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Sz«rk*sit6«egl Iroda

Főtér Sst.-Kerencziek háza, em« 
itt, Italra. — Ss^rkaaztövel ért#* 
ktzrti lehet mindennap 11 és 12 
6ra közOtt. — A lap ■zsllemi 
rcszért ronatkoaó minden közit* 
ménv Margitéi József szar* 

k tsz tő atyára kuldandö. MURAKÖZ
Kiadóhivatal:

Fim he! Fttlöp könyyktreskedása. 
Ide kfitdendök az előfizetési dijak 

nyiltterek ét hirdetések.
iulfinuojtan szdmittatnalr

I A G T A R  S  B O R I Í T  N T I L 1EN  M EG JE LEN Ő T Á R S A D A L M I, ISM ER ETTER JESZTŐ é s  SZÉP IR O D AL M I H E T IL A P .
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A „Muraközi ttszft Ítuéff/lyp$ ekövet fcezet^, a „C*JJetornyfí> talcarékpénztár", <t „Muinknzi takarA pinstdr^ az 
„AUÓ-Mutaköti-Takarékpénztár" és „Onsegéhjzö-szövetkettl1 * a Muraköz-hegyvidéki közművelődén „Önképző

kör" hivatalos közlönye.

E lő fiz e té s i f ira k :

Égisz évre . . . .  4 fr t
Fii évre . • • . 2 frt 
Fegyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 fér.

Hirdetések még elfogadtatna*: 
Budapesten: Goldb-rcer A. V. ée 
Rckstein B. hlrd ii d Uácabea: 
Schalek H., Dukta M., Oj.pelik A., 
Daube ti. L. és társánál és Herndl 

Brunben: Stern ál

Sgilttér petitsora W Vr.

Nyílt levél
n »M nrak0z« szerke&ztö*égélieK.

Tekintetes Szerkesztő L r !
A > Muraköz* 1889. évi február hó 

10-iki számában közzétevén a magyar nyelv 
szakszerű oktatásában és annak elsajátításá
ban jeleskedő muraközi s vendv déki taní
tók és növendékek 1887/8 tanévről szóló 
— harmadik — megjutalmazásának ered
ményét: elszámolásom zárlatához képest az 
18889. tanévi — ezúttal negyedik kiosztás
ra a következő tételek maradtak nyilván 
tartásban .

1. Zalavármegye nemesi pénztára vá
lasztmányának évi adománya 120 frt

2) Az *Elsó magyar általános biztosító 
társaság -nak Zalavármegye törvényhatósá-1 
gához befizetett második részlete s ennek 
kamatja 307 írt 84 kr.

3) Lázár Bernát ur adományának ma j 
radéka 130 frt.

4) Hirsehler Lipó*, Miksa, Henrik és 
Jakab urak negyedik részlete 2 >0 frt.

5) A ju'alornpénzek régi kamatja 35 frt.
0) Az újabb kiosztásig esedékes kamat

14 írt 10 kr.
Ö ssze sen .................... 807 frt.
Ezen összegből 1888 9. tanévre kö

vetkező jutalmak osztattak ki :
A) Zalavármegye nemesi pénztára vá

lasztmányának 120 frt évi adományából 
megjutalmazhattak :
Gönczi Ferensz zrinyifalvai áll. isk. tanító

30 frt.
Schveifzer Kálmán perlaki áll. isk. tanító 30 írt. 
Konkolyi József légrádi római kath.

tanító 30 írt.
Tóth Kálmán hodosáni áll. isk. igaz

gató 40 frt.
Összesen 130 frt.!

Tóth Kálmán jutalmához 10 írt Lázár 
Bernát ur adományából pótoltatott.

B) Az "Első magyar általános biztosító 
társaság* 300 frt befizetése, s ennek 7 frt 
84 kr. kamatja a többi kamatból 10 krral 
308 forintig kiegészíttetvén — következők 
közt osztatott ki:
Jeney Gu-ztáv Csáktornyái közs. elemi isk.

igazgató 10 frt
Pólyák Mátyás Csáktornyái elemi isk. 

tanító 30 frtifu/űinLi iskoiik növendékei
Perlaki áll. isk. 28 ft.
Stridói áll. isk. 24 ft.
Báczkanizsai áll. isk. 12 íl.
II-ik Hegykerületi áll. isk. 12 ft 
lV-ik hegykerületi áll. isk. 12 frt. 
Czirkovlyáni rk. isk. 8 ft.
Draskoveczi rk. isk. 8 fi. 
Viziszentgyörgyi rk. isk. 8 fi. 
Bottornyai rk. isk. 8 ft.
Beliczai rk. isk. 8 ft.

Mik^av<ri rk isk. 8 li i
Fclső-Mihályevec/i rk. isk. 8 ft. 
Drávává sáriiéi yi rk. isk. 8 fr,.

Vend ddeki iskolák növendékei közt:
Gánicsai állam1 isk. 12 ft.
Beliatinczi rk. isk. 12 ít.
Dagonyái rk. isk. 8 f t .

Bisztriczei rk. isk. 8 ft.
Oerenc-óczi rk. isk 8 ft.
Turnischai rk. isk. 8 ft.

< Hszesen 308 it.
C) Hirsehler Lipót, Miksa. Henrik és; 

Jakab urak 200 frt negyedik részletéből 
megjulalmaztattak :
Tóth Sándor perlaki állami iskolai igazgató

40 |ri
.Mészáros Ferenc/, bisztriczei romai

katholikus tanító 30 frt. I
Horváth Gyula st»idói áll. isk igazgató

40 frt
Horváth Gyula jutalmához 10 frt Lázár 

I Bernát ur adományából pótoltatott.
A nö endekek kö/iil meg utalma tattak .

Hodosáni állami iskola 9 ít. 
Tüskeszentgyörgyi rk. isk. 7 ft 
Goricsáni rk. iskola 7 ff 
Alsó-Králjevecze rk. iskola f> ff 
Xalaujvári rk. iskola f> ft 
Muraszentmártoni rk. iskola fi ít. 
Muraszerdahelyi rk. iskola ti ft 
Murasiklósi rk. iskola G ít 
Turcsiscsei rk. iskola 5 ft 
Szelenczei rk. iskola G ft 
Alsódomborui rk. iskola 8 ít 
Kottorii rk. iskola 8 ft 
Szentmáriai rk. iskola 7 ft 
Szoboticzai rk. iskola 8 ft 
Alsóvidoveczi rk. i kóla 7 ft

Összesen 210 frt.
D) A régi (35 ft) és uj (14 ít) kama 

tok iiázár Bernáth ur adományából G4 írtig 
kiegészíttetvén, megjutalmazhattak belőle:
Eplényi János sz.-jakahíalvai rk. tanító (né-j 

rnelajku növendékek közt elért sikerért)
30 lt.

A Csáktornyái községi elemi iskola nö
vendékei 25 ft

A zrinyifalvai állami elemi iskola nö
vendékei 9 ft.

Összesen G4 ít
Ekkép az A) B) C) D) alatti jutalmakat 

összegezvén — kitetszik, hogy eze \ negyedik 
jutalmazás alkalmából 1838 9 tanévre kiosztarott 
összesen : hetszáz tizenkét forint.

Vagyis:
A) 130 forint
B) 30-8 forint
C) 210 forint
Ü) fi4 forint

Összesen 712 forint
Marad tehát az 1889 90-ki ötödik ki

osztáshoz nyilvántartásban:

1) Zalavármegye nemesi pénztár vá
lasztmányának évi ajánlata 120 frt*

2) Az >Első magyar általáuos 
biztosító társaság« harmadik részlete 300 frt.

3) Hirsehler lápót, Miksa, Hen
rik és Jakab urak ötödik részlete 200 frt.

4) Lázár Bernát ur 300 ft ado
mányának maradéka 95 írt.

5) Az ötödik kiosztásig esedékes ka
matok.

6) Az 5 ik kiosztásig esetleg beérke 
zendő uj adományok.

Az adományozó hatóságoknak és tan- 
tanügybarútoknak lelkes áldozatkészségükért, 
Dugovich Pál. Hirsehler Miksa, Kayser La
jos Koczeth Mátyás, Kostyál Ferencz, Lu- 
perszbeck József, Molnár Elek, Szabó Imre, 
Szat>ó Lajos, Vrantsits Károly miniszteri 
iskola'átogató s gondnoksági elnök uraknak 
a kiosztás alkalmából tanúsított buzgó fá
radozásukért; végül tisztelt Szerkesztő Ur
nák jelen elszámolásom szives közzétételéért 
legbensobb kö>*zönetemet kifejezve s az el
számolásom adatait igazoló összes okmányo
kat ide mellékelve, maradtam

Hazafiui üdvözlettel
Zalaegerszeg, 1890. január hó 25-én.

ür. RUZSICSKA KÁLMÁN 
kit*, tanfelügyelő.

Takarékpénztáraink.
A Csáktornyán székelő két — és a 

Perlakon székelő egy pénzintézet, u. m a 
Csáktornyái*, a >Muraküzi« és az »Alsó-Mu- 

raközi* takarékpénztár mérlegét és vagyon
kimutatását a múlt évről elkészítvén, kibo
csátotta és szélküldötte a részvények tulaj
donosainak A mérlegek ez alkalommal is 
szép eredményt tüntetnek fel.

Nemcsak a részvényesek, hanem a kö
zönség is örvendhet a három jó hírben álló 
pénzintézet vagyoni gyarapodásának s álta
lában emelkedésének, amit a becsületes ke
zelés, a józan gazdálkodás és szolid speku
láció eredményezett Ez ered nényhez nem 
csupán a múlt évi, hanem főleg az évek 
során át elért s.ker is hozzájárul.

A múlt évi tiszta nyereség mind a három 
intézetnél figyelemre méltóan szép. A taria- 
lékalapok ismét szép összeggel gyarapodtak. 
Az egyik ez évben részvényeit saját erejéből 
kiegészítette, a másik kettő közel áll ahhoz, 
hogy a kiegészítési alap megteljen.

A közönség -  a betevők úgy mint a 
kölcsönvevők — nem különben azon pénz
intézetek, melyekkel üzleti összeköttetésben 
állanak a ini takarékpénztáraink : a legna
gyobb bizalommal viseltethetnek ezen, biztos 
alapokon nyugvó muraközi pénzintézetek 
iránt.

A bárom muraközi pénzintézet felette 
áll annak, hogy e helyen dicsérjük őket, de 
kötelességünknek tartjuk megemlékezni felö
lök évzáró számadásaik felsorolása alkal-





(Az »egy nAktornyai tűzoltó* nyilt 
levelére az a megjegyzésünk van, hogy a 
megtámadott czirkovlyáni új parancsnokság- 
nak kötelességünk volt helyet adni, hogy 
listázhassa magát. Ez a mint láttuk, nem 
sikerült nekik, sót a községi és tűzoltói 
pecséttel ellátott furfangos levél s erre a volt 
főparancsnok, a volt bíró s jelenleg egy 
perlaki tűzoltó, arról győztek meg bennün 
két, hogy igazunk volt, amiden a czirkov 
lyáni állapotokról nem a legkedvezőbb kö 
▼étkeztetést vontuk. — A mi az ultimálu 
mot illeti, arra nincs szükség. Meg adták 
azt önön maguknak a czirkovlyániak Vajha 
mielőbb örvendetes híreket, hozhatnánk Czir« 
kovlyánnak nemcsak tűzoltóságáról, hanem 
annak iskolai és egyéb ügyeiről is ! Hogy 
ez igy legyen, az csakis a czirkovlyán aktól 
függ. — Szerk.

h  ( L ó  X i  É L  É
— áthelyezés Danitz Sándor ráczkani- 

zsai áll. isk tanító a nagym. miniszter ur 
rendeletével a stridói áh. népiskolához he
lyeztetett át. így a stridói iskol? tantestü
lete ismét teljem számban áll

— JtUoltö-bál Csáktornyán e hó 18-án 
tartatott meg a tűzoltók szokásos tánezmu 
latsága, mely ez idén nem mondható sike- 
iültnek. Anyagilag igen, mert bevétel szé
pen volt, azonban oly gyengén volt láto
gatva, ami ít, még soha. Az előbbi években 
a tűzoltói bál szokta összehozni a város 
minden rendű rangú lakosságát, ez idén 
azonban a város polgári eleme is távol ma
radt. Az oka — azt hisszük — a városban 
uralkodó betegség, alig van család, mely
nek egyik másik tagja ne volna beteg. A 
íelülfizetők névsora a következő : Kohn 
Hermán 2 írt. Fischer Jakab 1 fit. Nuzsi 
Terézia 1 frt. Szociek Rezső 2 írt. Özv. 
Hein Adolfné 1 frt. Bosnyákovics Amália 
1 frt. Kovacsics F. 1 frt. Sonnenberg Leó 
pold 2 frt. Mózes Rernáth 2 irt. Baraiiics 
Andrásné 1 frt. ltosenberg L a j 3 frt 
Szeivertli Antal 2 frt. Frász Tamás 1 frt 
Baumhack Frigyes 2 frt. Schwarz Albert 
dr- 1 frt. Hirschmann Samu 2 frt DrAva- 
vásárhely község 5 frt Korufeind Nándor 
(Nedehcz) 1 frt. Lup rsbek József 1 írt. 
Simon Lajos 1 frt. Molnár E’ek 2 frt 
Ziegler Kálmán 3 frt. Löbl M. 1 frt Bene- 
dikt Ede 1 frt. Kujál Ferenci 2 frt 
Neumann Albert 1 írt. Heinrich Miksa 1 
frt. Rosenberg Rezső 1 frt Sárosi László 
3 frt. Sulleg János 2 frt Dr Krasovecz 
Ignácz 1 frt. l)r Wolf 2 frt H rschmann 
Leó 1 frt. Hirschmann Adolf 2 fit, Mórán- 
dini Bálint 4 frt Csakhaturner Ignácz (Ne- 
delicz) 1 frt, Samu József 1 frt Vrancsits 
Ká'oly 1 írt. Tóth István 2 frt. Szilágyi i 
Gyula 2 frt. Probszt Fereucz 1 frt Varga 
János (Perlak) 1 frt. Imrey Ferencz (Szó- 
boticza) 1 írt. Peczek György (T.-Szenl- 
Hyörgy) 1 frt Ifj. Knortzer Károly 1 frt. 
Pecsornik Károly 2 frt, Strausz Sáudorné 2 
frt. Ifj. Plichta Ferencz 1 frt Összesen 77 frt. 
Mely összegért a szives felUlfizelőknek a he
lyen is hálás köszönetét nyilvánítja az 
egyl elnöke.

— áOfAivj A perlaki Társaskör* 
saját könyvtára javára 1890. évi február hó 
t-én a városi vendéglő nagytermében zárt
körű tánczestélyt rendez. Kezdete fél 9 óra
kor Belépti-díj: személyjegy 1 frt, család 
jegy 2 írt 60 kr. Feltllfizetések küszöneltel 
fogadtatnak és hirlapilag nyngláztatnak.

— A perlaki önk. tűzoltó-egylet saját 
pénziára javára a nagyvendéglő nagytermé 
ben f. é január 26-án tombolával egybe 
kötött zártkörű lánczvigalmal rendez, be
lépti dij személyenkint 50 kr. Felülfizelések! 
köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyug
táztatnak Kezdete esle 8 órakor.
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L'reduMlca p U a rn a  : 
§I*tií pyic, frtterska bili. Jivo 
■» kandijnacijí. -- S urednikora 
•sóéi j# iraki dán fOToriíi med 
11 i II rurom. — 8r« poftiljke 
tiéeé* m andrtíja novinah, naj 
t* poAiljaju na íme Margltal 
Jotefü nndnika vn Óaknveo.

Dolnjo'Medjimurske ipái kas >,1

Od ijubavi domovine,
Med pravotvorna namenenja, i éinenja 

jednoga dobrnga domorodca zpada, osebujno 
ljubav domovine. i Ijubavi öve yveráavanje. 
V si skoro veliki Cini stareb Ge kov i Rim- 
Ijanov, nad kojemi i dán danaínje atdimo 
se, nje za vncgo drziiro, i kakti pelde za 
nasleduvanje izvisujemo, bili su zroja v 
popledja domovire Ijubavi. Vu knigali pri- 
peíenj najdu se zmo/ni, j skoroneveruv.ini 
dini pravotvornib domorodcev. Ovak iu enuje 
se oui ljudi vaakoga spola i stali'a, koji 
dtmovinu sroju preátimavaju, njeno dobro 
modno izviáujti, koji nad njeinum cestifos- 
Ijum isíineku iadóst éutiju, pri nesredali i 
pogibeljili ne?u nijfdm.straní, nego kuliko 
moreju na pobolj^anje, pomoc, ali <slo- 
badjenje domoune radi pridone^eju

kjudi, kojem pieStlmanja puno ime 
donaorodcov je bi!o dáno, izkazivali su ljubav 
P*‘<>fi domovini na mnogovrstni nádin Ne- 
koji bi i hu zevsema pripravni za domovin 1 
dobro, hasnovite, premda jako te ke (iné 
poprieti, i trsili su se takve, nepaze na 
nikakove predke dovráiti. Nekoji podna?aÜ 
su stalno sie suprotlvdine. velikosrdno po* 
zabilivali su zbantuvanja, koja bi nje zdrZali 
bila mogla dón ovinu sluZiti. Nikaj ni bilo 
drugem tak drago i povoljno, kaj oni nebi 
radoToljno alduvali. Vnogi nisu se puődali 
po nikakvi pogibeli preplaáiti, dapade il i  
su srfeno ist< j smrti naproti, ali podnaáali 
su z vGikom mirnoatjum smrt svojeli, koji 
za dcmovinu Vivienje pogubili jesu

Ni mMo takvi, koji sve ovo komi.j 
vtruvat moreju, kajti se takve peide vu 
naöih vremenab niti jako gusto, niti pri 
tak vnogi ljudi, ali ne tak vpadlivo, kak 
iu itarinskom vremenu, jer se pripe6do 
nevidjevau. Vnogi Stimaju, da ljubav do
movine je jedna kiéposf, koja bolje je las- 
tovita slobodnem driavam, kak samoladav- 
Lem, ali da kon emar vise prilik je nag - 
banjili k onoj vu slubodmb dríavah na- 
liadja se. Nifltarmanje tse ovo je kru o 
bludno. istina je to da se vu vezdainjem 
v remei u menje domorodcev, kak vu rimskotn 
i da se ih menje vu samoladavnib, kak vu 
slobodnik dr2ava nahaj*. Ali pomenka o a 
ima svoje zroke; mj se spoznaju, i vug- 
neju prepedko, tak bude i vu na ih vreme- 
nah v,őe domotodcev videti : bude njih 
t«k vu samoladavnib, kak i vu sloboduih 
derfava najti.

Nego k tomu potrebno je íiniti ono, 
kaj Rimljani, osetujio pako Grki jesu Ci- 
nili. Zadnje&i premiáljavaíi su odbranenjo 
kakti DAjvek î posel d zave Poglavari ob 
skrbljivali su i nare íjuvali odh anenje ; 
nesu oni tdbrauenje pu^ali na slobodnu 
volju neuarnh,  ali neraziimnih stnre'eh; 
akoprtm vnogi zmed íjih znali su du^nost, 
da nemaju za se lisior, ab avoj iod, nego 
za i r2«vu decu odhianili Oni, koji su íz

oiredjenja drzave na odltr .nenje skrb imali, 
08ebujno Irs'li su se decu na predvrednosti 
domovine evője, pazlivu v^íniti, pogtavljab 
Ml njoj naprvó dobrotu vu naredjen u dr2ave 
privütala su se deoa zvr’enosti spaziti 
preátimavati, i one basne prevideti, kője 
vsaki vu svoji domovini imái je tfivati ; 
nesu oni glasovite diné domorodcev njoj 
?nane v initi, i nju po tóm na nasledu
vanje lak lepih pe'dib podsigati, vse ovo 
dobro su deca vpamet vzela, i genula su 
«e tak po dobrih i haHnovi eh, kak i po- 
glaviteb cineb, Cuti'a m i radost nad tem, 
i nesu se mogla zdr2ati, da ono nebi l.u 
bila, i 6nila, kaj su kakti dobro i pleme- 
nito spoznala.

Gde vu nasifi vremenab z decum 
pravo ovak baraíe se, oade bude se prav 
tak dobro, kak pri stareih dogadjalo seje 
ljubav proti domovini vu njíb izbudila i 
pofiam budit takaj vu samolada■ atvib pcd- 
logniki ono cínili, nad Cem se vu domo- 
rodcib starinskib ali prvi tianasnilt s'obcd 
n'h (b z a vall éudimo.

Cirlíovljunsko o^iijogasiio 
driú’tvo.
(Priposlano).

Velepo tovatii gospon uiedn k !
S dopuícenjem g urednika budemo i 

mi iz okolice nekaj rekli [o uesporazum- 
ljenju oirkovljan^koga ognjogasnoga druitva.

Te? ka odgovornost vzimlje na se velő 
cirkovl ansko ognjogasno druitvo s proto- 
zakonitim i neopravdanim postupanjem 
prama svojemu nadzapovedniku. Ali po- 
karan e js vredno i ono obi'im.ko pogla 
varötvo, kője cvakovo sfanje vu »vojoj 
r.Lcini trpi a joá oStriijega pokaranja su 
vredni oni, koji se za sp^metne driiju i 
dosta mo^i imaju med pukom, pák se ipák 
netruju, mo?.*la zbog svojih rodbinskih od- 
noiajov ovi nepriiafeljako statt e zapre i i 
i druátveno iivl^enje vu zakonski red p - 
ravnnti

Pregledjili smo osnovne zakone, pák 
srno se osvedo^ili, da 1 I. paragraf nena- 
redju;e zastupanje predscdnika i nadzapo- 
vednika, nego govori o zistupanju podíi- 
nienih kotrig ; a 13. paragraf novori o iz- 
bor», a o prvremenom prcds dniktt ili 
nadzapavedniku n ti govora neima pri je, 
kak tri leta minejtt. 5. 29. i 30. para 
grafov kak 2. sluibojudega zakona je smi- 
sel, da druitvo slobodno nekakve dobodke 
pobira, s kojimi onda samo dru .̂tvo ráz 
pola/e prd vrhovnom pazkom vebkoga 
sild a

Hredjenje druitva gledec na foinen- 
knnji pravib i podpomagaj* h őlanov, 
budimpeStanskomu dobrovoljnotnu ogu o- 
gasnou u druilvu je sliono kojetakaj nad- 
zapovediiik aomt.

Radi pomen jkanja pravib dlanov, v?elo 
je izbornictvo ime ^dobrovoljno^ i moie 
svoj imetek samo dru tvo Cuvati i po 
•svojem nadzapovedníku koutrobrati i iz- 
bornidtvo ima pravo prelrsivati druítvene 
stvari, ali po srnislu zakonab, proti izre- 
demj naredb nemoie prositi, da bi se z i- 
povednik svoje dasli odrekel.

Stoga. ako po smÍH!u 13. paragnda, 
izbirnidtvo nede nezakotukim proglasit 
poloienje őasti nadzipovednikove, jer seje 
samo zato odrekel, ar su ga vu irrcmi 
grdili, napidali, onda vu Oirkovljani ne- 
obstoji ognjogasno druitvo i pjemu pred- 
stojeci castnicci zbo*, ttego jadna grtipi 
ljudi1!. koji je baz glave, i koja bude dá
nom zgödom takovu zenebona napravila. 
kakovii je skoro zrokuvala prosloga lefa
7. júliusa vu Prelogu, kad bi skoro dobro 
nabuhali spricalkinim rudom preloikoga 
nadzapovt dnika, da n'je cirk »vljanski nad- 
ia})OVednik svojiin madridi postupanjem to 
zapreéil Izjavimo napok m, da Prilocat.ci 
nigdar uigu puntali Cirkovl an^ane. Koj je 
punta, pák meáa, ou je dosta bez duSe 
( lóvék, gdo je goder.

Vu Prelogu, 8 ga januara 1890.

Vu ime pieloökih ognjogascov ;

.leden prelodki ognjogaHec.

Z  A B  A V A.

N E K  S E  N E  C U J E  V I S E  M E D  N A M I  

K L E T V A .

II.

M atias: To je istina pr.jatelji, da to 
tanra biti veliki gréh kle’i ovak te ik e  k le tv e . 
lm mene vse strah i nekakva zima obhadja, 
gda ovakvu strasuu kletvu őujem, koju zuaju 
nekoji izgovarjatl.

1) dek : Moj Matjaő i vi dobri sus^di ! 
K'etva je straliovito zbautuvauje Boga. Vsaki 
pravi krsöontk zna, da je gospodiu Bog vn 
svojoj drugoj zapovedi prepovedal svoje svoto 
ime zahman vu vusta prijunati. Ako je zlo, 
zdiman vGeput ime B)t.jc izgovarjati, kak 
nebi bilo straliovito zlo i giíih Boga samoga, 
Jezuái, blaáuiu dévicu Mariju, svetce i tak 
na dalié prekluijati. Ja sí Cndiw velikoj 
strpljivnosti Boíjoj. A Rudiin se i velikoj 
prevzetnosti onih, koji tak straáuo kunu. Dt 
se ne bője, da j »h bude oij Cas Bog skoncal ! 
Da tii nJe strab, da im se zemi|a p<»d no* 
gtmi oipre i nje pogutue. Nego bratja, 
sv( ta je istina, idje utóéi izbeCi ruki vse- 
mnguéega Boga,

An raS Kletva skodi on<m t, koji ju 
tzgovarja ; ar na njega navlaCi Boáju kuő- 
bgu. Dt vidinto, bratja vsi, kak neima vu 
rordovoj li 2 nikakvoga b'Mgoslova Boíjoga, 
ar se od raua jutra do kesue viCeri Cuje



samo kletva. NeCcm, da koga sudim, naj* 
pice da ga zlo sudim, ali mi síró Miáka 
?ivi svedoki, da se vu onoj li i«, 'dkad je 
sí ári Marko vumil, samo kletva éltje. Ali 
boimed ae i vide prazue zituice, prazni 
átsgli, razdrapani kiovi i neobtiaauost i 
vs-ko zlo vu h 2 vse viáé i viá*.

Dedek Miáka: Kik bi mogel, moj 
Andiié, vu ouoj biíi Bog dragi stanuvati, 
gde ga ue hvale, ved ga kuueju ? Hekel si 
András, da kletva ékodi ouomu, koji ju iz
zóval ja. Prav si rekel, i je toraii tak. Ali 
bratja, Skoda oua i onim, koji se piekliiijaju 
Ja se na vek bojim za deeu naéega Fordova ! 
B iz ; dragi! kak ju roati Dara preklinja ! 
NeCe mi se opetuvati ouib bogumr/.kili klet-1 
vah, k-je ona vsaki dán zasipiva 11a glave 
svoje siromaSne dece. lm ste i ónak i vi 
T8i vcé te kletve CulJ, Sveto pisiuo véli : 
BlagosSov otca ziöje deci Iniu, a kletva je , 
materina ruii iz fuudaireiita. rtiaáuo ]e to, 
gde roditelji preklinjaju svoju décu. Kak bi 
iui morali i mogl: od Hugi biagoslov prositi !  j

Mikloá, spametua giava, koj je b.l visel 
Ijet sildat, do vczda je tiho bil, ah je vezda: 
ou pcée). Ja sam b.l za mali ne po vsih 
zemljah n&Sega kraljestva i eesaistva; ali 
veiujte mi, nigdi se tak ne kuné. ue ki, 
gda postaueju soldati, poCmu kleti, dr/(C to 
za nekakvo junaCtvo. Ja sam vistkiat znal 
női : o pajdaá ! to vám ntvalja. Mi bi se 
soldati ponajviSe mirab Bogu mól t', da nas 
cléuva od pogiblji, tcr bi se morali i cu 
vati kittve i vsakoga gicha, ar na uas po- 
najvi^e sünt cilja. SpametueSi su me poslu 
£ah, tér su se Bogu mulili, kujil eu i i éisl<* | 
su uavek pri sebi uráli, a k etve se osubito 
duvah. Mlatiti jezikom mje mkakvo juiikőlvo 
po delu i poáteiiju pózna se jun.k.

Dedek M áka : Tak je, sinko, tak ! N 
samo da kletva ni e utkukvo zuam enje Ju— | 
vtőtva, vcc je dapaőo znameiije prostote i 
neobtesanoBt.1. lm plememt, piáten, viéltu 
Covek vnog ) ne ml iti jez kom, vt-C fiáé Cu>i.!

Vsi : Tak je tak !
Dedek Miáka : Je, bratj* ! Mi b mo

rali to gidobu sa sebe op at«. Naái su dedi 
verni bili Bogu dragoinu, poStuvalisu • jegvu 
svetu veiu na.ék, tér su za nju krv svoju 
prelevali. Oni su se i kuk tomu suprotstav- 
Ijab, da se ne naeele ined uje ko;ekakvi kri- 
votverci. Pák da mi nj hovi odv< tki grdimo,; 
kunemo i prekhnjanio Bvnga tí>»ga kiáőe- 
niki ! Nedai nam te zle paiueti dobit B -g ! 
Bvoje knve Bogé msu uigdar kleii pogaii; 
kak moremo mi kitti svoicga pravoga B >ga ? 
Mi kríéeuiki za kője je siu bo2ji mukutrptl 
i vumrl. N.ts su uavek hvahb, da hiiio dobn, 
gostoljubm i bogolfubm, auda je i tuba, da 
budemo takvi, kakvi su uas. otci bil.

Vsi; Prav velite, d ;dek Móka ! Budimu 
mi pravi kiséeniki 1

Andraé; V:á ikrát sam si misül, gda 
snin ( ul koga kiéli 1 prtkliujati, g a inu u je 
krava, vol ii konj isel p> voi,i : kuk ti 
Covek bedasto govorié, kak uespametuo go- 
Voris ! Te be je raLsrdil vol ili konj, a ti 
vczda psujeá, preklinjaá Boga; svetca i.i svetu 
stvar. K*j bi ti rekel, da tebe poöioe drugi 
grliti i psuvati, gda ga je nekaj d'Ugozbaii- 
tuvalo ili razardilo ? Nebi li rekel A Covek, 
tebi se méia ! Kaj sam ti ja kriv, ako te 
drjg! srde ?

DJtiek Miáka . Tak je. Piosim vas, jeli 
jkada komu kletva ikaj pomogla ? Je i vol 
li konj razme, kaj mu itesrrC íjak takov klet- 

vom govori ? To nije samo gié no nego je i 
bedasta nav&da. Ja se ludiin gospodi, da om 
i zbilja takove blaznike oetro ue kaátiguiu Mi 
se bratja tuiwno, da nam vse gtrje ide, da 
su Ijudi vse gniái, Ijetme su vse go á n e  
prijateljotva i svadje med istom rodbiuom, 
mcd otcom i sinom, i bratj >m vse to gus-

teáé i viáekrat, a ucpiUm.) se : jeli n^m 
more boljo biti ? jeli smo i bolje zasluíili ? 
Ja vám vcluu : da ou C>vek nemore biti 
dober ui vu sebi niti ptoti drugonau, koji se 
p dstupi 8vo|im jezikom straáne kletve iz- 
govarjati. Kak se bude t j sa svojim susedom 
1!epo spomiual. kad ou ovak zlo o B >gn go
von ? Bog tus kastigujo zb»g kletvab, a kaá 
tiguval nas üude t visa, ako se ih neostavimo. 
Zato bi vas ja draga üiatji moli), da prvié 
vsaki od nas ni »ebe pazi, da mu se nigdar 
nezmekne kletva iz vust, drugoC da kara i 
odvr éi vsik 'ga od tóga greánoga dela i 
uavad»*, a osobito mladeZ. Roditehi, on 
budu za te kletve Bogu odgovarjnli, k»j su 
sami svoju decu navődi kleti!

Vse ; Mo emo bratja, kaj nam dedek 
M áka velí|u : na] se viáe ne duje kletva vu 
naáih b 2ah, na naáih pnljib, uiti vu vgem 
nasem kraju !

Priredil:

Glad Ferencz.

K A J  J E  N O V O G A  ?
Vu Ameriku.

Nije radostno, koliko se jili odaeü u 
z na^egii orsaga prem iz med álovakov. 

Ovi Ijudi mis'iju, da bude jim vu Ameriki 
bo'je i lo kak ovili. A za leto dni takovi 
kaki i pravi sterci dojtlu dimo, orsagu iob  
Cini na teib. / aw o  craag sve vöini, da ta
kove nepu.-t' iz o:saga vun. Vu Turoc-Sv.- 
Mart'UU od 10-ga do 16-ga ovoga ine«eca 
60 putu'uCih vu Ameriku su 2andari vlo- 
vili. Sveskupa 2488 frtov penez hu pri 
sebi imeli. l.anjsko leto takaj tam polovili 
«u 455 putmkov, pii kojimi su nasli 41 
j zer lorintov.

Brodolom.
16 ga o. rn. vtOí'il se je na morju 

Juan zvani parobrod. Penuland zvani pa 
robrnd se je na areCu nrel n njim, pák je 
na njun bivée Ijudi oalobjdil Samo jeden 
se je vtopil.

Trachoma.
Ou ocui bol, trachoma zvani. kői i vu 

Mediimurju lada, vezda vu D. Magjarskoj 
pobira sio.e beteZnike. VTu Mártonon,
< i-Kaii za Ada i Moh >\y znauih obíinah 
su 1771 oö ih betegov nasli öve dneve.

Influenza-
Ov növi beteg (veliki kat*r vezda vu 

glavnem varosa msem Budapeá u i vu 
céli-n orsagu jako lada. pitali vu Buda 
pelti su puui. Vru Kikmdi, Begedmu, Te 
mesvaru, G,uri, Szombathelyit, KSuzegu, 
Aradit je jako vnogo beteinikov Vu Parizu, 
gde je ov beteg na,jakáe i na|bol,e bral 
Hvoje aidove, vre henja. Vu naáih varaáih, 
gde je tej beteg, hu skule zaprte. Vu Parizu 
?u vre odprli ákole koji su me<:c dui za- 
prti bile.

Vumrl je pred sudeom.
Jova Petra zvanoga poljodelca, vlaha 

pozvali su vu Nagy íl i m igyu (Aradska 
varmegjiia) pred velikoga nudea zbog ne- 
kakov zloöásti Cin. Komaj ga je sudec rez- 
pi'avati poőel, Jova beli ja postai, kak 
Htona, pák zruáil se je. Vumrl je taki. Dok
tori su ga ra zparab i naáli su, da je od 
glada vumrl /eua mu je pripovedala, da 
Jova dva dni dugó iiikaj m;e jel.

Iz Beéa do Par.2a vu lad ci.
Vu proálim tijednu doáel je vlak iz 

Beca vu Parte, pák na njem jedoa 1-idicn 
1 i pol metrav dugi Kida su ovu ladicu

va magazin deli, poóme se gibati. Odprli 
st ju i eto jeden mali bleli dlovek stoci 
vun iz njc. Taki au ga na policaj odpeljali, 
gde je povedal, da se Oeitung Hermán 
zove i Snajdar je vu Bedu. Pripovedal je, 
da mu je v j B íJu z'o iála meátrija, pák 
spametneá^ nije znal tiapraviti. kak hí 
drugo meslo iskati. Peneze nije imel, da 
bi se vu Pariz o Ipeljal , zato se je dal 
vu ladicu zapréti, gde hu ga kakti kakvu 
portéka peljali. Sestdenet vur dugó leZal je 
vu ladici, gde n kaj ni;e jel nego samo 
pil, ar si je vino sobom vz 1 vu ladicu. 
Stromaka sabola lioteli au kaátigovati, ali 
urednik jedne pariiké novine platil je na 
inesto n ega pút íz BeCa do Pari/.a, pák su 
ga slobodno puatili.

Velika kradja
Vu Belgrádit su 20 ga o. m. iz Hassan 

^imonovoga -taeuna 12 jezer frtov vrel- 
nonti vu pinezi i robju vkrali. Tolvajé is- 
Ce)u. ali joá nisu je inogli naiti;

Vujti su hoteli
íz lembe'gske kaznione 2 l ga o. m 

tri reHanti vujti hu hoteli. Pobegli hu íz 
tamn'ce na krov, ali tam su je spaziii i 
prijeü. Drugi lestanti, kada «u to poíuli, 
buniti hu ne poíeü, alt Hollati hu je hitro 
oltkolili i red vu kaznioni mzad postavi i

Mediunurske ákole pri varmegjiji.
Kr ákolnki inápektor naáe varmegjije 

je 14-ga o. m. vu varmegjinskom npraviiéu 
sledeée javil. 1) Da bude vu éakoveflkoj 
kr. preparandiji vi*oko m nistarntvo jedno 
ni-*nje za turnan:e dalo zizidati. 2j Da je 
mininterium za Cakovec varos penezni po
rti 6 dal, da se budu mesteraki i átacu- 
Itarski inu i uredno vuíiti mogli vu ökoü.
3] Za popravke it.rigov*ke kr. skole je 
900 /rtov pomoC dozvolil. 4) Vu D. Du- 

| bravi bude se Cetrti a va Sv.-Marifi tretji 
! vuciteljski stali^ vredil na protuletje. 5) 
Dolnji-Hrasőan nije od mininteriuma dopuá- 
Cenje dobi, da bi mu ákohka deca na- 
in̂  sto Turciáct vu Sv. Juraj hodila vu ákolu.

Strela vu zimi
1 to se redko pripeti vu zimi, kaj se 

je 21-ga o. m vu Zigrebu pripetilo. Tam 
e v noci veliki vihar posta', bli*ka'o je i 
grmelo. Vilter je poprilik judoit vuru dugó 
trajal. Poljeg Z^grebn, vu Koledovnicí je 
strela vu jeduU vrbu vudr la.

Vtopili su se.
Vu T^a Hoft’ zvancm mentit au ae 

Klein zvanoga logara troja deca eankat 
iála na led. Led ae je predrl pod njim i 
a vi tri au se vtopili.

Veliki ogenj.
Vu Ritizfalva zvanoj obéini je vu 

proálim tij duu óctir pút oge ij bil. 16-ga 
jo. m. je takov ogeuj bil, da je etiri ato 
hií zgorelo. Jeden pijani Clovek je vu^iga , 
koga hu vlo vili i vezde vu re Hu íeka plaCu 
za nvoj Htrahoviti cin. Vu zgOretoj oböini 
je velika nevolja.

Falbovo prorokuvanje.
Glaaoviti Falb, koj je vre nekolikoput. 

íprorokuvtl, da bude zemlji kraj, 20 ga ja- 
nuara je na novo za takvoga ditavad Éal, 
gda bude se nekaj pogibeljnoga dogodilo 
y.\ zem ju. Ab kak nam je znato 20 ga o 
m ttikaj ae nije pripetilo, ltvala B»gul, 
Bil je lépi, vugoden den, kak vu marciuáu. 
Jug je pubal. p ed poldanom bilo je vedro 
a popoldan obla no. To onim piSemo Hím 
koji verjeju vu Falbovo prorecinstvo i 
stralt' hu 5 ga i 19-ga február a budu pák 
kri’iCni dnevi Falbovi.



íz svili ítran orsaga doluze glasi od 
vckőc zime nego je pri nas. Soeg je veiiki, 
vode pom:2jene a na nekojih mesti, osf)bito 
vu zemplinskoj vmrmedjiji pomnofcali su te 
vuki tak, da su i blagu i Ijudern pogibelni 
postait. Vu obőini Storina zvanoj restrgali su 
vi>'e domacib zivin, zbok Cesa i odredjen je 
od strani varmegjije vehki Jót s pogoirC' 
na ote divje neprijatelje.

Nesrecni doktor.
Da su gospoda doktori velikim pogibe- 

Jjim izvr^en’, o tóm nara Zalostno svéd Cans- 
tvo pruáa sledeCi dogodjaj : Okruioi doktor 
Véi-z Imre delal je uekaj okolo Tust jednoga 
poljodelca, koj je ved zdavnja ua nepoznatih 
bolib trpel. Vu un bip, kada bi doktor s prs 
tóm tomu coveku vu zube segnul, odgrizuc 
mn o?aj prst. Vele, da je ua poljodelca vu 
onaj bip stekliua vudrila. Nesredui doktor 
odísel je t&ki vu Budapeát, da se vrad a 
odoojt ide vu Pariz k glasovitomu Pasteuru 
koj iteklinu sigurnu vraői,

Znamenita zvezda.
Zvevdozoauci prenaáli su jeduu zvezdu, 

ua nebeskom svodo, za koju vele, da bude! 
vezda sedmiput doála potlam Kristuáovoga 
porodjeoja. Óva zvezda je tak sjajua i tak 
iepr, da se od svih drugib zvezdili uajboije 
vidi njezino sjajno titrauje. Zvezdoznauci su 
izrsduuali tér bode dokazati, da je to oua 
zvezda, koja je tnm kraijem od istoka vu 
Betlehem sveti la do oue átalice, gde se je 
zvelicitel JezuS uarodil. To je auda Betle- 
bemska zvezda, koju pák uekoliko stotin let 
uebude na obzorju videti.

Aldov stek|ine.
Hajós Karola miadoga te^aka vu Bu- 

dapefltu vgrizel je pred trimi tjedui jeden 
pes a Hajó? tóga uije uiti gór zel. Üvih 
dauov p Cél se je tuftiti pred doktorom, da 
ga raua poCme boleti. Spametui doktor ze- 
videl je biie, da je mladiö vu strabovitoj 
pogibeli. Postavi ga vu dpi tál pod osobitn 
pazku i nut ! za pár dauov bukuula je stra- 
bovita stekliua iz ujega. Povezali su ga 
predi i ueartCoi mlad:C zdebuul je vu ovom , 
polo/.aju za kr&’lri cas ua najatrahovite&i 
uaóiu. Da se je taki dal vraCiti, morti ga 
nebi bila takova strabota postigla.

Hvale vredna sparkasa.
Piva magjarska sparkasa obsluÉAVajud k 

uovomu ietu jubileum, uCinila je bvalevreduo 
delo. ImajtCi priliCuo lepi suviáek vu irnetku, 
odlucila je sve evője sluftbeuike s boz öuim 
darum uadeiíti. lladun izaáel je tak lepő, d* 
je svaki őinovnik i svaki ostali sluábeuik k 
k uovomu Ietu dobil za uagradu poi puuu 
godiinju piacú. To je lepa ptlda, ko;u mogle 
bi i druge sparkase nasledovati, kam pák 
sreée, da bi to obCmske i orsaCke kasé sa 
svojimi Ciuovuiki vCiniti mogle !

(Nekajzakrattk 
1.

Pi vi áostaraki inai: Jeli znaS Pali, 
kakva jc raz'ika med mojim gazdom i med 
oslom?

Drugi ioitariki inas: neznam. —
Majster (koj je to slui&juo érez ua pol 

odpita vrata Cu), zkofttl je vu h i i n ,  pogra- 
bil je inaía za vuh<>): No poveC mi vezda, 
kakva je razbka, ako mi nepove*, ouda — |

luafl : J*j, jaj gospon majstcr, uije 
nikakva razlika 1 —

Majster : (zalovoljen s olgovorom) : 
Tfoja sreca k»j si prav pove ial, ar bi te j 
drugaC napokai kak s dvemi strani bubuja.

2.
Kurtáéi. — „Kumek. pák opet iinni1 

vse adaté vu ruki, videti je, da sí se vu 
ívinjaki plánét* rodil.

I >oáel je jeden muá vu varas ékrlaka 
si kupuvat. Zbiral si je vu áUcunu dugó, i 
dugó, dók si Je komaj jednoga povoljnoga 
zebrái i zapital je taki kaj koéti. S^acunar 
nui je rekel da koita dva forinta

Mu2 : Hm, hm, uije bulo. Ali gde su 
luknje na ékrljakn ?

Stacunar ; Kakve luknje ?
Műt : Takve, Cr*z kakve bi on ősei 

vuha vuu po iuul, koj bi za t i) éked jak 
dva forinta dal ! . .

4
B etelik : Pro sin ponizno gospona p i

tekara, naj mi dsju nekakvo vraétvo za blju- 
vat', ar sím si ie'udci pokvaril.

Apotekar; »No t) imate — koáti 2) 
krajcrov.* —

Betexnik: »Jaj ali jc to drago —< ne- 
imaj i kaj falessgi, — rairti itmju takvo, 
kaj jt véé gdo hasúinak samo kaj bi fa- 
leáe bilo. — —

G L A D  F E R E N C  Z.

3.

Alulirolt Varazsdon, ez év jan 1-én a

rVADKMHKlíllKZ-1
rzimzett

s z á l l o d á t
átvettem s azl az jgényeknek megfele
lően berendeztem. A midőn ezi a na
gyon tisztelt közönségnek szives tudo
mására hoznám, ígérem, hogy oda fo
gok törekedni, miszerint a t. közönség 
kívánalmainak minden tekintetben eleget 
tehessek. Kérem szives pártfogásukat!

IS \ J  \ S  I jA S Z L O
506 1 3 szállodatulajdonos.

5219 tik vi szám 889.
P ó t h h i l v lm  é n  y .

A Csáktornyái kir. jbiió ág mint tlkvi 
hatóság á tál ezennel közhírré tétetik, hogy 
Z<t la megye összesített árvatárának Novák 
Imre végrehajtást szenvedett elleni 100 frt 
tőke s járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a IV-ik hegykerületi 219 sr. tjkvbeu 433 
hr. sz. és a IV-ik begykerOeti 741 istjkT- 
ben 408 hr- sz. a. Novak Im ét illető és 
99 frtra becsült ingathnok részé é to
vábbá a IV-ik hegy kei illeti 219 sz tjkvbeu 
440 hr. sz. a ’8 részé é 270 frt becsárban 
a 4784 tkf 889 sz. a. Fadgya* János ér

diekében elreudelt h folyó évi február 12-lkért 
kitüzvé levő árverés Zilamegye Összesített 
árvatáráiak fenti követelése kielégítése cél
jából, enn k érdekében is me^ f)g tartatni.

A kir. jbiró?ág mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán 18 39 évi október 22-én.
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4449 tkvi 8zá n 89.
Á rv erés i h ird e tm é n y .

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi hogy a kir. kincstárnak 
Temtenyák Márton (nős Meszárics Terézzel) 
kotorii lakos elleni kielégitési végrehajtási 
ügyében 33 frt 17 ki tők<», 28 írtnak 1885
január 1 töl járó 6 °/#-os kamatai 5 frt 10 
kr. végrehajtás kérelmi s ezúttal 7 frt 65 
Inban megállapított költségek behajtása csél- 
iából a nkanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. 
jb lóság te üiet-ín fekvő Knttori község 290 
sztjkvbeu A I 2 - 3 .  5—9. 11— 13. 15.
18—27 sor: 1246 1639. 1786. 2235.
2252. 2296, 3189. 3740, 4585. 4616.
4732. 7601. 7606 7633. 7639. 7706.
7701. 8282. 8461. 9057 9327. br. sz. in
gatlanok 622 frt becsában, továbbá az u. azon 
sz. tjkvbeu A j-. 28 sor 382 hr.6Z. ingatlan 
a rajta levő 351 népsor számú házzal 178 
frt becsárban Kotto iban a községi b;ró la
kásán 1890 évi február hó 1 sÖ napján d. e. 
10 órakor megtartandó uydvános árverésen el- 
t'guak adatni. Kiváltási ár a fentebb kitett 
brcsár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött ke/éliez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emel
kedésétől számítandó 15 nap alatt a máso
dikat u a 30 nap a. a harmadikat u. a. 
60 nap a. minden egyes részlet után az 
árverés napjától szá uiiott 6 0 „ os kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben megbatá
rozott helyen és módozatok szerint lefizetni. 
Ezen b* detmény kibocsátásával eg)iiejüleg 
megállapított árvéiési bitételek a hivatalos 
órák alatt a perlaki kir. jbiróság tlkvi osz
tályánál s Kuttori község elöljáróságánál meg
tekinthetők.

Poriakon 1889. év november 10 éu.
513.1 — 1

23 szán v 1890.
Á rverés i h ird e tm é n y

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi hogy a perlaki kir. jbiróság 
4956 és 473&|889 számú végzése által ifj. 
Neuman Miksa és Mayer 8 Csáktornyái 
lakosok iává*a Kobn Netti 8zt Máriái lakos 
ellen 1000 frt és 26 frt 75 kr. tőke s járu
lékaik erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és 339 fit 90 
kira becsit tehén, Uka'mány, kukoriozakasok 
szobabútorok, belli áruez kkek és szerelvények. 
ugy egjébb gazlasági eszközökből álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatmik.

Mely árverésnek az 5299 p. 89. sz ki
küldést reude ő végzése folytán a helyszínén 
vagyis Szt. Márián leendő eszközlésére 1890. 
évi február hó 3 lkán d u. 2 órája határidőül 
k'tüzt k és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly meg jegyzéssel bivatnukmeg, Ingy az érin
tett ingóságok ezen árverésül) az 1881. évi 
LX t. ez. 107. §-a érielmében a legtöbbet 
ígérőnek becsá on alul elaiatni fognak. Az el- 
árverezeudő ingóságok vételára azl881 évi 
LX. t. ez. 108. $-ában megállapi-tott felté
telek szerint lesz kitízetendó. Kelt Perlakon, 
1890. január hó 22-ik nap án.

S O U A U  K Á L M Á N
kir. bir. végrehajtó



Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság, m nt telek- 
könyvi hatóság közhírté teszi, hogy a m 
kir. kiucstárnak Hódosán község elleni kié 
légitési végrehajtási ügyében a még hátralé
kos 181 frt 84 kr adó, 43 írt 44 kr kése 
delmi kamat, továbbá 326 fr 28 kr illeték 
g ennek 6 os kamatai, úgy 1 frt intési díj 
5 fit 50 kr előbbi s ezúttal 5 frt 50 krban 
megállapított költségek behajtása czéljából a 
nagykanizsai kir. törvényszék ('perlaki kir. 
járásbíróság) területén fekvő Hódosán község 
233 az. tjkvében A f  944 hrzi sz. ingat 
lan 1254. frt, az 1381. h z» sz ingatlan 
240 fit becsálban Hodosánban a községi bíró 
lakásán 1890 éri Iebr. 8 in d. e. 10 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

Kikiáltási ár a fennebb kittet becsár.
Árverezni kiválók tartizn k a becsár 10 

százalékát készpénzben vagy óvadékképes pa 
pitban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
teles a vételárt 8 egyenlő részletben, mégpedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől *zá 
mitandó 30 nap a. a másodikat u. a. 60 nap 
alatt a harmadikat ugyanattól 90 nap alatt 
minden egyes részlet után az árverés nap
jától számítandó 6 százalékos kamatokkal 
együtt az árverési feltétel* kbeu meghatározott 
helyen és módozatok szerint leti/etui.

Ezen h rdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a perlaki kir. jb rógág 
telckönyvi osztályánál s Hódosán község elöljá
róságánál megtekinthetők.

Kelt Perlakon, a kir járásbirőság, mint 
telekkönyvi hatóságnál.

1889 évi decz. 12-én.

0283. tlkvi si, 89. A  Csáktornyán székelő
murakfi/J takarékpénztár részvény-társaság 

1890-iki február 22-én délután 3 órakor 
saját helyiségében

IX. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
farija meg, melyre a I. részvényesek ezennel meg- 

hivatnak.

Napirend:
1; A gyűlés megnyitása az elnök által
2. Az igazgatósig é9 a felügyelő bizottság jelentése*
3. A zálszáni'a beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóvá 

hagyása. Az osztalékok meghatározása és a felmentvóny megadása.
4. Az elnök, igaz/ató, aligazgató négy igazgatósági Ug és a felü

gyelő-bizottság megválasztása*).
5. Netáni indítványok.
6 A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.

A z  igazgatóság.
*) 59 §. A tanácskozási s szavazási jogot a közgyűlésen minden 

részvényes személyesen gyakorolh ttja, de ezen jog gyakorolhatására megkíván 
tátik, hot/v a részvényes legalább 20 éves s részvénye a közgyűlés előtt leg
alább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő nevére legyen beírva, és végre 
hogy az szintén a közgy ütést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába 
letétessék

A választási jog azouban nemcsak személyesen, hanem a távollevők 
által is gyakorollathatik, t. i. a meg nem jelenhető részvényes egy más'k rész
vényest szavazatának gyako'lására kü'öuösen felhatalmazhat, azonbau szintén 
szükséges, h »gy az ily megbízott által szavazó részvényes legalább 20 éves 
legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az ő ne
vére beírva találtassák.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
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A C s á k to r n y á i  la lc a r é k p é n x ia r  r é s z v é n y  t á r s u l a t
t. ez részvényesei 1890 ik évi február hó 15 én délután 3 órakor Csáktornyán, a társulat házában tartandó

XVIII. rendes közgyűlésre
tisztelettel megh'vatnak.
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T J t á n z a s s k  e l l e i a  m i n t a ,  é s  v"éd-Tre.

- s  G T 5 T C Ö E S Ő *
S c h a u m a n n  G y u l a

vitléhi K,vóg)szerésddl S loekerniihnii «*i»n*/.tvHÍ zavaroknál ón 
Kyunioi’hHjok r l lm  évek óla  k ip ró b á lt é lrenili mzc-iv

kapható az osztrák ni agyar nitmarchia in n len jónevü gyógyszertárában
E g y  doboz ára 75  kr.

P o s t á s 7. út kil i <1 o s Icgtu* .• őse b h két  <1 obo /. vétel  énéi u tá n v é t t e l .
F o r n k t s i t  : S d  II  1  1 l |  4  \  \  U V  I la A

vid éki gyógyszertára S l m l . e r n i i t m n .
ás/.afi K /aklopok véieiiiényei e uyoiaiorMs vrtckériil

Wi ncr Medicinische Wochenschrift (liéc-»i g) ógyászali helilupi 1878. 15. 
szám A Schaumann Qyula ur stockerazi gyógyszertárából való gyomoraó egy 
oly szer. mely emésztési zavaroknál a gyomor gyengeségénél annak hurut
jainál, vagy ehez való hajlamoknál étvágytalanságnál stb igen jó hatással 
bir és nemcsak étremii s minden étkezésnél használandó, hanem leginkább 
gyógyászati szernek kell azt tekinteni Annak összetétele, melyekben a leg
jobban kipróbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagyszerű hatása 
csak a legújabb korban lett köztudomású — képviselve vannak, érthetővé 
teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása által e'éretnek. És min
denki aki tudja, ho,'y éppen az emésztési zavarok mennyire befolyásolják 
az ember egészségi állapotát, és mennyire lefogyasztják az egész testalkatot,, 
el fogja ismerni, egy ily szer fontosságát.

W  ie n r r  lled ic iiii«c!ie  H liitter (Bécsi gyógyászati lapok) 1878. 22. sz. 
A stockeraui vidéki gyógyszertár tula donosa Scliaiin in iiii L yulo  gyógy
szerész által készített gyoinogrsó különösen idillt gyomorhurutnál jön észsze
rűen alkalmazásba. T^ginkAbh ii/"n eldni \.*l bir az egyéb rósz emésztéseknél 
használt szedek fölött, hogy könnyen élvezhető és hosszabb ideig vehető a 
nélkül, hogy ártana. Különösen ro-z emésztéssel biró egyének részére 
ajánlatos.

T u d o m ásu l . Ah'gbizbató vevőim és elánisiló m ludtomra adták, hogy 
itt ott a concurrensek, akiknek ir galmuk sincs a gyomorsó összetételéről, 
minden érték nélküli e/sneket készítenek és az eity ’mbe* hasonló dobozokban 
elárusi ják, amivé’ is kérem aira ügyelni hogy dobosokon az én aláírásom 
látható legyen. Schaumann Gyula.

N yom aton F: ebei Fülöp laptulajdonosnál C sáktornyán.
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