal и
Dravu ili и Миги ili kaj ja znam kam.
1 nije puno faielo, da radi toga nije и
GoriCanu revolucija buknula, jer Djebi, stari
BaSnec, JakSiC zvonar i debela Tizajka su
kud i kamo rieC vodili, kakova je krivica
za GoriCane, da nedobe tjedni sajam, ali
atari birov je bil razborit Coviek pak je znal

vu drufctvo i skupnu pivnicu daju zazidati
как takajSe skupne masiue i sredstva si
pribaviju, onda svaki gazda sa malim slroékom ravno takovo postupanje, gospodarenje
more zvrSavati, как on velikih goricah gospon, koj jezere i jezere alduje na svoju
pivnicu i na sredstva, как lakaj na kajkakve maSine.
Jer ovak skupno na svakoga gazdu samo malo stroSka opadne, doklam ovoga
stroSka jeden gazda bi nemoguCen bil zvr
Savati.
Vinogradarov takvo drufctvo, gde oni
skupnu pivnicu imaju, zovemo za pivniCnu
zadrugu, iM za vinoprodavajuCu zadrugu.
PivniCna zadruga, osobito ako je vekSa
more dríati i pivniCnog meStra, koj se razme sa vinom postupati i koj sve zna kaj
se vinogradarstva tiCe. Sa njim vnogo gvine zadruga, jer se nemora bojati, da je vi
no vu hudih rukah.
PivniCne zadruge, jer iz celoga brega
ili hatara vino skup sakupiju, jednako jed
ne forme vino moreju vu velikoj m no iu ii
napraviti, tak su onda ne prisiljeni, da vino
od njih sa malimi penezi kakov vinski senzar kupi, nego samo se sa dobro plaCajuCim
trgovcom vina, ili sa dobro plaCajuCim k i 
marom stupiju vu pogodbu.
Clani pivniCne zadruge, ona hasnovita
znanja, kaj oni okolo vina znaju, moreju
sa njim i na celi breg na hasén biti. PivniCnu zadrugu nemre nitko vkaniti pri meri. Pri
pivniCni zadrugi se nepokvari vinó,jer ako zad
ruga nemore vino prodati vu lagvi, more
ga prodati zapeCaCeno vu flaSah (Vu Sza
badki sam bil vu pivnici gospodarstvene

ékole, koja ima do 100 mekotah goricah.
Ovde vino redko prodaju na lagve, nego ga
vu zapeCaCenih flaSah Sírom poSilaju.) Sa
jednom reCjom sto i sto forrni hasna ima
zadruga pivniCna, vu kojim bi osobito mali
gospodari teíko bili delniki bez zadruge.

Prvnicna zadruga vu skupnu p iv
nicu dopeljanog vina vrednosti dve tretine negda i cetiri p etin e ta ki rnora
vun splat it i svakom u gazd i . Так onda
svakoga gazda oslobodi od toga, da svoje
vino onda, kada su mu penezi potrebni po
nizkoj céni bi moral prodati. Svu cenu vina
na kraju ljeta, ili onda dobi. kada se je veC
sve vino prodalo iz zadruge. To je takov
veliki aldov za vinogradaic, i за т о je dosta da Cim viöe pivniCnih zadrugah se n a pravi i po naSih medjimurskih goricah.
Minister poljodelskih poslov jako sa
radostjom prime, ako se pivniCne zadruge
gde utemeljiju. Pak zato i sa peueze pomore takovu zadrugu od kraja.
Pri nas vu Medjunurju bi veliki hasén
bil za naSe gazde, ako bi pivniCne zadruge
napravili. Taki bi lefci dihali, je r bi svoje vino
drago mogli prodati. Jer takva zadruga mo
re napraviti vinski sejam, как je to prek
Drave navadno. Na takvim vinskim sejmu
vnogo vekáorn cenom more prodati vino,
как da svaki gazda sam t r ii svoje blago
Do vezda vu Medjimurju iz goricah samo
nekoji velikaSi imaju hasén, doklam mali
vinogradari moraju tak potepati svoje vino,
как to drugi hoCeju. PivniCna zadruga bi to
sve dokonCala.
Prosile gospodu vaSu vu seliv naj vam
daju navuk vu toj stvari. Ili koj se bolje

navedene vikaCe pred ostalemi seljani smi- su GoriCanci saznali gde se kraljica и ne
eSnimi prikazati i и prim ierih dokazati, da delju nalazi, trebalo je vriemena do Cetvrlsu se zaSli bikom bost i da hoCu glavom ka. a do tog vriemena je ona v^C odpulokroz zid, koja, makar i как tvrda hrganja, vala Bog zna, kámo i lakó za ono vrieme
ali bude ipak prije puknula nego zid.
nije iSlo tako lahko saznali как danas, kaj
I ilo pak je to sve skupa и ono vrie- je Coviek hotel, jer onda niti posta nijesvame, kad je blage uspomene kraljica Marija kog dana isla. —
Terezija Äivela, te je baá diljem ciele magClanovi deputacije su sad bili izabrani
jarske zemlje putovala GoriCanci su se an i oni se sprave na put. Je, — ali kam? —
da opet и siednici sakupili le su zakljuCili Gde je kraljica? — Po magjarskoj zemlji
njoj samoj se p ritu íiti nad krivicom poCi- putuje, — ali na. kojoj strani je sada, |er
njenom njim po aupanijskoj oblasti i po magjarska je velika. — »Idemu и PeSlu»
ministarstvu. Ali kako i na koj nácin? N je 1— véli slari FileS — »kud goder ona sad
sad nije bilo doma, ona je putovala, a moz- pntuje, и PeSlu bu morala od nekud dojti.
bit bude i cielu godinu na putovanju, ako — Anda idemo onamo i tamo ju priCekahoCe cielu magjarsku obiti. *Anda kaj smo mo, dók dojde.»
CineCi?» — véli stari JurmiC.
I oni se odpute. petorica na broju, sa»ldemo ju lovit» — odgovori stari Le- mi junaki po izboru: FileS. Baánec, Hranjec
poglavec — »negde se veC Snjom sastane JurmiC i tijihov vodja, kojemu je bila i zamo i tamo joj se onda prituaimo.» — »Ona daCa, da bude kraljicu pozdravil, njoj lieje praviCna gospa» — véli stari Medvar — poga gosora dr^al i konaCno zaprosil, da bi
>a ne как ovi и Egerszcgu tu i oni tam и njim dozvolila svakog tjedna jednog miestPeáti» — 1 sednica je zakljuóena.
nog sajma obdríavati i to svaké sriede. Taj
Sad se je imala izabrati députacija, — pako izabrani vodja i govornik je bil Miska
koja pojde kraljicu iskat i na to rekuC lo Pongracz, jer je on и cielom selu bil najvit; jer za ono vrieme nije bilo Seljeznicah vuCeneSi, izvan gospodma plebanuSa, poSlo
как danas, a telegrafa pak nigde i lakó, dók je joS negda и Kanizsi zvrSil tri dijaCke

razm° sa pismom i mi mu damo ovdi atres naj se opita о celoj stvar i naj za navuk prosi tam, gde sve to dobro znaju i
gde i peneznu pornoé daju gazdom. More
se pisa ti „ Országos K özponti Hitelszö
v etk ezet vu B u d a p est“ (To tuliko znamenuje как Orsaéka centralna zadruga za
posuditi penezí; vu Budapesti) ili more se
pisati na Országos Borászati Kormánybiz
tosság Budapest, földmivelésügyi ministerium.
Tko dák le hoée, naj próba.

Ali ne samo Magjarska, nego i naáa prez marhe (blaga) napredka vu gospodarbraéa preko Drave, hoéeju takaj da sa na- stvu, dapaée da prez domaée Zivine nemre
mi skup podigavaju sjajnost sveéanosti.
niti obstati gospodarstvo.
Horvatski ban bude sa vide ablegati
Vsaki poljodelavec (mu2) zna, da su
véé na hatar Magjarske vu Oráovu se do- mu vozeéi voleki, junci desna ruka, da mu
peljal, da tarn priéeka i da odonud po ce- skrbiju svakdaánji kruh, a kravica da mu
lim putu sprovadja kosti Rákócija i njegve je hraniteljica familije.
majke Zrínyi Iloné. List najvekáe sadaánje
Prez marhe nej ma dobra gnoja, nej ma
stranske horvatske vu uvodnim élanku pi oranja, nejma anda niti kruha niti smoka
áé od premáanja magjarskih junakov.
niti vu potreboéi krajcara, kaj se veékrat
Zemaljske ostanke velikih junakov bu jedino prodajom kojega blaáéela poátigne.
N .-p .
de iz Konátantinopla damáif dopeljal, do
Zato je potrebno da dober gospodar
Konátance. Od Konátance bude rumunjski óim marljiveáe nato pazi, как bi si odhraPolitiéki pregled.
cug vozil do Oráove. Ovdi bude rake priée- nil dobru i to zdravu i éilu marhu, ar od
kala vlada i druge deputacije. íz Oráove nezdrave Zivine slaba je hasna éoveku;pak
P reno s R ákó cyevih kosti.
bude extra cug peljal kosti do Budapeáte, zato se treba brinuti gospodaru i za zdravVu Sredu je opet orsaőko spraviáée gde bude 28-ga ovoga meseca velika sveéi- je svoje domaée Zivine. A to mu je evő na
bilo, sve skupa je tak dugó trajalo dók je nost. Та bude najlepáa. N i stotme jezer Iju- ov naéin éiniti:
Vsakomu je znano, da je vnogo teZe
fiuancialni odbor dal nutri svoje javljenje di bude doálo na táj dán vu Budapeátu da
vraéiti beteZno Zivinée nego beteZrioga éozvrhu osnove zakona od razsirenja fabrikah. pozdraviju magjarske junake.
Zakón koj je bil iz volje negdaánjeg veka. BeteZno Zivinée nezna povedati kaj
Celog politiékog sveta sada zanimljeju
prenoSenje kosti II. Rákóozy Feronca vlada- cesara I. Leopolda napravljen i koj véli da mu fali, gde ga boti, pák se veékrat beteg
ra i njegove matere Zrínyi Попе. Как smo su Rákóei i njegovi pajdaái izdajice domo- pri Zivinéetu niti nemre lehko razpoznati,
véé i mi viSeput pisali. Rákóczy Ferenc je vine, bude sada izbrisan sa dozvoljom kra ar nisu znamenja betega navek oéevidni, tér
za ono vreme kada su Austrijski vladari lja i drugi zakón bude se napravil, koj pro- se nemreju razluéiti.
Zdravomu Zivinéetu najviáe gödi svethoteli Magjarsku pod nemSki jarem spraviti, javi Rákócija i niegove druge, kakti junake,
lost, primerna toplina i zdrav zrak. Zaradi
proti cesaru vojsku vodil, vnogoput viteZko vitézé magjarske slobode.
Vlada bude podigla spomenik Rákóciju toga i vidimo Zivinu najviáe veselu, gda se
obladal nemce, ali kada je vu Poljsku otiSel onda je doma Károlyi vojskovodja pré koj bude fertalj m ilijuna koátal a vu Buda- na bujnu zdravu paáu tira. da se more tu
dái vojsku nemcom i mir sklopii vu Szat- peáti bude opet spomenik napravljen, na prosto (fraj) napasti i preritati na zdravom
maru, Ovaj m ir je Rákócy ne hotel prepoz- koji budu varaái po moguénosti daruvali zraku.
nati, pák je zato otiSel sa vnogo svojimi peneze,
Pokehdob anda da najviáe zdravnja 2iSveéanosti budu od 27 oktobra do 30- vínéeta gödi: svetlost, zdrav zrak i toplina,
Ijndi vu Tursku, gde je i vumrl, — pred
dvesto Ijetmi. Sada mu doneseju dimo ko ga trajale. 28-ga bude poloZene Rákócijeva to mora svaki gospodar nastojati, da mu
sti, da vu domaőoj zemlji poCivaju Ni sa- гака vu Sv. Stefana cirkvi vu Budapeáti, Zivina doma u átali (pojati) ima zadosta
mo Magjarske nego j stranjske novine sve gde bude majarskih biákupah primaá, Va- svetlosti, topline i zdravoga zraka, da more,
piSeju sada od log prenaSanja i sve véé na- szary Kolos drZal te deum! Zatem 29-ga dihati s pluémi zdrav zrak, krepiti si Zivpre veliju, da bude to takova sveöanost ka- bude polozena vu gruht Rakocijevu гака vu ljenje, kaj mu je pol hrane, a koZom se
opet izparivati. Zato mora biti átala (pojata)
kova jós nije bila vu naSoj domovinLSprav- Kassa varaáu.
Wefcerle minislerpredsednik je vu tork proli boju glav zadosta prestrana i visoka
Ijaju se varaái, soldaéija, druátva, obéine, da
o.
m.
lb-ga
bil
pred
kraljom,
gde
mu
je
da budu vu njoj éim vise éisloga zraka,
dostojno doéekaju Rákócijeve kosti i njegovih pajdaSov, как takaj kosti Zrínyi Iloné predstavil zakón od Rákócijevog proslav- mora imati obloke, da bude kaj svetleáe,
matere Rákócija i njenoga muZa Thököly-a lenja, Kralj je ovaj zakón véé napre milos- pák da se more viáekrat sluftati, tér dihanjem pokvaren zrak novim triákim zrakom
koj Je takaj vodil magjare proti nemcom i tivi odobril
t. d. Pripravlja se sada i najvoéa stranka
orsaókog spraviáóa, Kossuthova kojoj je Как se moramo brinuti za zdrazdavnja Zelja bila, da se Rákócyeve kosti
vje naáe domaée divine!
dimo doneseju. Celo orsaéko spraviáée, vlai.
da, soldaétvo i t. d. sve bude i sluZbeno
Vsaki gospodar, pák makar bil как god
nazoéno, da lem viáe podigava sjajnost sveI nespameten, more osvedoéen biti, da ga ne
Canosti.
ákole, pák je i nekoliko vrzuáev iz latinske
»institutionis gramaticae» о quaemaribuáih
i simplitiah znal na pamet, pák kad je on
da viáekrat, kad je baá dobre volje bil, znal
pred odborniki i priseZniki latinski iz simplit ah deklamirati.:
» T a n g o c u p it tetigi, fa ctu m . Égi a g o p o s c it et actum .
S in n e pago, pepigi, p a ctu m ; c a p e pangere,
O lim etia m

pegi, q u o t nu n c c o m p o s ita

panxi.

reservant.

Dat légi, le ctu m ; fregi dat frangere, fractum . e. t. c .

onda je samo jedan drugoga ónak znamenito pogledaval, как da hoée reői: »jeli si
ga Cul? — Koj to izmed nas zuade? — Nijedan! — N iti je znal, niti bude znal!» —
I ovak je anda Pongrác Miáka bil izabran za vodju i govornika pred njezinim
velióanslvom, te se je jednog jutra jna kolih odputil sa cielom deputacijom u Peátu,
kamo su i péti dán sretno prispieli.
Takove sreóe se za svog cielog puta
nisu nadali, kakovu su ovde naáli, jer njezino vdiéanstvo je baá dán pri je prispiela
onamo te se u budimskem kraljevskim gradu nastanila. Anda nebudu morali nikaj őekati. — Odmah zamole audienciju te ju i
za drugi dán veó dobé.

Odpute se anda u kraljevski grad i
kad su doáli do prvih vratah kroz kője se
je u dvor iálo, je tu stal jedan áest cipeliáev visoki gárdista, koj im je pregledal pisma о dozvoli za audienöiju i onda je pustil dalje. Oni su sad iáli preko áirokih átengah, po kojih su bili prostrti skupocieni sagovi, dók su doáli u prvi kát, gde viáe gardistov stalo, pred kojimi su se tak ponizno
na к lom Ii, как da su to sami princi
KonaCno su doáli do vratah sale, u
kojoj je kraljica audiencije davala. Tu je
stal pred vrati opet jedan klafter visoki trabant; ov je bil obleöen u crvenu uniformu
sa zlatnemi epauletami i Zlatemi gumbi, a
na glavi je imái srebernu kacigu sa bielom
iz bivolske grive, pernicom. hlaóe pako, kője
su se sauáCale u visoke svietlo biksane sá
ré, su bile iz biele jelenske koZe.
Kad su naái deputirci ovoga neizmerno
liepoga éovieka tu zgledali, prestraáili su*se
neizmerno, jer su mislili da táj nemoZe nitko drugi biti nego pravi i zakoniti muZ kra
lj icin. Oni su se svi petorica na kolena hitili pred njim te su nekaj ncrazumljiva
mrmlali. Trabant se otrese na nje, da nedelaju tu pred kraljeviéinom sobom takove

zameniti. Na koliko je mogiée dobre átala
(pojata) mora biti vu zimi topla, a vu Ijetu
hladna.
Ako vse ovo dobro p egruntamo, pák
ako se razglednemo po naáih selih, naáli
bumo ZaliboZe gospodarov, koji misle da je
vsaka luknja dobra za blaZée! Kaj se mobedastoCe; a je r su se nekoji okolo stojeéi
nad njihovim neznanstvu smejali, postali su
ovi joá viáe uzbunjeni, te bi mozbit joá í
danas tam pred vrati stali, da je táj straáni
Coviek pun zlata, nije u salu odpelal i tam
im odredil da éekaju.
Za kralko vrieme véé dojde kroz pro
tivna vrata kraljica Marija Terezija u salu
i srdaéno je zapita, koja je njihova Zelja,
áto ih pred tronuá vodi.
Oni, zabezeknuti nad imposantnom pojavom kraljice, su tu stali как zmrZjeni a
govornik njihov Pongrác je od straha samo
izmucal: »Vaáe Veliéanstvo, mi prosimo
svakog tjedna jednu sriedu!»
Na to se kraljica nasmije i odgovori:
»No ako nije nikaj drugo, la proánja vám
je usliáana!»
Deputirci su zveseljem ostavili kraljev
ski grad i sad imadu GoriCanéi svakog tje
dna jednu sriedu, ali sajma joá nemaju.

Km. Koliaj.
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3593 tk. 1906

költségekből álló köv. kielégítése végett Stridó községházánál

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi hahatóság közirré teszi, hogy Szabol János,
Szabol Mihály és Szabol György hodosání
lakos vgrhajtatóknak id. Szaboly Mihály mint
kisk. gyermekei Szabol Anna, Mária, Mag
dolna, Lucia és Lénárd gyámja hodosám
lakos elleni végrehajtási ügyében 71 к 5 t,
tőke 11 к 40 í eddigi 19 к 30 f árverés
kérv. költség behajt, céljából a nagykanizsai
kir. törvényszék, a perlaki kir. jbiróság te
rületén fekvő, Hódosán községi 830 sztkvb.
foglalt 124 hrsz. ház 97 sz. a. udvar és
kerttel az 1881 60 te. 1Ь6 §-a értelmében
egészben 836 к és a muracsányi 876 sz.
tkvben felv. 3998 hrsz. rét Peski dűlőben u.
a. tcikk alapján egészben 300 к becsérték
ben és kikiáltási árban is pedig a hodosáni
830 sztkvben fogl. 124 hrsz. ingatlannak
Szaboly Mihály és Szabol György nevén ál
ló tele részére Csemerika Anna özv. Szabol
Lukácsné hodosáni lakós javára bekeblezett
holtiglani lakás szóig, jognak fentartásával
és pedig a hodosáni ing. Hódosán község
házánál

1906. évi november hó 8-án délelőtt 10 órakor
a Muracsány Községi ing. pedig Muracsány
községházánál ugyauazon napon d.u. 3 óra
kor Dr. Tamás János ügyvéd vagy helyet
tessé közbejöttével megtartandó nyilvános
árverésen a becsáron alul is eladatni fog.
Venni
szándékozók
figyelmeztetnek,
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz tejében
letenni.
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1906 aug. 19.
814
414 tk. 906.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Dr. Tamás János
perlaki ügyvéd és tseinak — Ladasics Já
nos Ladasics Ferenc murakirályi és Ladasics
Fraiciska t. Blazsana Andrásné rakovpataki
lakosok elleni vgrhajtási ügyében 1098 k. 20
f. hátralékos vételár tőke, ennek 1906. évi
május hó 1-ső napjától járó 5% kamatai
és a most megállapított lő k. visszárverés
kérvényi költség, illetve 96 к 60 f. tőke
vagy 42 к 30 f töke s jár. kielégítése vé
gett, illetve a késed. árv. vevők ellenelrend
visszárv folytán a nagykanizsai kir. törvény
szék, a perlaki kir. járásbíróság területén
fekvő m urakirály községi 73 sztkvben 86
hrsz. a. fogl. 75 ö. 1 sz. ház, udvar, kert
és gyümölcsös kertnek a három vgrhajtást
szenv. nevén álló % része 122 к s az u. o.

1906. évi november hó 12 napján d. e. 10 órájakor.
dűlőben nevű ing. 546 k. kikiáltási árban,
mint becsárban az

1906. évi nov. hó 14 napjának délelőtt 9 órája
Murakirály községházánál hivatalból meg
tartandó árverésen a becsáron alul is el
adatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlak, 1906. szept. 29.
822
3224/tk. 1906.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái
tkptár végrehajtatnak Novák Imréné szül.
Derk Ilona drávaszentiváni lakos elleni vég
rehajt. ügyében a kérelem köv. a kielégítési
árv. 435 к töke, annak 1901 évi január hó
17-től járó 6 % -os kam., 7 к 86 f óvási %
% váltódij, 31 к 7 f korábbi, 58 к 90 f
ujabbi per, 19 к 20 1 vgrh. kérelmi, 16 к
50 I előző árv. kér. és 16 к 50 í jelenlegi
és még felmerülendő költségek kielégítése
végett a vgrh. törv 144 és 146 §. érteim,
elrendeltetvén nagykanizsai kir. törvényszék
a Csáktornyái kir. jbiróság területén levő a
drávaszentiváni 47 tkv. 66/a, hrsz. a. 555
□ ö l tér. belsőség rét és gyümölcs az azon
levő 7 népsorsz. házzal és melléképületek
kel 475 к kikiáltási árban 521 /ö hrsz. 352
V* D ö1 ter
szántóföld 87 k, 543/a hrsz.
826 V b D ől ler szántóföld 184 к az ezen
tkv. felv. legelő és erdy illetmény 10 к, a
dráva szt. iváni 211 tkv. 517 hrsz. a. 763
□ ö l ter. szántóföld 168 к kikiáltási árban
az utóbbi a vgrh. törv. 156 §. értelmében

1906. évi nov. hó 16-ik napjának d. a. 10 órakor

dr. Hídvégi Miksa csáKtornyaí ügyvéd vagy
helyettessé közbenjöttével megtartandó nyil
vános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kivánók tartoznak a becsár
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig
258 к 10 f, 9 к 20 f.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletben még pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt a harajadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden
myes részlet után az árverés napjától száegitandó 5% kamattal együtt az árverési
mltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1906. aug. 22.

820

Ház eladás.

A Rákóczi-utcában levő Horvaticsféle
báx,kerttel és Pusztafűn 2
hold szántóföld szabad kézből el
adó. Bővebbet a kiadóhivatal.
763 sz 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX t.-c. 102 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1905 évi Sp. II. 315/15 sz. végzése
következtében Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái
ügyvéd által képv. Köhler Jánosné sz. Mayer
Teréz javára Robb József ellen 1040 к s
jár. erejéig 1906 évi aug. hó 30-án loganatositott kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1240 k. becsült Robb Antalnál: 1
pejszőrü kancaló, 1 szekér és 1 kocsi, Robb
Imrénél é3 nejénél: 1 szekér, 1 seríésól és
széna, Roób Elek és nejénél: 1 malom V«
része, Robb Józsefnél: 1 kancalóból álló in
góságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1906. V. 454/2 számú végzése
folytán 1040 k. tőkeköv., ennek 1902. okt.
hó 4-től járó 6% kam. és eddig összesen
246 к 40 f biróilng már megállapított költ
ségek erejéig, beszámítva a kifizetett 779 к
70 f Muraszerdahelyen leendő eszközlésére

a drávaszentiváni községházánál azzal, hogy
a drávaszentiváni 211 tkv. C 11 sersz. a.
Mavrek Mária özv. Novák Józsefné javára
bekebelezett szóig, jog érintetlenül hagyatik
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy
helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a tentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig
47 к 50 f, 8 К 70 f, 18 к 40 í, 1 k, 16
к 80 í.
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
1906. éil okt. hé 29-lk napjának d. e. 10 éráji
Csáktornyán, 1906. aug. 21.
821 határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg.
3497/tk. 906.
hogy az érintett ingóságok az 1881 éviLX ,
t.-cz. 107. es 108. §-di értelmében készpénzA Csáktornyái Kir. jbiróság mint tkvi fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron
hatóság közhírré teszi, hogy Brodnyak An alul is el fognak adatni.
tal stridói lakos végrehajtatnak Szagai MáKelt Csáktornya, 1906. okt. 14
824
tyásné sz Nágel Juliánná szelscsáki lakos
végrehajtást szenv, elleni 8 к s já r iránti
végrehajtási ügyében az árverést az 1881.
évi LX. te. 144 és 146 §§-ai alapján elren
delte, minek folytán a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság te
3
rületén fekvő a stridói 16 sztkvben 71 hrsz.
alatti ingatlannak végrehajtást szenvedő ne
vén álló részre 2581 к becsálban és az u.
o. tkvben 77 hrsz. alatt fogl. ing. egészben
az 1881. évi LX. te. 156 §. értelmében 92
к becsárban végrehajtatónak 8 к bűnügyi I>
827
к 40 f és ezúttal 12 к 30 f megállapított

I. Árverési hirdetmény.

Kiadó lakás.

A Rákóczii-utcában levő Dugorichféle házban egy
szoba, kony
ha stb. hozzátartozó helyiségek
ből álló lakás 1907. évi január
1-től kiadandó.
í—з

Trgovina odpiranje.

Ü zletmegnyitás.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Wollak Rezső
Csáktornyái ügyvéd végrehajtatnak Pintarics
György és neje Hrusztek Ilona oskolahegyi
lakosok vgrhajt. szenvedettek elleni végre
hajtási ügyében a kérelem követk. a kielé
gítési árv. 53 к 80 f tőke, ennek 1905 évi
szept. 3-tól járó 5% kamatai, 12 к 50 f
hátralékos per, 14 к jelenlegi és még felme
rülendő költségek kielégítése végett a vég
rehajt. törv. 144 és 146 §-a éri. elrendeltet
vén a nagykanizsai kir. törvényszék és a
Csáktornyái kir. jbiróság területén levő a
viziszentgyörgzi 164 tkvben 367 hrsz. a. 2
hold 799 D ől területű belsőség, udvar, gyü
mölcsös, szántóföld és épületekből végrhajl.
szenv. illető */• része, 504 к, a viziszentgyörgyi 545 tkv. 273 hrsz. 1 hold 45 D ől
tér. szántóföldből */4 része 102 к, a 626
tkv. 346/3 hrsz. a. 575 Dől tér. rét erdő
168 к, a 729 tkv. 366/a hrsz. a. 600 D ő l
tér. rét 188 к becsárban — ez utóbbi két
ing. a vgrhajt. törv. 156 §. ért. egészben,
mégis a viziszentgyörgyi 1191 tkv, 297/15
hrsz. a 225 D ől tér. egész legelő 13 к és
1192 tkv. 297/16 hrsz. a. 225 D ől területű
egész legelő 13 к becsértékben
1906. évi novenber 17 napján d. e. 10 érakor
a viziszentgyörgyi községházánál Wollák Re
zső Csáktornyái ügyvéd
vagy helyettessé
közbenjöttével megtartandó nyilvános árve-|
résen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár
Árverezni kívánok tartoznak a becsár
10*/#-át készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni és pedig:
50 kor. 40 fillér, 10 к 20 f, 16 к 80 f. 18
к 80 f, 1 к 30 f, 1 к 30 f.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletben még pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt a harajadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden
myes részlet után az árverés napjától száegitandó 5% kamattal együtt az árverési
föltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint

Nyomatott

Cast nam je obznaniti p.
obéinstvom, da u Csáktornya
vii
P e t ő l l - u l l c l (gde sada

Van szerencsém a nagyér
demű közönség b. tudomására
adni, hogy helyben a

N eu m a n n
,
sin Stefekov ima svoju htáu)
jednu

tő ti-u te z a i N e u m a n n
S a l a т и п - 1éle

házban egy

rőfősárú robnatu
üzletet Irgovilin
nyitottunk.
Nagy választék, pontos ki
szolgálás és jutányos árak ál
tal igyekezni fogunk becses
vevőink teljes megelégedését
megnyerni.
Becses pártfogásukat kérve
maradunk
kiváló tisztelettel

smo odprli.
Preporuéamo naáe uredjeno
veliko skladiáóe svaké fele
modne i druge robe, za najfaleáu cénu i podvorbu!
Vriedno povjerenje proseé,
ostanemu
sa átovanjem

Hirschsohn Testvérek. r

Braía Hirschsohn.

W

F E L H Í V Á S .
A p e rla k i

ta k a rék p én ztá r
sa sá g

rész v én y tá r

P e r la k o n

felhívja, azon részvényeseit, kik az általuk a részvény aláíráskor

jegyzett uj

kibocsátású részvények után a teljes befizetést mindeddig nem eszközöltek ,
hogy a részvénytöke hátralékot jelen felhívásnak a

»

—

Muraköz* c. lapban tör

tént harmadszori közzétetelétőJ számított n é g y b é t H in ti a z

esed ékes

Я

s z á z a l é k o s k a m a to k k a l e g y ü tt o k v e tle n ü l fizessék be a társaságpénz

tárába,

—

mert ezen idő elmúltéival az igazgatóság az alapszabályok 7

és

a felhívás értelmében a már teljesített befizetést elvesztettnek . a részvényt ér
vénytelennek fogja nyilvánítani.

Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

