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végett a vasút a megyei utón vezettessék Folya
modó község kérelme teljesíthető nem volt.

A heliczai postahivatal hii\n> Anak fedezésére 
|,Hiulau llorac ottani nagybirtokos kötelezte ma
gát, Langviz pedig körjegyzői székhely, miért is 
a közigazgatási bizottság ezen két postahivatal 
fenntartását szükségesnek tartja.

Hasonlóan Szobotiezán, Szenf-Ador|ánon, 
(lyerlyánoBon, Felső-S/.emenyén, P. Magyaródon. 
ZsideD, Zala vár községben, Kis-(iörböi), Mere 
nyén a postahivatalok további lenntóriását a köz- 
igazgatási bizottság szükségesnek tartja, ellenben 
(íutorföldön és Zala-Ilalápon a postahivatal be 
szüntetését javasolja.

A Lenti é» Nova közli egyenes posta össze 
kötteiéat a közmunka és közekedésiigyi minisz 
tér nem létesíti

Kir. tanfelügyelő havi jelentésében előadá, 
hogy a minisztérium a tanítói nyugdíjról 1885. 
XXXII. f. ez nek haladék nélküli módositását el
határozván, az ebhez szükséges tanulmányok és 
számítások foganatosítása czéljából minden jellegű 
és fokozatú népoktatási intézetben működő taní
tókra, tanítónőkre,óvónőkre, óvókra, ezek nejeire, 
illetve gyermekeikre vonatkozó adatok fel terjessz 
lését elrendelte. — A minisztérium arra való te 
kintetböl, hogy *z állatni tanitöképezdék mellett 
létesített szőlőiskola íörendelte'ese az lévén, hogy 
a képezdei növendékek a/ amerikai szölőfajok 
művelését s általában a philloxera ellen való vé
dekezést gyakorla’i'ag annyira tanulják meg, hogy 
mint tanítók a népet arra is taníthassák, elten 
delte, hogy a képezdei növendékek a szőlő körül 
végzendő minden munkát eleitől végig nemcsak 
végrehajtani lássák, hanem az erre rendelt tanerő, 
tevékeny részvéte mellett maguk is gyakorlatilag 
vegyenek részt. E czélböl a tavaszi és Őszi időben 
a gazdasági és kertészeti gyakorlatok és elméleti 
tanulmányok mellett fenmaradó szabad időnek 
egy része a szőlömiveiés gyakorlatára fordítandó, 
melyből a növendékek az ev végén úgy elméleti 
és gyakorlati vizsgalattételre kötelezendők és a 
gazdasági egyéb ismeretekkel együtt osztályozan* 
dók, mint a képezdében tanított többi gyakorlati 
tárgyból.

A vármegye összes iparos lanoncz iskoláinak 
épitö iparos tanonexai ügyében illetékességük 
tüzetes kimutatására hívta lel ae igazgatókat oly 
ezélból, hogy ezen tanonezok a té'i ismétlő isko
lába járásra szigorúan kölele/.tessenek

Barla Vilma perlaki áll. elemi népiskolai 
tanítónőnek első ötödéves korpótlék ügyében be
adott kérvénye a közoktatásügyi minisztériumhoz 
pártolólag felterjesztetik.

Párto’ólag felterjeszletik Villányi Henrik 
tokai intézellulajdonosnak kérvénye, hogy 4 polgári 
leányiskolái osztályt nyithassson.

Kir. adófelügyelő jelentése szerint április 
hóban adóhátralék volt 1570,394 fit 11 kr.. 
májú* hóban befizettetett 180,681 Irt 69* 2 kr. s 
így május végén a há'ralék 1,379.620 trt 42 
kr telt.

h CiJ)\FELÉh\
— <£rtesités. A Csáktornyái közs. elemi 

népiskolában a folyó évi zárvizsgálatok a 
következő rendben fognak megtartatni : Ju- 
nius 22. délelőtt 8— 12. hitlan a fiuk és 
leányoknál Június 23. déle ott 8 - 1 0  hit
tan a mózes vallásit gyermekeknél Június 
24. délelőtt 8 — 12. I, JI és Hl. fiúosztály, 
délután 2 - 4 .  IV. fiúosztály délután 4 és 
fél órakor tornászaiból. Június 25. délelőtt 
8 — 12. II 111. és IV. leányosztály, délután 
2 -4 .  V. és VI. leányosztály Junius 27. 
délelőtt 8 órakor hálaadó istenitisztelet és 
zárüunepéjy. A l. szülők és tanügybarátok 
Úgy a vizsgálatokra, mint a zárünnepélyre 
tisztelettel megh vatnak. Csáktornyán- 1389. 
junius 20. Az igazgatóság.

Iskolai 2árvi ŝgálat Rácz Kanizsán. 
Az áll. iskola zárvizsgálata junius hó 17-én 
tartatott meg. Jelen voltak : Hr Knezovits 
Constantin, Vukovits Venunt s lelkész. Kra- 
uthaker jegyó urak, a stridói tantestület, a 
helybeli iskolabarátok, Kozma Márton gond. 
a gond. tagok és számos szülő A várako
zásnak megfejelő szép sikert bizonyára csak 
az általános szorgalom és lankadatlan mun
kásság érdeme nyerhették Az egyes tan
tárgyakból adott jó fedeleteknek értékét 
emelte azoknak szabatossága és magyaros

sága. nemkülönben a7. egész vizsgának ma
gyar nyelven történt lefolyása A hazai 
nyelvnek szeretete és annak elsajátításáért 
váló lelkesülés s különösen a szent ügynek 
lelkiismeretes felkarolása mindenek felett 
kitűnt a IV. V. VI 0 ztályokban melyek 
nek vezetője I>anitz faritó, betegsége foly
tán 5 havi távolléte ellenére is megmutatta 
szorgalmát — az elm ulato tt eredmények
ben ; mely szép és nemes fáradozásoknak 
érdemei a közelismerénben nyerték el leg
szebb jutalmukat Vajha minél több ily 
lelkesülő és önzetlen tagot nyerhetne meg 
a hazafiui érzelem a tanügynek, hogy a 
zsenge, mind jóra szépre és nemesre fogé 
kony szivek az elemi tanulmányok vilá 
gosságáná! a közművelődést előmozdítani 
és édes hazájukat, szeretni megtanulhassák.
A vizsgálat végeztével a tnniigy iráni min 
denko lelkesülő derék g nd. elnök: Kozma 
Márton ur a )elen volt vendégeket s tan- 
ügy-barátokat meghívta barátságos aszta
lához ebédre, hol a munka után általános 
jó kedv tartotta együvé késő estig a jelen 
voltakat Engedje az Eg az ily nemes együ t- 
érzés szép fejlődését. E . . .  v.

— 4 légrádi ev. gyülekezet templom
és fornya építése alkalmából bizalommal 
forduh a jpáktornyai nagyérdemű közön
séghez segélyért; - s ime e bizalom kö
nyörületes szivekre talált, az alábbiak lévén 
kegyesek szives adományaikkal, e kisded 
gyülekezetei segélyezni: Ziegler Kálmán, 
Csáktornyái takarékpénztár, Luperszbek Jó 
zsef, Bernyák Károly 5 5 fit, Rozenberg
Lajos, Zakál Henrik 2 2 írt, Hirschmann
Leó, Todor József. Wollák Rezső, Szeiv rt 
Antal, Neumann Józszef, Sárossy László 
Neumann Vümos, dr. Schwarz Albert. Si
mon Lajos Fischel Fülöp, Neumann S. 
Btnedikt Béla, Löbl^M, II r chmann Samu, 
dr Wolf Béla Ileintik Miksa. Ilochsinger 
Sándor, Mnyer Sál'inon, Kőim Ileim m , 
Neumann Albert, Neumann Béla, Hirsch
mann Adolf, Csakalhurner Hermán, Iler- 
linger Mór. Mayer Hermán, lé Benedek, 
KDzelák Lajos, Sztráhia Ferenc/, Mar 
gitai József, itj. Tódor Jóska. Sztiáhia KV oly, 
Pecsornik János, Todor Róza, N. N. Szi
lágyi Gyula 1 — 1 frt, Lukofnyák János. 
Baumann Zsigmond, Bachrach S , Pr bszt 
Ferencz 50 - 50 k» f. Ö szesen (52 frt. F > 
gadják a szives adakozók egyenként és 
mindnyájan hálás köszönetünket! A kegye
lem istene áldja meg mindnyájukat ! A 
légrádi evg. gyülekezet, nevében : Szilvágvi 
Gyula ev lelkész

A kaposvári lő tagból álló 11 ^ze 
nekar e hó 17 és 18 án Csáktornyán m j 
láttatta kitűnő játékával a közönséget, i s án 
délután a gróf ur is kivitette őket kasté
lyába Csáktornyáról P- ttauba mentek, in
nét Olaszországon keresztit! Parisba szán 
dékozntik menni.

É v e k  m ú l v a  T. olvadóink közül so
kan emlékeznek még azon gyi'koságra a 
melynek évekkel ezelőtt Puszcsina határá
ban a varazsdi országúton Jóska i.evü öreg 
póstakocsis esett áldozatául. Szegény Jó-ka 
kocsist egy reggel a varazsdi Ilid mellett 
meggyilkolva s a pódakocsit kirabolva ta
lálták A csendőrség mindent, elkövetett,' 
hogy a gyilkos nyomára jöj ön, azonban hi
ába. Már kezdtük f lejteni a gyilkosságot 
s ime egy a pozsmyi kórházban súlyos 
betegségben fekvő vándorlegény érezvén 
végét lelkészt hivat s elmondja neki a 
rablógyilkos-ágol, melyet a Dráva baljánál 
\éghez vitt. Kéri a lelkészt, hogy fegye 
nyilvánossá vallomását, nehogy esetleg ár
tatlan szenvedjen miatta a börtönben.

— 4  stridói m. kir. áll. iskolánál í. hó 
lő én megtartott évzáró vi/gálatok & vára

kozáson felül sikerültek, a hol — a két* 
nyelvűség miatt határozott eredmény
elérése kettős küzdelembe kerül, a mit 
azonban a tanítói kar lankadatlan buzgalma 
mindig legyőz. A tantestület működését ér
demleges bírálat alá vonni az év folyamán 
előfordult több rendbeli változások miatt 
alig leltet, a tapasz alat mégis azt igazolta, 
mikép az eredményre a kuszá t álIapo:ok 
csorbító! tg nem hatottak. Leszámolt a tan- 
te -tü e \ leszámoltak élénk, bátor, határo 
zott feleletekben a tanulók, a mit a jelen 
voltak szivből jött e ismeréssel jutalmaztak. 
Vigye a megérdemelt kitüntetést magával 
a tanítói kar s ►zo'gáljon buzdításul a ta
nítás jövendő terheinek elviselésében Forró 
köszönet az élénk érdeklődésért, melyet a 
közönség a szép vizsgálat iránt tanúsított; 
az igazgatómik az in'ézet vezetéséért, s a 
tanterem művészies díszítéséért. Bátran el
mondhatom, miké)) a feleletek hasonlók 
Val inak a termet díszítő legszebb rózsák
hoz. Is'en éltesse a derék tantestületet 1

Qyászhir. Árvay István a zala 
egerszegi ügyvédi kamara elnöke, a köz- 
igazgatási bizottság tagja, a megyei fais
kolák felügyelő é, több uradalom ügyésze, 
volt megyei főjegyző, főügyész; Deák Fe- 
renczn ‘k volt patvaristáji, több közhasznú 
könyv és közlemény Írója sat. megyei közéle 
tünk egyik kiváló tag,a e hó 17 én, élete 
71- k évében rövid szenvedés után jobb 
létre szendéről’t. A megboldogult Muraköz
nek visszacsato'ása alkalmával tagja volt 
az országos bizottságnak s abban tevékeny 
részt vett mint a megye főjegyzője, ő vet
te át s rendezte Varazsdon a Muraközre vo
natkozó összes okmányokat a megyei le
véltár számira. A megboldogult, gyakran 
fordult ineg vidékünkön s kiválóan szivén 
viselte Muraköz s a vond vidék hazafias 
nevelése ügyé*, Béke s a Mindenható jó
sága és örök áldása legyen vele !

— 4  Csáktornyái tűzoltó egylet e hó 20-án 
tartotta tavaszi mulatságát. Ezt megelőző
leg délután G órakor előbb a mászó házon 
tartottak gyakorlatot, később a kürtös tii 
zet jelezvén a népiskola épületét rohanták 
mag- A tűzoltók p ír perez alatt, a liázt.e- 
tőn voltak, alul a vizszivattyusok által mű 
ködösbe hozott szivattyúk vastag sugárban 
lövették a vizet a háztetőre- A sikerült gya
korlatot nagy közönség nézte, valamint 
Varazsdról 30 tűzoltó, akik testületileg 
vettek részt a tűzoltók inai ünnepélyén és 
mulatságán A gyakorlat mán a Yadga- 
lambr kertjében gyülekeztek a tűzoltók és 
a i özönség ; a tűzoltói jelvényekkel díszí
tett tánczbely n csakhamar ke/.defét vette 
a tánoz. Este Czvdkovits alparancsnok ve
zetése in- llett, a k* rt hátterében sikerült 
tűzijáték 1 n leztetetf, amit, a m gy szám 
bán összegyűlt kö ünség iné éljenzett. A mii 
Istók nagy részi késő éjjé ig együtt ma 
r.ult. A mulatságon felülíizettek a követke
zők a kiknek az elnökség e helyen íh há
lásan fej zí ki köszön tét : Sárossy László 
1 frt. 80 kr Z egler Kálmán 1 írt 20 kr, 
IYeeo’nik Károly, Pecsornik látván varazsdi, 
Todor József Nuzsy Mátyás G 0 - 60 k.r 
Schv rcz Albert 50 kr, Kohn Hermán, 
Stmii József 40 — 40 kr, Ileimik Miken, 
Csendes Gé/a, Mayer Károly, Zsorits Já 
nos 2 0 —20 kr, összesen 8 frt 30 kr.

— Az nj m cizoxós eredménye Csáktor
nyán. Hevál’ott »/. I. osztályból 50, a llb ó l 33. 
a 111 i bál f). összesen 88. Pótlarlalékba : 49. 
A honvédséghez : 3 >. j< lii,vizsgálatra meuv 24. 
Trachomás 11.

— 4  varasát tűzoltóiig e hó 29- és 
• *'> án ünn pb meg fennállásának 25 éves 
jubileumát Az ünnepély igen díszednek 
ígérkezik. Eső najj a többi köz t: nagy 
gyűlési társasebéd; diszgyakorlat. tánczko*





Najedenkiat si pjosp^n nótárius scdno,1 
ar je apn7il, da se ie gospon biroy Gondos 
Rókus pcíel na stolcu sim tam micati, kaj 
je toliko znamenuvalo: sad bi ved jcdmkrat 
i ja rád jednu rrő govoriti. A ako gospon 
birov hoée govorit', onda svaki nek svoj 
jezik raetne za uibf, jer gospon birov uezna áak

Gospon birov vudii rukom < vrsto po 
stolu, to mu je veó tak bila navada i zato 
mu nitko nije zameril

— Vjsoko poátuvana skupíin»\ ! N jpiije 
molim, da ovde m ju opazku posluhnuti iz- 
vole. Goapoda stvar Cisto bez laőuna delaju 
atotiuami saino tak sim tam h C*i kak a ple- 
vami. Gospidin plebanuá Futji K mu§ su 
za kip dve sto loiiuti idredib, a gospon 
Csiipi*z Alfréd za ramu sto íoiinti Medjutiin 
na kol ko je nieni poznato, ako íe drugi i 
sudbcre pristojbe poplate ostane od cele os 
tavine pokojucga gospoua Dart.óczy Ambrus 
samo sto forint*. N^dalje prosim i to pi emisliti, 
da nam ávabi ncbudu zabadav kip i ramu 
pakcvih i poétu piarali, a k tomu se i ouomu 
inoia nekaj dat;, koj bu kipa vu cirkvu po- 
stavljal. Ja  auda | ita.n g<spodu, odkud bumo 
mi öve trcákovc podmiiili ?

— Ali je vreskup spravim )— odgovori 
risto komod gospon jogar.

— Kaj ? n o 'ti iz ia :ega í. pa ? zavikne 
gospon birov.

— Stoga uebu nikaj! Vu olíiusk' j kassi 
nega uovtc, a mi ti kaj nikaj ueimamo.

— Ve-ni kiftőeniki si budu za sreéu 
driali, ako ua pompám je svoje cirkve budu 
kaj doprincsti mog'i, -  pridoda vele^astn* 
gosp diu pltbanuá — Ja bum sa n novce 
od nj h sakupljal.

— Auda to gospodin plcbamá na se 
jemlju ?

— Je, ja jeniIjeno na se !
— Onda prosim, da se moje ie<5' tak 

vzemu, kak da ja uiii uebi bil govoiil ! — 
Zakljuri gospon b.rov.

Skupdiua skima zglavami, le akti za znak. 
da je zadovoljna, na kaj si gospon birov nazad 
na stolec sedne.

Sad se stane gospodin plebanuá i svedino 
obznani, da je seduica zakljueena.

Posle öve glavne sednice je za D.idvas 
nastalo vieme znat Zeljuosti i odekivauja Ali 
niti naá Kom te nije bil zabadava na ovem 
svetu. Svak«gi tjedna hu se sakupljali vu 
sedn'ce, kojih zakljuö'n si se onda po selu 
£ vabno pogovaial*. A kad pák jc za dva 
tjedna doíei (d malata lűt, vu kojem gos 
podinu pebauuáu na njegvo pismo odgovara, 
da bu ua kifli namala), kak su se sveti tii 
kralji ziöli, onda vu Dudvssu ved nitko ni|e 
niti rairno spati nioge). A kad pák je nejeden- 
krat rama iz Beóa d< sla, onda pák je vés 
púk pred faroíom vrvel, kak da bi seievolucia 
zd gla bila.

Komité se na to udmah vu izvanreduu 
skupíinu sastane i odpre velikoga veiéloga.

Jedna vholta i vuzka zlator rama se po- 
koÉe. Sve je bilo uduievljeuo.

Ta rama jak e bilavuistinu vrlo lepő 
delo. Cena od sto forinti biia je izbilja ma- 
lenkost za nju. R ma je bila odmah vu cirkvu 
odoesena i ua mrsto, gde bu kip \isel, obe- 
áena. Gospodin plebanuS j-s nigdar odkai 
je bil plobanuá vu Dudvasu, nije pred tol k im 
mu< & fiOm ljudstva prodckuval, kak ,u nedelju 
posle ovog dogod jaja.

0*et je pieflel tjelen za tjednom. Zuati- 
íeljnost i mstrpljivost v< C je na najviáji 
stupanj nirasla. Púk je gospudina plebmuéa 
porjrduo liodil spitavat, a on drugo nikaj 
nije m< gél na ta pitanja odgovor.ti, n»go je 
za sada nm o puka z-ramom batrivel i ősi- 
guraval, da kip vre dojde

Vu jednoj sedn ci je dapaée gospon birov 
ved bil ua tuliko uestrpljiv, da je rekel: —

()< ávabski malar bi d«» sada vei bil nr.ogcl 
tóga kipa. ne samo zmalati, •;< go i poidr ti

Tandem negda ojde ta iHjno oekhani 
dán, kad se iz pesté oglasi, da je kip vu 
Pudvas prispel.

Pred fir f su morali 2«ndari i p.ndini 
postavij uii biti, za med ljudstvom mir zd12ati 
dók je vu farofu Komité k pa iz VcS'oga 
vuu pakuval i prcgledaval.

1 vu istiuu bil je táj kip piavi Majster- 
Uuk Vu uajlejáb farbali se je pre'eval t»j 
viáe áiroki uego dugi k:p.

Íz leve straue spreda bilo je videti, kak 
tri kralji bleskojuőemi se krunami na glavi, 
kakv i, jeda i drugomu dragrC'nosti k a z k (>ja 
vu B< ti k« m za dar sobum ponesu. Pudvaska 
hon ratia joá uikada za svojega i  vlenja nije 
tuliko dragocftnostih na jeim m  kupu, niti 
namalaDe vidla.

Na dcsmj stnni kipi zdigale su se vu 
vis velike pce ue sa osnbito lépőm sírnom*

Vu srediui kipa pako bili si tri osii, 
svaki na jedno d evő pr vezani. Na ovdi tnir- 
uih á votínjab su za ouda kralji putoval*.

Óbor ovoga svega b l > je v deti éisto, 
b.z *b’aka, modro neb^ na kojem so je bet- 
lehemska zvezda tak naiavski svetil», kak 
da niti mulina ncbi bila.

Koiiacno j« s na levoj stiaui odzid, ráz 
prostiralo se jc modrasto zeleno polje.

—  Z idíz o !  — zavdne od veselji go?- 
podin plebanus.

— Cisto naravski ! r<ö9 gospon jagar i 
pregledava kipa sad zb'iza, sál zdalek*.

(Palje slediJ
E m a n u e l g o l l a y .

KAJ JE NOVOGA ?
Malo politíke

Znano nam je, da Ru«a zdavnja zub 
boli na jufcne europejske zcmlje, tér da bi 
rád svoju moő i pri n»s lezáir 1. Vu politiőkih 
krugib pripovtda se, da je vcC vu Síbiji 
zec.*1 akciju, da Prbe na svoju stran zvdob', 
vezda pák, da je svojeinu s nu dopustil, da 
ogeni kcer nra’.oga i s romaánoga érnogorskoga 
kneza Nikit*1, kojega je nezdavnja pri j'xlnoj 
napitnici za svojega „najbol ega prijate’j 
imenoval.

Nesreda na zeljez nici.
Kak telegram iz Varsova gl»d, vu2g»l 

se je v noci jeden teljeznicki vagon blizo 
! Vilejkija, koj je vca do osüi zgorel. Vu va- 
gonu spal je jeden raski oberáter sa svojom 
suprugom i sa dvoje doce i s guvenantom. 
Oberáter oslob *dil |e zmiu i jedno dete, na 
diu^o dete i guvcruauta zgorele su vu vagouu. 
Nesreéna mati videca zgorelo svoje dete, tak 
ae rcz^.alostila, da je uaglo zbctc2'U i za 
kiatko vreinc pamet zgubila.

S t ia h o v i ta  p o v o d n ja
Pisali smo ? dn|ikr>t, da je vu Ameiiki 

i to vu Pensilvaniji toüka povodnja lila, da 
: se je do 1500 l.ulili vtopilo. Nov á» gl»«' 

popiavlja!u ovu piija\u i pr povcdaju da je 
povodijv óva j á s»ralioviteia bil*, nego su 
;u onda opisali Vele, da ie vnogo selaf! i 
varoéov poplavjeno a lj id'itva potopih se j » 
do 8 jezer du|nh. Tőj e  skoro neverojatin, 

i nu növi glaai to potvrdjuju.
Nova vozna cena na zbíjeznici.

Nai minister Baroas Gébor zamislil je 
jako oaebujnu stvar, koju ho e za kratko 
vreme spelati. Odredil je najme, da se imaju 

I vozne cene na ^eljeznicah tak poniziti, da 
sirom sneái ljud budu mogli dalje i puno 
faleSe po ^eljez ici putuvati. Vu tu svrhu 
rezdelil je orsag na viáe krajov, tak zvan * 
zóne ili kruge, Putovan’e vu o .e varodé,

k<\i su preko 22ft lilónrtterov dalek0 otj 
BudapeMa bmle kodta^o po priliki polovicu 
onoga, kaj je do vvzda pla(!ilo. vu ona 
meata, koja niau 225 kilometerov oddaljena 
od glavnoga varoia, budu dobi'a odpust 
od 40 postotkov vu voznoj eeni. ^atim  budu 
vpelane tak zvaue „Rusedne karte“ kője 
bulu íz j< dnoga suaednoga mesta do dru- 
goga aano 10 k' koőtale (budi se uobile 
i vu trafikali), anda iz Cakvvca do Kra- 
ljevca 10 kr. iz Kraljevca v Kottoribu 10 
kr. i'd . Ovo je jvko m udn  i za siromadneái 
narod dobr ^orna uredba. Od kraja búd; 
te^ko iálo «r orsaga bude puno koitalo, nu 
ufuno Re, da bude orsag ua skoro Rvoju 
liasen iz nje imái, ar Re bude svaki siromak 
roM t sluzbenik i va dravec viáekrat pelal. 
Kolicina putnikov pák bude vi.sQVrs'no na- 
meatila odpu*t vozne cene U relba óva 
bude 1-ga augustuáa vu zivljenje stupila, 
mi ju radostno pozdravlj mo i zelimo, dv 
bi orsagu na hasén bila.

Povodnja.
Pisali amo o straliovitoj povodnji v 

Penailvaniji. Ve da na n>vo javljaju novinu 
amerikanake da je strahota óva joá vekáae 
neg » kak se je o l kraj t vidlo. Potopljen, 
je nnjme po novih izvestjih 10 varoáovo 
vnogo vise selali a Ijudatva izgubilo ja iiv -  
ljenje svoje do 20 jez r dusah JaS vezda 
po Ijeduo lov po vodi pliv juda mrtva te- 
1 aa vtopljenikov.

Strela.
('.üli amo, a deca se vu skoli to vuée, 

da nije dobro pod drevom s ati, kada se 
bliska i stre e pucaju. Pák ip ik ima vnogo 
ljudih, koji na táj dober navuk nikaj nedaju 
Tak je bil Zan Tód >r zvani beelaki grunlaá, 
koj je nezdavnja na p lju bil tér ga grdo 
vreme zateklo Zan ae je vtekel p d jeden 
liraat, nu na a oju nesreóu, ar je strela vu 

| taj braat pukliul i i n;ega vmorila.

Filoxera.
Nezdavnja buknul je glas, da se je vu 

‘Globoko11 zvanih medj murák h goricah Irsje 
pustoíeCi érv fill \era pojavil. Ovaj glas 
vezda opozivaju i vele, da filloxeri neima 
tu jós traga, nego brz a» je perenospora 
zrok, da one gorice tik j*ko beteguju. O 
pereuoapori (male gl vice) pisali smo n< zdav
nja, da s* je najme fo granici blizu nas siri, 
anda moglo bi p ti, da i k nam dojde. Go 
ricae g»apodare opominjam », da hamuju ná
cin, ko;ega smo opisali vup*gledu vnidtenja 
perenospore.

Svako zlo delo izajde na videlo.
PoSt »▼ ni őitatelji budu se joft zmialili, 

na ono strahovito ubojs vo, kője ae je prije 
nekoliko let pripetilo pri Puöcini aelu nedelake 
faré na starim po tarakim koridom Joikom 
Stari verni a ugi tam je lezil blizu vara£- 
dinskoga mosta kraj ceste m tev aa glavom 
na ttili mestih rezaecenom Cariol rezbit i 
porobljen. NiÉ(̂ « nije znal áto je n duinoga 
«farc i vmoril, sve sudbene iztrage b le iu 
bezkoristue i veC sí je mialilo, d i  táj Cin 
vekovecna akrovnost oslala bude, kad eto 
nezdavnj i do 'la  je 9tvar aama na videlo! 
Vu Pozonu le i vu ápitalu jeden vaodravec 
véé dude Vremena betegei. 11‘teg njegov ae 
je tak pogoráa', da videói, da mu pomoói 
neima, zaproail jaspoved, pri kojoj je povedal, 
da je on p i PuSCini karioU porobil i koci'a  
Joáku vmoril. I)u3a ga pere zbok tóga Cina 
i zito pros redovnika, naj on t)  pri sudu 
obe’odani, da nebi zbok njega jói koj ne- 
duini vu resiu aedel ili morti i Vivienje ne* 
neduínim naőinom zgubil. Kvo rlovek vid d, 
du*a je najbol i sud c, avest svakogft Samu 
opsud.uje !



éarlatan
1* tsman Mikink muz kas havi hü i s tm  

da ljudem ftile puőéi. Vru Ihajoslívcu p istil 
jc £ lu stftric* Bistrov fi kö|a |e od
tóga 7a kiatki éas vuuarla. Ón Után Roamau 
je pred audom i tüka kastigu zaslu enu. Puá 
dinje /ile dopuáceno |e samo vu izvanreluili 
i pogibeljnili sluéajih, nőéi paljodolci vzeli 
su si za navadu t. iu pusjati zb »k kakvegod 
malcnkosti- ovo je prepovedano. Ni3é^ n*uia 
preveö krvi, vuogi bi si morál j >S kupiti krv. 
Treba se auda iuvati od ovakove i poracije, 
ar ne samo, da je viá kiat smrtonosna, neg» 
íkodi íloveku za celo ujogovo ;ivljeij !

La kom őst
Roditelji nemreju do^ta opomin at decu 

nekoju, da nebudu za svakom malovie Inom 
slvarjú lakom'; jedui rado jodú malinc, drugi 
trnine, a ima Jib, koji i akacijev evet jedu.j 
r« e p'< Irljivost, koju je ncz levnja Schne’d^r 
Fricck vu Hzabadki smitju pütil. Jel je aka 
cijev evet, vu cvetu nalazil se je sluőajno 
trn, kojega je mali Fricek s cvetom pogutr.ul j 
i niti doktor ni je mu mogel poinofii, ai je za j 
kratko vu vclikili mukali vumrl.

Viher.
K povoduji vu Pensilvaniji spodubna 

nesnCa zastigla je stanovuike vu Hong-Kongu 
vu Kinezkoj. Vu tóin kruju ladal je nezdavnja 1 
kak iz Sa"-Francisca prijaiTpju, takov straáoi 
viher, da je scla i variál pomhl a do 10 
\ezer ljudstva pomotil. Vihernaatal ^  vm é 
tér Ijudstvo vu hiiu zitekel tak, da vukmicij 
iiisu mogli obra be najti.

tfelika kiadja
Íz Leipc'ga dobili smo vu Budapest 

slutfbeuu vest, da je tam stacun llollhanera 
trgovea dragocenost'h na trojaŐku nőt porob- 
Ijen. Vkt adjono je naime 300 pratenov s biilli- 
anti, 300 zlatnili Unci*v, 150 prsuih iglab, 
95 zlatnih prst< n *v, 30 star ih zlatili penezov, 
23 zlatne vure, 150 ftönikih narukvieali sa 
diamanti, 100 komadov s dragim kanaenjom 
nakincenih prstenov. Vrednost ovih stvarib 
iziifisi do <S0 jfzer mai káli. Koj dojde na 
trag ove kradje,dobi za nagradu jezero markah.

Nesre a na .̂eljeznici-
Jedna ftiljezurca vu Fuiglenskoj v< zila 

je v(eliki h u j dm*, pn Aimagli zvamj ?. 4 
jezniékoj ^taci,i tresnul se je taj vlak s jed, 
nim drug m ter strahovitu nesie up euzrokovah 
Osemdeset piteio d eo i'gubilo je |r í  ion 
íiv 1 jenje na licu mesta a pieko 130 jib je 
tak izranjeno, da je inalo ufanja do i jiliovoga 
iivljenja. M< koju dccu strgale su poditiue 
vagonov na komádé, m kője p*»k spus le na 
giudju, s kője se picpoznati nije :ooglo. Z-ok . 
nesroőe ove je jt s nepozoat*

— F.Akaiiul, Kak vidim, obligatoria je 
dobro napravljeua-
l gyvéd. Amint látom, a kötelezvény 
jól van megcsinálva.
—> P 'te r gazda- Gospon uotariuá su ju
ní p avili.
Péter g»zda. A jcgvző úr csinálta.
— FiákaÜuft. To je pitanje, jeli ima kaj 

vrednosti duciik?
(Jgyvéd. Az a kéidei, vájjon vau-e va 
lami értéke az adósnak ?
— Peter gezdn. Luia hí2u pák tri me 
kote zenalj
Péter gazda, van házi inog három hold 
földje-
— Fiáka iuá t ) ida budemo ga obtuxili- 
ügyvéd. Akkor be fogjuk pőrölni.
— Peter gazda. l)obro bude.
Péter gazda. Jól lesz.

F-kkaÜu^. N i ítemplinc budete mi 
dali pet foriutov.
Ügyvéd. Bélyegre fog adni ötforintos.

Peter gazdi. Prosim tu sup et foriute. 
Péter gazda. Kérem itt van az Öt forint.

Mngjarska slovnica.
ii.

Pri fükaliusu — Az ügyvedné1.

— Pi l r gazda. Pubcr den ! Pák sem 
döftél.
Péter gozda. Jó napot! Meg’iJ eljöttem
— Fiákaliuá. Zakaj ?
I gyvéd. idiéit ?
— Peter gazda- Zbog ouu tuibu, koju 
sem jím denes tijeden povedal.
Péter gazda. Azon panasz miatt, amelyet 
ma egy hete elmondtam.
— FjAka’iui*. Je, istina ! Yc pametujem, 
ste doneali i bligatoriju?
IJgjvéd. Ig<n, gaz! Mist már emlék 
szí in, meghozta a kötelezvényt?
— Peter gazda. Donestl sem; tu je. 
Péter gazda- Kihoztam; itt vau.

< V \ 1  Z t T h A .
Kuruza frt 4.80 Pftenica 6 50 llr* 650  Jeő- 

men 5.— Zob 5 50 Giahbeli 7.— iuti 7.—

L Ő T T E M  JA.
Bpeftt 2. juiiitb 1889 

MfP 4  f .v  su  <>:*
Odgovorni urednik:

M A K G 1 T  A I J O Z S F F.

12-Hl 89. tkvi s/ám.
A iv rrr .sé  h i t  ff  r í m  r tn f .

A p rlaki kir. jb róság, mint Ikvi ható
ság közhné teszi, hogy a nagy-kanizsai ta
karékpénztár részvénytársaságának Itezsek 
Tamás perlaki lakos mint néh. Uezaek Má
tyás örökóbo elleni kielégítési végrehajtási 
ügyében 711 írt hátralékos tőkekövetelés, 
ennek 1888. évi jműér hó l-sö nap ától 
járó S száz. kamata1, 24 fit 60 kr. per, 
11 Irt JO kr. végi t hajtási kérelme, 12 fit 
85 kr. árverés kér Imi költségek behajtása 
czé.jából a nagy kanizsai kir. törvényszék 
(peiüki kir. járásbi óság) területén fekvő s 
P, rlak község 314 uz. 'j ' 'vl)Pn A l l  10. 
8>r. 413. 456. 057 683 723 1931.2272. 
3755.3856. 3712 309 br,z. a. ingatlannak 
1547 fit hecsárb tii 15rlakon, a kir. ilö^aág 
telekkönyvi bivata’os liolyiségóbnn 18811 
évi ju l iu i  li«» l .t - ik  n a p já n ,  cl. u 2 
á r a k o r  Dr. R thschild Jakab ftlpnesi ügy
véd vagy helyettese köxbcujöttével megt ir
tandó nyilvános árveié en el lóg aditin.

Kik áltás ár a len lebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tart znak a becs 
ár 10 százalékát kénzpé izb«n, vagy óvadék 
képes papírban a k küllött kezéhez, letenni. 
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részletben: 
még peiig az elsőt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 30 nap a'aP, a 
másodikat ugyanattól 60 nap alatt, a barma 
dikfit ugyanattól 90 inp a^ft. minién egyes 
részlet után a* éne  és napjától számítandó 
6 százalékos kamatokkal együtt, az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és móló- 

jzatok szerint lefizetni. K«en hjidütmény ki- 
bi'Cdájtá'ával egyidejűleg megáilapitott árve- 
ré-i feltételek a hivatalos órák alatt a 
perlak' kP. járásbi tótéig tkvi osztályánál s

Poriak község elöljáróságánál megtekinthetők.

Poriakon, 1889. márczias 16-án, a 
kir. jbiróság, mint tkvi hatóságnál. 931

1160 szám tk 80
Árverési hirdetményi kivonat.

A csákt rnyai kir. jbirós&g mint tlkvi 
httóság közhírré teazi, hogy Varga Pál vég- 
reliajtatóuak, \ rarga Mihály végrehajtást szen
vedő elleni 350 Irt tőkekövetelés és járulékai 
i áuti végreliijtáci ügyében a nagy kanizsai 
kir. törvényszék a c»áktornyai kir. jb róság 
területén lévő a felső krályoveczi 39 tk. 43 
brsz. a. ingatlanra, legelő és erdő illetmény- 
nyel együtt 609 írt becsértékben, a felső 
kralyovrc'.i 1 >  tkvben foglalt ingatlanokból 
Varga M hályt illető ^  részeire, és pedig 
88 hrsz. a. */, részére 45 frt, 93 brsz. a.

rdsaére 170 fit, 268 hisz. a. *1, részére 
61 frt, 281 brsz. a. *j, részeire 31 frt, 323 
tirsz, a. \  részére 47 frt, 313 brsz. a. 167 
frt, 375 írsz. a. réizére 61 frt, 417 hrsz. 
a *|t részére 41 f: r, 440 hrsz. a. részére 
82 Irt, 497 hrsz a. % részére 63 frtri 
becsült ingatlanokra az á verést elrendelte, 
ős hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1889 évi julius hó Í2^ik napján d. e. 10 orakor 
a felső krályoveczi község biió házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megáilapitott 
kikiá tási á:on alól is e adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 § át vagyis 60 frt 
90 kr, 4 frt 50 kr, 17 frt, 6 frt 10 kr. 3
f-t 10 kr, 4 frt 70 kr, 16 fit 70 kr, 6 fit
10 kr, 4 fit 10 kr, 8 frt 20 kr, 6 frt 30 krt
készpénzben, vagy az 1881- LX. t. c*. 42. 

j§ ában éjelzctt árfolyammal sznmitott ss az 
1881. avi November hé 1-én 3333. sz. a. 
kelt ig zrtágügymiiuste i renV et 8 $ ában 
kijelölt óva lékképes é tékpapírbln a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881, LX. t. 
ez. 170 § a é tilinében a bánatpénynek a bí
róságnál előlrgcs elhelyezéséről k*ál'itott sza
bályszerű elismervényt á»szolgáltatni

Kelt Csák!ornyán a kir. jbiróság mint 
tlkvi hajóiágnál 1889. márlius 8 áu. 931

I I A Y H I I  A .

m jj álktsit^ltti I Miujirii I
Csáktornyán a marhavásártéren.

Nagyobb és szebb állaUereglet mint a 
Bayer-féle itt még nem volt látható. Ezen 
állaUereglet csakis ritka állatokat tartalmaz 
u- in. a fehér bival vagyis Jack mely még 
nem mulattatott, továbbá láma, két teve. 
iiyénák farkasok, medvék, jagjár ritka szép 
példány, egy fekete párduez, kígyók, kroko- 
dilusok, különféle oroazlánok, majmok, és 
madarak stb atb.

Lindauban a legelőkelőbb közönség lá- 
i ingatta az állatseregletet, Oettingenben ő 
lennségecs. k toskanai berczeg és Főméltó- 
ságuOiPingen Spielberg berczeg családjával

Előadás és etetes 4 órakor 6 és 8 
orakor este

A cs nos jelenségU Amanda k. a. ret
tenthetetlen állatszeliditőuőként szerepel.

I-ső hely 30 kr. 11-sodik hely 15 kr* 
gyermekek felét fizetik.

A n  A közönség számos látogatását kéri

I3AYER ÁGOST



4835 88. tkvi izim.
Á rverési h ird e tm é n y i kivona t

A csáktornyni kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
lözhirré teszi, hogy Horváth Lej »s zárdafónök végrcluijtatóuak, 
Soltics Andias végrehajtást zcuvedó elleni 200 fit tőkeküvete ós 
ót járulékai iránti végrehajtás ügyében a n?gy kan:zsai ki : 
törvényszék (a Csáktornyái k>r. járásbíróság) terü'etén lévő, a 
p ibiszlávcczi 23 tjkvben Solt:c< Andrást illető fele részeire, u. 
in. 2P|b hr«z. a. 122 fit, 10013 hisz, a. 198 í \  160|a. lírsz 
r. 66 írt, 550íb hrsz. a. 160 fit, 5971» h-sz. a. 78 fit, 622lb 
hrsz. *. 67 frt, 646j*. hrsz. » 91 fit, 708|b hr»z. a. 85 frtra, 
a legelő- és eidó;llelir^uyre 100 f tra, a pribisztávrczi 92 tk. 
181. hrsz. •. 47 frt. 37*7. hrsz a. 186 frt, 385. hraz. a. 132 
frtra becaütt iigstlanokra az érvelést <1 rnddte és hogy a fon- 
nebb migjelö’t ingatlanok az I 8 § 9 .  évi fn lla s  lió 1 5 -Ik  
nap|An d u 3 órakor a pribis/láverz- község házánál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartóztuk az ingatlanok beesáiának 
10 százalékát vagy s 12 frt 20 kr, 19 frt 80 kr, 6 fit 60 
kr, 16 frt, 7 frt £0 kr, 6 f t 70 kr, 9 frt 10 kr, 8 f t 50 k», 
10 fit, 4 frt 70 kr, 16 frt 80 kr, 13 frt 20 krt készpénzbe*', 
vagy az 1881. LX. t. ez 42 §-ában jelzett á fdyammal szí
ni it* tt és az 1881. év’ i) vember hó 1-én 3330 sz. a. kc t ig*z- 
i áqügym nistei i rendi 1 t 8. $-ában k jelölt óvadékképei é tékpa 
I irhán a kikül’ö't kezéhez léten i av gy az 1881. LX t. ez. 
170. §-a értelmébeu a bánatpénznek a bin Ságnál előleges e he
lyesé érő k'áll M l HZflbálys.erü elismervényt á szolgáltatni.

Kelt Csáktornyán a kir. jbiró«ég mint tlkvi hatósági á, 
1888. dec/ember 14-én. 936 I --1

4634/88. Ik i szám.
Á rverést h ird e tm é n y i kivonat

A Csáktornyái kír. játásbiróság mint tlkvi hatóság Lö hírré 
teszi, hogy Horváth Lajos végrclmjtatónak, Novák Mihály vég 
lehajlást szenvedő elit ni 50 fit tőkekövetelés és jáu 'ékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagy kanizsai k r̂. törvényszék a (Csák
tornyái kir. jáiésbi'óság) teiü’ctén lé*ö |»iib sziaveczi 193. H. 
61. Iirts. a. ingatlanból Novák Mihályt il'f,tő 14 iészére 221 
frt, a pribiszláveczi 51. tk. 248 bibz, a lj4 íésnere 230 fit, a 
pribiszláveczi 91 tk. 321. hrsz. a 132 f.t (s a pribiszlávecz 
194. tk. 405. hisz. a. ingatlanból '|, részére 56 frt bec érték- 
ben vz ár verést elrendelte és ho y a fen iebh megjelölt iugstia 
nők az I8 § 0  juliuo 1 5 -fk  nnp|iin, d e. 10 ó r a k o r  a 
pr bi zláveczi kó/ségbáz&nftl mcg aitaidó nyilvános árvetésen a 
megálliptott kikiáltási áron alól is eladatni fogtuk.

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatlanok b csárának 
10 százalékát, vagyis 22 frt 10 kr, 23 frt, 13 Irt 20 kr, 5 
f t 30 krt készpénzben, vagy az 1831. LX. t-ez. 4?. § bán jel
zett, árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-ón 3333. 
íz. a. kelt igazsigügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óva
dékképes é tékpapiibun a kiküldött kezéhez letol ni, avagy az 1881 
LX t -ez. 170 §-a ételmében a bánat] énznek a bíróságnál elő
legei elbelyizéséről kiállított s a b á y  ierü elismervényt átsznl- 
gáltatni. — K elt Csáktoinyán, a kir. jb ró^ág, mint tlkvi ható
ságnál 1888. deczrmber 14-én. 935 1 - 1

691/89 tkvi szám.
Á rverés i h it d e fm é n y i kivona t

A csákto nyai kir. jbirósig, mint tlkvi batótág közhírré te
sz5, hogy Kovácri’s I tván és neje végrt liajtMónak, Szabó Tamás 
és neje végrehajtást szenvedő d i n i  200 fit tőkekövetelés és 
jáiulékai iránti végrehajtási Ügyében a nagy kanizsai kir. törvény
szék (a Csáktornyát kir. jbiró‘Ag) teiühtén lévő, sz ivénveozi 
158. tk. 262|c hrsz. a. 48 fit 60 kr, 320|c hisz a 40 fit 
377|c hrsz a. 160 fit, 460| • hisz. a. 120 fit, 549|clnsz. a CO 
fi ti a ; a mibovláni 76. tk. 89 hisz. a. 150 fitiA becsült ingat 
Janókra az iiv e ’étt elrendelte és hogy a fenni bb menj lö t in
gatlanok sz 1889 itt  julius kö 2 )Jr napján i. #. 10 órakor az ivá 
novcczi és délután 3 órakor a uiihovlyáni községi biió bá imái 
megtartandó nyilvános áiveréseu a m eg á lla p ít kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. — A’ver ezni szándékozók taitoznak az in
gatlanok becsárának 10 °|0-át vagyis 4 fit 85 kr, 4 f»L 16 frt, 
12 frt, 6 fit és 15 fitfcot készpénibvn vagy az 1881. LX t ez. 
42. § bán jelzett árfolyammal szám tott és az 1881 évi iiovcmbe* 
hó 1-én 3333. sr. a. kelt iga ságügyminiateri iendelet8. §-ábin 
kijelölt ófadékképes éitékpspiiban a kiküldött kezéhez letenn:, 
avagy az 1881.LX t. ez. 170 § a értelmében a bánatpénznek h bt 
i óság. tiál elóleg*’8 elhelyezéséi ól kiáll tott szabályiéért) elismervényt 
átszolgáltatni. Kelt Csáktoinyán, kir jbi.ósig mirt tlkvi hatóság
nál, 1889. feb uá- 13 án. 942 1 - 1

Nyomatott Fischel Fülüp taplulajdonosnál Csáktornyán.
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