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B z e r k e iz tö se g l  Iroda

Fátér Sít -Feroncmiek háza, erne 
I#t, balra. — Sxerkaastövel érta- 
kazni lehet m indennap  11 éa 12 
óra  között. — A lap azell^mi 
részére vonatkozó minden közie
mén/ H a r g ita i  Jóxzaf szar- 

keaatS nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:

Viccbe] Fttlöp könjvkareskedése. 
Ide küldendők az elöflzetéai dijak

n/iltterek ér hirdetések. 

H irdetések juh in yo sa n  szá m ítta tn a k t

E lő fizetés i Arak:

Eyész évre , . . . 4 fri 
Fél évre . . . .  2 frt
Feyyed évre . . . 1 frt

Eyyes szövi W far.

H irdetések még e l f ^ x i t a t e u e n :

IACT1R í« BORÚT H M  MEGJELENŐ TíRSADAI.MI. ISMPREITERJESZTfl h SZÉPIROMIHIEETIUP. 
M egjelenik  h e ten k in t egyszer: v asá rn ap .

Á ~ ~ M u ra \8 z i t is z t i  önsegélyző szö ve tkeze t11, a „ C sá k to rn y á i to ká ré ip é n z t? ,ru, a r M uraközt t u tm  é k y é n z tá r u az  
•A ls ó -M u r a k ő ti-T a k a r  ékpénzt A r* és „ Ö nsegélyző szöve tkezet*  s  a ilu ra k ű z-h eg y r id ék i közm űvelődést „Ö nképző-

ír őr* h iva ta los közlönye.

(iyors és olcsó hitelt a népnek.
íi.

Előző közleményünkben kimutattuk, I 
miszerint a muraközi köznép nagyrészének 
sorsa egy hajszálon függ, meri amil produkál, 
azt potom áron veszik meg tőle, de eladni 
kénytelen, mert a váltó meg kötelezvény- 
kamat igen kényes portéka, mi könnyen von 
maga után löké felmondást, ha a napján1 
nem lesz fizetve; ebből pedig perpatvar lesz, 
mi a szegény gazdának mindenét elnyelheti.

Ha nem akarjuk, hogy a muraközi nép 
végkép elmei üljön, meg kell ragadnunk még 
a szalmaszálat is, hogy nekik olcsó hitel! ] 
teremtsünk.

Csakhogy az a baj, hogy azoknak, kik ezt 
elősegíthetnék, kik a pénz árát leszállíthat
nák, az ilyesmihez nincsen kedvök; mert a 
tőkepénzesek nem azért helyezik el pén
züket a takarékpénztárba, hogy a hitelre 
szorulóknak olcsón nyújtsanak segélyt, lm-; 
nem hogy ők minél nagyobb osztalékot 
kapjanak. Vagyis takarékpénztár — termé
szetesen — nem jótékonysági intézet, hanem 
pénzkereskedés.

Azt mondhatná valaki, hogy a megyei 
árvatárnál elég kis kamatra adnak pénzt 
Az igaz de a népn k ez sem elég olcsó, 
mert ő maga nem képes azt megszerezni, 
ha pedig a jegyzőnek vagy az ügyvédnek 
fizet a kölcsön megszerzéséért, akkor az 
már nem oly olcsó pénz, mint sokan hiszik. 
Aztán az árvaszék a szabályok értelmében

oly szűkén méri az ingatlanra a kölcsönt,! 
hogy ugyancsak erős gazda legyen az, aki 
p. o. 500 frtos kölcsönhöz akar jutni.

Alakítsunk segélyegyleteket! A segély
egyletek amellett, hogy a részvényeseknek 
o’csó kamatért adnak kölcsönt, a takaré
kosságra is ösztönzik a népet. A kölcsön
vett összegeket heti részletekben fizethetik 
vissza, nem is oly szigorúak az eljárások, 
mini. a takarékpénztáraknál; ha valaki né
hány hétig há'ra marad is a fizetéssel, még 
nem akasztanak port a nyakába s időt en 
gednek neki, hogy tartozását tisztázhassa 
és befizetett pénzére minden ré zvényes 

| megkapja a kamatot.
De — amint említettük — takarékos 

sági szempontból is ajánlatos a segc’yegy- 
: letek alakítása, mert még a szegény nap- 
! számos ember is vehet egy pár részvényt, 
mire hetenkint JO - 50 krt kell befizetni, s 
mily jól esik nz ilyeneknek, ha esetleg meg 

(szorulnak és ezen intézetnél ugyan sajátju
kat a leszámolásig kölcsönképen felvehetik.

A segélyegyletek midiéit szól az is, 
hogy az ország azon vidékein, hol ezen 
üdvös intézmény már régebb i d ő  ó la  m e g  
van honosítva, olt a lakosság nincs úgy 
eladósodva, mint ott ahol azt a nép még 
nem ismeri.

Hiába váijuk a segélyt felülről, ha ma
gunk tétlenül maradunk; tudlunkkal vidé
künk területén levő 100 nál több község kö
zül egyetlen egy sem rendelkezik segély- 
egylettel, — igen jól tennék a műveltebb

elemek, ha oda hatnának, hogy a segély
egyletek minél előbb életbe léphetnének kü
lönb-en a nagyobb községekben, vagy a 
jegyzőségek székhelyein.

A vidékünkön lévő takarékpénztárak
nál van ugyan ilyen segélyegylethez hasonló 
üzletág amelybe hetenkint fizetnek a részt
vevők kisebb nagyobb összeget és ugyan
csak onnan kaphatnak heti visszafizetésre 
kölcsönt, csakhogy ezen üzletágat a nép 
nem ismeri és amúgy is p. o. a hegyvidéki 
nép nehezen fér hozzájuk Az is baj, hogy 
kölcsönt rendesen csak annak adnak, a ki
re a sor rákerül. Az is baj, hogy min
den negyedik, illetőleg második évben ala
kulnak ilyen vasárnapi befizető társaságok.

Talán a takarékpénztárak állíthatnának 
fiókokat nagyobb községekben, ahol a se 
gélyegx leteket szervezve, olcsóbb kamatra, 
gyorsabb eljárással adnának a kölcsönre 
szoru'ó népnek pénzt.

Ki a gazdáink és vidéki iparosaink meg
mentéséről van szó tehát az elmodottakat 
azok érdekében ajánljuk a vidéki értelmiség, 
a jobb módú gazdák és pénzintézeteink 
figyelmébe.

— A  1c Oz igazgatási bizottság november 
12 én Svastits Benő főispán Öméltóságának elnök
lete alatt tartott gyűlést. — Öméltósága üdvözöl
vén a bizottság tagjait, jelen'é. hogy a földmive- 
lésügyi miniszter a közigazgatási bizottsági* i a 
vármegye közgazdasági e ö ldójául Orosz Pá't 
nevezte ki. — Az aüspáni havi jelentés felolvas
tatok s liliomáéul vétetett. — A nagy-kanizsai

L Jmkis" Uttiíji.
A gugi expediczió.

(Folyt.)

A tisztelendő urnák az a!>ó végről váló 
szom-zódja volt Fitypalaly Henrik, a kántor. Szép 
hangja volt a lelkemnek ; az asszonyok válasz
tottak a maga idejében. Milyen kenetesen énekli: 
„Vékony deszka kerítés stb.“ — biz’a vékony 1 
— Aztán: »Szere i a pap a kávét, de még job 
bán a szakáé nét.« — No ezt már nem hagy 
halta szó nélkül a tisztelendő úr. Rákezdte ő is, 
úgy har g ott, mint valami nagyharang — Re- 
t-ektor uram ká káposztája, tő-tövig rodliadt a 
torzsája."

— Te nebuló, hé, — íörmedt rám Henrik 
ur — hát tanultok-e va'amil, mi, mióta én itt 
vagyok, hé? — P—a, pa. r—a, ra, para, — te 
tndod-e ailabizálni a Bákóczy lóvá!?

— Nem ón mester uram, mi most egyszerre 
tanulunk Írni és olvasni.

— Mi a menykői I — Hanem te, miféle mas
kara ruhában jársz te, nincs raj'a egy garasára 
sujtáa.

— Hja Henrik ur, most ez a divat mi-
ná'unk.

— Mit a divat?! — harsán meg egy dörgő 
bassus hang Nem volt nehéz ráismerni. Csót ár 
Adorján volt, a Dini bécsi édes atyja. Épen 
olyan c/.igánybucsuztató torma, bájába kéredző 
bajusza volt, mint a Mának.

— Ilyen a divat? Hát a pörge kalapodat,

rámás (M'.mádat hol hagytad? Tyű! — A''án 
összevette kegyetlenül a bokáját, hogy csakúgy 
harangozlak a lázsiás tallér nagyságú sarkantyúk 
a koporsó öblében . — Alig alig. hogy parolázott 
velem.

Hosszú ásiiás közölt ébredt meg Adorján 
bácsi szomszédja Karika Bencze, az előbbinek 
volt jurátusa.

— Adorján bátyám, itt van még?
— Itt, miért kérded ?
— Azért, mert úgy hallottam, mint ha (rom

bit Alink volna. Jó lenne körülnéznünk, bálba tud
tunk nélkül ieitámadiak a többiek. Ha a lábujja 
imon számilom is, ezen a héten okvetlenül meg 
kell történnie a íöllámadá-nak Nagy ándungom 
van ! — Ideje is már, unalmas itt az élet. Se 
ferb!i, se paripa, se dohány, se menyecske, se 
pör. Olyan csöndesen vagyunk, mintha sírban 
volnánk.-------

Adorján bátyám !
— No!
— Mintha pecsenyes/.agot éreznék. Ji jel! 

Mikor ezelőtt tizenöt évvel a gugi s/.Hbó lánya a 
K'opacsek Máli — tudja az a ragyás, az a kan
csal szemű megvallotta, hogy szeret, azelőtt né ( 
hány nappal szintén nagyon erős pecsenyeillutot1 
óteztem. A sors minden velem elkövetendő jó é-
töményét a pecsenyeillattul i/eni m eg.------ Ab,
uh! Te vagy az öcsém. Hogy a bagoly rugion 
meg! Te azt izenem a Nánc*i nénémnek, hogy 
luinpolja el minden pénzé’, mert itt még cinkén 
sem lids/ná lialom.

— É i is tisztelem eJes fi»m — hangzott 
i még távo'abb vékonyan, mint a nádsip Minden
felől hangzó'l az'án :

— Kisziihand, csókolom kezet nemzete* 
asszony.

Szent Tu: ifrutti! Az én keresztanyám. Ke
zei akartam neki csókolni, mint hajdanán, mikor 
ináko-ipntkót adott, de abbin a pillanatban erős 
'égvonal siviiott végi< s a gugiak elaludtak.

Megi letődve ballagtam tovább. Egy helyen 
aztán bedőlve találtam az alagutat, s csak akkora 
n y i á s  maradt szabadon, tne'ysn fejemet átdugha- 
tám. Csakugyan átfért! Volt is ott mit látn: ! Két 
fénye* pont vi ágiiott felém, mint ké‘ izzó kar- 
bunkulus. A szag azonban mely orromat megütötte 
nagyon ismerős volt előttem a rókavadászatokról. 
Semmi ke ség ! Rám is d V mögött a ravasz, amint 
azonban „parforcjw-t emlegettem előtte, elinalt 
s ón lukásat egy jól kimért csákányütóssel bir
tokomba vettem. Kpen lakomájától zavartam el. 
Egy szép kendermagos kai ast köpesziett, a mely • 
ben én a fentebb említett Náncsi néni hét határ

iban bi.es Marczl kakasát ismertem meg. Igen, 
igen O.t volt a nyakán piros szalagon a csengi.

Az idő siettetett. Utam kétharmadát meg
tel lem s/erenclésen tengeri betegség és sárgaláz 
nélkü1. Láttam, hogy a másvilág egészen más, 
mint a milyennek a katekizmus tanítja. Úgy vi
szonyúik a toldi é ethez, mint ha valaki szabad 
ko.ában és a börtönben kártyáz. Annyira hoz iá 
szoktam az a'agut dohos légköréhez, a puha ho
mokhoz, mintha csak a gugi u'osán jártam volna, 
— Siket esc id köröskörül, aztán elkezd valami 
zizegni, asongani, csengeni-bongani, mintha nagyon 
mélyről jőue a hang. Bizonyosan a pokolban tar 
tanuk va ami ma ális felét. Min'lia látnám a tágas 
terein izzó vasból készült talait, szikrázó gyémán- 
los kandelláber által megvilágitott tüzes kígyókkal 
bélelt pihenő pamtagait, az egész közönséget: izzó





Csáktornyái kir. közjegyző ur jegyzékei és 
nyomlalványai. Az iratok megtalálója kére 
tik, miszerint ezen -  másra nézve érték- 
nélküli jegyzéket szíveskedjék Csáktornyán 
Ziegler Kálmán kir. körjegyző irodájában 
áladni. A megtaláló 5 frl jutalomban részesül.

$ , E Q Y E 1  H Í R E K .  Tapolczán a 
kormány vinczellérképezdét állít fel. A füld- 
rnivelési miniszter költségvetésében e czélra 
egyelőre 2400 írt van felvéve. — A kereske
delmi miniszter Lindheim czégnek előmun
kálati engedélyt adott Nagy-Atádtól-Kanizsa- 
Bánok-Sz.-György-Csesztreg, esetleg Zala-Lö
vőn keresztül Szt-Gotthárdig vagy Csáká
nyig vezetendő vasútra. — Saáry Vincze 
keszthelyi kir. közjegyző kedves leányát 
Piroska k. a. eljegyezte Balogh Tódor vég
zett gazdász. — N-Kanizsán a közöshad
seregbeli katonák között lifusz ütött ki; !»0 
katona fekszik a járványos betegségben. — 
Keszthely városa az államtól a regálejogol 
9800 frtért vette bérbe.

U 1 0 Ü A L 0 3 I .

—- N a p ta ia k . *Pallas« budapesti jó nevű 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság kia 
dásában a következő naptárak jelenlek meg 
az 1800-ik évre: 1) Pallas nagy képes nap
tára. Szerkesztette Benedek Klek. Tartalma 
a naptári részen kívül : Irodalmi rész, Köz
hasznú rész, Általános czimtár, Egyházi 
czimtár, Katonai czimtár, Közművelődési 
czimtár, Közgazdasági czimtár, Igazságügyi

czimtár, Egészségügyi czimtár, Törvényha
tósági czimtár Ára e kiváló gond lal össze
állított naptárnak 1 írt. — 2) A magyar cm 
bér naptára, a magyar nép számára szerk. 
Kurucz Péter. Ara 30 kr. — Családi nap 
tár ára 50 kr. — Az obsitos jókedvű ka- 
lendáriom, szerk. Rokkant Huszár. Ára 30 
kr. — Ez utóbbi 3 naptár érdekes, tanul
ságos, közhasznú és mulatságos tartalmuk
nál fogva a magyar családok számára ki
válóan alkalmasak. Kaphatók: I ischel Fü- 
löp könyvkereskedésében Csáktornyán

— cí p i t i s i  tanácsadó  czirnil füzete* 
vállalatból Gonda Béla műszaki tanácsos és 
műegyetemi m. tanár közérdekű müveiből 
megjelent a 6-ik füzet, mely a kőmives és 
kőfaragó munkára, az ácsmunkára, a vas 
és eczél munkára a a fahidnk vâ alkatrénzei 
nek gyártására és szállítására vonatkozó 
részlete* feltételeket tartalmazza. Megrende
lteket elf gad Ifj Nagel Oltó könyvkiadóin 
vatala, Budapesten.

— N e m ze te i ura im é czim alatt Mikszáth 
Kálmán összegyüilött munkáinak füzetes 
kiadásából immár a harmadik teljes kötet 
megjelent. Révai testvérek kiadóhivatala 
(Budapesten, IV. váczi-utcza 4) megérdemli 
az osztatlan elismerést, a mi elég dicsőség
nek, de megérdemli a tömeges pártolást is, 
a mi elég legyen aztán arra hogy jövőben 
is ily kiadványokkal gyarapítsák eredetiek 
dolgában oly szegény küuyvpiaczunkat. — 
15 füzettel 3 kötet van teljesen befejezve éc

mind a három igazi diszkölel. Gyönyörű 
nyomdai kiállítás, remek papiros, helylyel- 
közzel kitűnő illuslrácziók, 3 ives füzetek 
és mindez füzetenként csak 35 krajczár. 
Mikszáthban az igazi magyar humoristát is
merjük meg kit eredetisége lett egyszerre 
nagygyá és most füzetekben megjelen és 
összegyűjtött munkái kezeskednek arról, hogy 
nagysága törhetetlen marad a jövőben is. 
A kinek tolla a »Nemzetes uraimék at meg
írta, abban sokkal több van az isteni szik
rából, mintsem evvel már kialudhatott vol 
na. Ks hogy igazunk van azt a gyors egy 
másulánban megjelenő további füzetek fog 
ják bizonyítani.

— £  m ura kö z t n a p tá r 1800 iki évfo
lyama megjelent. Szerkeszté: Margitai Jó- 
zsaf. Tartalma: 1) Naptári rész. 2) ITj évre 
(vers) Szabolils F. — 3) A koraiok, G. Qy. 
— 4) A boazú, (elbeszélés,) KoUay E. — 
5) A mi népünk némely hibás Glád F. — 
<J) Az állatok beszéde, G. (Jy. — 7) Valami 
időröviditésül. — 8) Muraközi bordalok. —
9) A jó rend képpel). — 10) Falun (kép
pel) — 11) Finom fin (képpel) — 12) Ár
tatlanság (képpel.) -  13) A borravaló (4 
képpel). — 14) Vásárok, hirdetések. E naptár 
a muraközi horvát nép számára baisfias 
szempontokból Íratott. Ára 20 kr Kapható 
Fischel F. könyvkereskedésében Csáktor
nyán Ajánljuk lapunk t. olvasóinak.

KKÍiELŐS SZERKESZTŐ
M A R O I T A I  J Ó Z S E F
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lr*Mlui<ka p ísu rn n  :
O l t v n i  p i j .c ,  f r a t e n ű a  Í rn a ,  lévő  
na  k o n d i^ n a c iji .  - -  S u re d n ik  ra 
inoéi je  sv a id  dnn g o v o r iti  med 
I l i  12 vu ro m . —  3 v e  p o S iljke  
t lé u c *  s* a a d r ia ja  no v in  ah, na j 
se p. S .lja ju  na Ím e  M a r g i t a i  

J o í e f a  a re d u ik a  v u  Ö ak ovec
IsdattlJalTOi

X n j l t a r a  F ia o h e l F i l lp o v a  kam
pV r-dp laU  i  obenane p o í il ja ju

na horvatskom i m agiarskom  jeziku izlazeói druztveni znanstveni i povuöljivi list za púk.
^  Iz la z i Bvnki tijed en  je d e n k ra t i to : vu sv&ku n e d e l j u , _____

Sfotfeniglasnik: „Mtdjimurskogapodpomagaju'eja Zinovnitkoga druiíva „Cakoveike Iparkasse*, „Mtdjimurske sparkasseu, „Dolnjo-Medjimurske lp~vCn ><-*/ .. Podpot/ia 'ájultg a druitvaa „ Gcrujo-Medjimurskoga kidtumoga dntifvau.______
FAI. KRKDII l'lllü .

n .

Vu zadnjem biO'U naőih novin dóka 
zalí smo, da zaduíeni medj murski púk 
mora na nikaj dojti, ako nedobi fal kredit, 
ar ako mu knj malo zraste, ouo fal kupiju 
od njega ; prodati pák mora, ar au vekslini 
ili obligatorije nevarne porteke, koj • ebko 
vleceju za sobom od1 azivanje glavn ce, ako 
ae termini neobdr/iju ; za tim pák dojde 
pravda, kaj siromaku gospodaru céli imelek 
lebko pokopa.

Ako ne emo, da medjimuraki púk na 
nikaj dojde, treba mu je priskrbeti KI 
kredit

Nego to je z 1 o, da oni, koji bi to 
mogb éiuitijkoji bi vu tem poslu pomoéi mog 
li, tojest cénu perez na niíe deli. k tomu ne 
imaju volju Ar oni, [koji peneze imaju, 
niaii ai peneze za to vu SparkaH.se deli. da 
In onim, koji potrebuju kredit, pomogli, 
nego da ?im véé za avoje peneze dobiju. 
Tojent sparkasae nisu dobrotvo ni zavodi. 
n?go stacuni, gde ae s penezi trguje

To bi lebko nekoji rekli, da je moéi 
tál peneze dobiti pri varmegjinskim sindins- 
kim uredu To je iatina, ali niti ovi penezi 
nisu dóst tál puku, ar si je on sam nemre 
priskrhiti. a kaj za piiakrbu nótáriusa ili 
odvefniku piáti i atem ga viSe koStaju oni 
1 enezi A k tomu uirotinaki ured tak malu

svotu dava na intabulaciju, da jaki gos- 
podar mora biti. kői tam 500 frtov more 
na posudbu dobiti

Vtemeljimo po^pomaga uéa druítva 1
Óva druztva poljeg tóga, da puku fal 

peneze davaju na posudbu, púk na #pa anje 
privucaju. Na posudbu vzeti penezi se pri 
tairovib druitvab po tijednu plaóaju nazad, 
a ob igalorij i nisu tak oS re kak pri Spar- 
kassab ar ako gdo nekoliko fij^duov za- 
mudi plaéen>, nebudu ga laki sudu prekdali

I (bugac bi liasnovita bila óva pod- 
pom},gajuca druálva. Puéanstvo bi se k 
*Paianju privi ilo, ar bi «i i najsiroma'nesi 
teíak mogel neko iko akcijab pr sk« beti, 
na kai bi vu ti êetnu 30 50 krajcarnv
platil, i k k bi dobro bÜo takovim, ako bi 
niim penezi meujkaü. da bi svo;e pri pa 
rane p neze na posudbu iz kas-ie Vun zeb

Vu vnog h tranib m igjarske zemlje 
ima t.ijiovili podpomagajucih druztvab tojest 
kassab ; vu takovih obc nah nega glada 
nili siromaátva, ar si svaki lebko i liilro 
more pomoéi, pák peneze dob.ti iz dóm ée 
kass1?.

/ âbadava éekamo pomoc od zgora, ako 
si luké v 2 *p ilenemo I Pri n is vu M d i- 
murju ima ler kak 100 obéinah a niti vu 
j ed nőj nega podpomagajuóeg dru2tva Jsko 
dobro bi za to éinili oni. k >ji au vu ob- 
é ni vodij. da bi cim predi vtem l̂ji i t • 
kovo dri2tvo.

Pri naáili parkassab takaj jesu neka- 
kova podpom gauéa drufctva, vu kője ae 
po tijedoab mora plecati ali kaj hasni to 
onomu koj je dalcko od vara a, kak ni 
priliVo goriéan. I to je falinga, da ’Z öve 
kasse uiedno samo on dobi peneze, na 
tóga red dojde, a ne on, komu je sila za 
peneze.

Morti bi naáe £parka se mog’e po 
medjimurskili vebkih obéinah iloiiti takova 
dru2tva, gde bi medjimurc’ filej dobili pe- 

Ineze na pnsudbu ?
Vei ku zaslugu bi hí on priskrbel, koj 

bi ovu stvar vu ruke vzel. Preporu^amo 
za to onim víemeljenje podpomagajuóeg 
dru2tva, kojim je Bog dosta dal ! Pomoéi 
Htradajuóem je naáa krséanski du2nost I

Zivljenje vu dubljini morskoj-
Néma lejára  przira, negn jc pogleit 

na áiroko i neprrg edno mm je, kada p » ujem 
b;odovi i i pák nieáujc Kdje plovc. Ali uili 
nije streSuájga pogleda, nego je poglcd na 
u burkano inorje. Ktda silnimi svojimi valóvi 
i unj vekéi brod tak sin tam nahitava, kik 
oreliovu lupinu, ili k<>di se mor k̂i stup spoii 
s oblakom ter silnom grmljaviiio n obara i 
ruá svj, kaj mu na putu atoji. Strah >vitl i 
neopiövi ja to prizor 1 P*k ipák vlada i 
pod piviáinom moraiom veliko iivljeuje. Duó 
motsko tak j« picmenjlivo, kak je kopno 
vsuha zernlja) ; tu je gl bse, tam plitviá-’, kak





lmon od reíormatorskc cirkvc, koj je viáe 
Ijtulili pod se zakopal' I i > vezda izkopal 
síi jzpod ru$ev nah fiest mrtvili a visejakol 
ozledjeivih i rpotrlih ljudili. Túrén srnáil j 
ne je, vele zato, ar je bil od jako s'alrga 
irwiteriala zidan i lo jako nemaino gra jrn

6lad vu sároskoj varmedjiji.
Vu gornj< j strani na ega orsnga naj- 

siromnár e*a je varmedji a á ro'ka. ojob lo 
onaj dől, koj a (ialicijom mejaái (er se 
Makovicza zove < >va okolioa ma!o g'a 
drje dobcr prirod a letos je tak neplodna 
i gola ostala, da au oudesnji Ölovaki iz- 
vríeni najvekgoj nevolji i gladu Ista kim* 
je tak zlo obrodila, da su go*po(lari prí 
silj ni marliu svoju piodali zbok pomenj 
kanja krme. Varmedjijska oblast, vőiniilaje! 
sluíbene korake, da se nevel i omle njili 
stanovnikov prpomoie

Zenitba robov.
Vu temniei biiixelskoj pripetilo se je 

opet, da su dva robi vu reátu venía'i 
Kreisl Ka elán razbojnik odsudjen je na 
te/ke láncé, kojcga je njegova ljubovca 
lleekl Anna i vu reál nasledovala tér s 
njim trpela Fo íe lj razbojnika vei cali su 
ga v reátu ; on je teíke láncé i Virigi na 
rukali i nogali imái. ona pák obleíena vu 
óm'in prijeli bi sv. sakiament zenitbe, po 
óem zaprt bi taki svaki vu svoju celicu. 
Skoda da je nisu j'é lép) >kupa deli v 
jednu h'íu

Gore<i vlak.
Novcmbra 3 ga vuígal se je s nepoz- 

natrga zroka jedeu vagon iz Kö’na iduóega 
vlaka. Vu vagomi spala je g oíica Benetli 
zvana sa svojimi dvOmi kéerm , konduetori 
nisu taki poíuli kri gospe i kóerkah i 
skoro su prekesno vlak zastavili. B duó su

gospe sledene apaié, a tóga j m je sve 
ubje, opravai penezi zgoreli, konduetori 

su samo s ve'ikim naporom komaj dame 
os'obodili tak, kuk su bile vu oiHpodnjih 
opravali i rubadah

Smrt pri plesu.
Ima vnogo ljudili, osobito devojkab, 

kője, kada se pri plesu rezhieaju, neznaju 
»i giau'ce postaviti vu znbavi svojoj. 
Vnoga lépa i zdrava devojka p'atila je 
smri u p esnu zabavu. Ovak je uezduvnja 
Kobb r Kma zvana devojka vu Berlinu pri 
tancu tak vu hicu d« sin, da n’je mogla 
presfaii Taucala, djipa a i vrtela t.e je tak 
dugó, dók najedenkrat prestale su te'esn' 
snage delova'i i lépa Erna sruá la se je na 
tla tér za nekoliko minutah izdehnula du u. 
Kiv j-j je na sve strane oblejala.

Dragi ka tel
Kakove smö ne i-’uintne t o-e nekoji 

bogaink na zidanje svoluxurioznili gradov, 
.» lom nam onjlepáv svedoőamtvo d»je 
kaSt.el eng'euskoga lorda Bute zvauoga vu 
Monstuarlu. KaS'el táj neizmerno je vélik 
vés izkincen turneki i s drugimi cradami 
vu oisto gotic'kom sti'u a kostái )■*. nika) 
mén e, kak : 7 milijunov, velim, óeter
deset i sedem mili u.iov fór ntov. To je 
broj, koj se nana skoro ie:stii»ir. vidi, nu 
novine ga tak glase.

PoMni tat.
Táti pri nasih p Stah dán za dánom 

se pomnoiavaju. Do vfz'a smu najveö 
* ub « d samib poátarskih cinovnikov, od 
vezda pák poéeli su i niíes v gospoda po lna 
poneze k usti, kak na pöidu Oizmadia 
Martin zvani penezni listoni éa pri poStnom 
uredu nuternjega varoAa v Budapesti!. Táj 
,e nezdavnja odprl jódén Üst, iz kojega je 
p öko je/ero forintov I po za se pespravü.

Sudbena jztraga ima zeznati, kak i kam 
je s timi penezi zmanipul iral.

Prosnja.
22gaovoga m?seca na piltu m d Ca

kó com i Sv. Kriíom hu éakoveéki g. k (*. 
nótárius iz koftije zgubili svoja pisma. Koj bi 
óva — drugomu nikaj ne vredna pisniana ’e) 
naj je donese vu Cakovec, v kancella riju g 
Ziegb r Kalmana kr. notariuöa, gde bude 
5 fr.ov nagradu dobil.

Potroénik vatikana.
Vnogi nas niti nemisli. kolike stroáke 

ima hita sv. Otca papé Plaée kardinalov 
izna aju jede * milijun, 92 jezere i 500 
frankov, cirkvenih a'iademi ah stroáki 1 
milijun 200 jezer frankov, penzije 1 milijun 
i 800 jezer, podpomaganje siroma?nih re* 
dov ikov 3 mii. 600 jezer frankov, uzdr- 
>avanja stanjali spadaju ih k dohovnomu 
stolu 300 jezer frankov L t0Hnji potro'nik 
sv. O ea proiacunan je na ? do lijunov i 

5̂ jezer frankov.

ODQOVORNI URF.DNIK 
M A R O I T A I  J O / S R  F.
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A r vere ti h ird e tm é n y .

A perlaki kir. jbiróság m-nt tlkvi hatóság köz- 
közhiné teszi, hogy özvegy Jugovica LéuArduó 
szül. Kopfmaitu Fraucziska repeze szemerei lakosnak 
llujnics Miklós és iiajuics Ft-reucz mint uébai Haj 
üics Iván és mj<? Loviek Auaa turcsiscsei lak »*< k 
örökösei elleni kieióg.tcsi végreha)tási ügyében 300 
fit toké, eintek 18(9. évi hbiuár hó 10. oapiától
j&tó 8 % ős kamatúi, 20 írt 20 kr. pen, 9 fit
80 kr. vegrehajias kérelmi 8 ez úttal 9 f t 65 ttr- 
hau megállapít itt költségek behajlása rzé.jabó a 
kabizsai kir. tőivénypzék (perlaki kir. jbi oskg| 

lei lilét én fekvő Tutcsbese köz ég 5 sz tjkvbeu A 
1. 4 hisz. ingatliu a rajta levő h&zzat és 73 hr. az. 
a. kert 230 forint, a 104 hr. s z  a. lugathu 101 
irt továbbá a 117 hr. az. ingatlan 64 írtf mégis 
a 122 hr. sz. ingatlan 95 frl, úgy a 124 hr. az.
.íigatlau 59 fit CS a 140 hr, sz. ingatl a u  63 fit
végül a 163 hr. sz. ingatlan 32 fit valan int ezen 
ingatlanokhoz tartozó határozatlan aiánjbeli legelő 
ős erdő illetmény 100 fit imaarbut Tutcs ácsén a 
. özségi buó iitkasau 1 8 8 9  évi deczember hó 1 7 - in  d 
e 10 ó ra k o r Zakál Heunk C8akiuiii)«i iakoa ícipeietu 
ügy\éd vagy helyett*se közbejöttével megláttaudó 
nyilvános árvetésen elfognak adatni Kikiáltási ár a 
fentebb kitett becsar* Árvere/.ui kívánók tartoznak 
a bicsár 10 százalékát, készpénzben vagy óvadék- 
képespapirbáii a kikü dött kezéhez letenni. Vevó köteles 
a vétr'árt 3 egyeulő részletben még pedig az elsőt 
az árverés jogéi őre emelkedésétől szám tudó 45 nap 
alatt, a másodikat v . attól 75 uap a , a harmadikat 
ugyanattól 105 nap alatt, minden egyes résziét után 
az árverés napjától számított 6 % kamatokkal együtt 
az á reróii teltételekben meghatározott he.ye j és 
módozatoks;eriut lefizetni. Ezen hirdetmény kibo« 
csájtásával egyidejűleg megállapított árverési fel
tételek a hivatalos órák alatt a perlaki kir. jbiróság tlkvi 
osztálynál s Tnrcsiscse község elöljáróságánál megte
kinthetők, Ferlakon, 1889 évi szeptember bó 11-én-
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Á rverési h irde tm ény i kivonni*
A Csáktornyái kir. jbiróság, mint t kyi 

hatóság közhírré tesz*, hogy az államkincslá 
végrehajtatónak Kovácsics Mihály s neje vég
rehajtást szenvedő elleni 63 f t 65 kr. tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a nkanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái 
kir. jbiróság) területé i lévő gárdinoveczi 332 
tk. 186. 189. 21 1. 292. 355. ír . sz. a. in 
gatlanokból végrehajtást szenvedetteket illető 
s 252 írtra becsült 5I•, részre ; a gárdiuovcczi 
634 tk 930 hr. sz a. 156 írtra becsült 4lf  
részére, a gárdinoveczi 624 tk. 795 hr. sz 
a. 135 írt-a becsült ’ részére ezenrel meg
állapított kikiáltási árban elrendel e, én hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1889. évi 
itezember hó 2 ik napján d e 10 órakor Üár 
dinovecz község házánál megtartiirió nyíl 
vár os árverésen a megállapított k k á;tá‘i áron 
alól i* eladatui fognak.

Aiverezui szándékozók tartoznak az 111 
gatlan becsárának 10 9 a át vagy;s 25 b* 
20 krt, 15 forint 60 krajc/árt, 13 f ’""1 
50 krajezárt k é s z p é n z b e n ,  vagy 87 
1881. LX. t. ez. 42 $ ában jelzett, ár
folyammal számított és az 1881. évi november 
h ó i é n  3333. sz. a. kelt igazságügymin steri 
rendelet 8. § ábau kijelölt óvadékképe? éték-  
papirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881, LX. t. ez. 170 ^a étil.nébeu a 
bánatpénznek a biróságuál eloleges elhelyezé
séről kiál iiott szabályszerű el smervényt á?- 
izoigáitatni.

Kelt Csáktorovár, 1889. éviszeptemb hó 
1- 6 tápján.

A Csáktornyái kir. jbiróság. mint tlkvi 
hk lóság. 1066

Lsen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak ez in- j 
gatlan becsárának 10%-át, vagyis 40 f i 
6 ) kojezárt ké«zpénzb?i», vagy az 1881. é» i 
LX. í. ez. 42. §-ábau jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi novein 
bér hó ló n  3333. sz. a. kelt g zságügy- 
ministeri rendelet 8. §-ábin k je ölt óva- 
dékképea éitékpapirban a kiküldött kczéLez l e- ,

fonni avagy az 1881. LX. t.-cz 170. § a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előlegei 
elhelyezőié 61 kiállított szubályszei U elismer
vényt átszolgáltatui.

Kelt Csáktornyán, 18S9, évi október 
hó 16 ik napján.

A Csáktornyái kir. jbiróságmiut tlkvi 
hatóság.

1067.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Cbáktornyán.


	48

