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8xerkeaztÖK»Kl iroda
Főtér S«t.-Perem  zi«k háza, 
l* t ,  balra . —  S aerka iz tfivel érté
k e ln i lehet mindennap 11 és 12 

óra között. —  A lap eaelbm i 
részére vonatkozó minden koalá
mén y M argit*i József szer- 

keaztó nevére küldendő.

K iadóh ivata l:
Finchel Fklöp könyvkereskedése 
Ide kttldendflk az előfizetési d ijak  

n y iltte rek  ér hirdetések. 

Hirdttisek jutányosán számíttatnak

I A G T I R  é  B O R Ú T  H T Í I M  M EG JE LEN I) T J O t S A M L I I .  IS M E R E T T E R JISZT í) f t  S Z Í P I R O D A L S l H E T IL A P .
M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A „M uraM ri tiszti 'önsegéhjtS növetkr zeta, a „Ceiitőrnyai takarékpénztár*, a „Muraközt tokai ékpénzjár* <tz 
m Alsó-\twalcösi-Takarékpénztár* és „Önsegélyző szövetkezet* - a Muraköz-hegy vidéki közművelődési mÖnképzŐ

‘eö> m hivatalos közlönye

E lö d z e té s i á r a k :

Egész évre . . . .  4 / *ri
Fél évre . . . .  2  f r i
N egyed évre . . .  1 f r i

Egyes szám  10 kr .

Farsang végén.
Mi van az emberre nézve drágább és 

becsesebb, ,vmint az élet. A holt ember 
egyenlő lesz a főid porával. Az élet a tet
tek és örömük tere, itt van a nagy különb
ség ember és ember között.

A sírban a ludós és a tudatlan kopo
nyája, a király és tudós csontváza egyenlő. 
Fent a világi élet zajló tengerén harczol 
az ember az ész, a hatalom, a gazdagság 
fegyvereivel.

Minthogy ily óriási külömbség van az 
élet és halál között, minden ember létfen- 
tartási ösztönétől űzetve, görcsösen ragasz 
kodik az élethez, tűri ennek fájdalmait, el
viseli gyötrelmeit. Inkább társalog legelke- 
seredettebb ellenségeivel, semhogy lent a 
sírban a hullaférgek Idkomázzanak rajta. 
Szépítse bár a halált érczkoporsó, virágok, 
koszorúk özöne, balzsamozás s még egyéb 
külső cziczoma, mégis csak hullát takar az.

S midőn látjuk, hogy az élet ily drága 
kincs az emberre nézve, megdöbben szivünk, 
mikor az öngyilkosok nagy számát látjuk. 
Gondolkodjunk egy kissé, mi rendíthette 
meg az emberek kebelében a természet 
törvényének rendjét ? Mi zavarta meg az 
ember világát annyira, hogy önszántából 
dobja el magától az életet, mit senki se ad
hat vissza többé ?

Semmi más, mint az őrültség. < Mi!

ennek sokféle nemei vannak. Vannak az 
álszeméremnek, a gyávaságnak, a kevély
ségnek. a kétségbeesésnek, a könnyelmű
ségnek, a pazarlásnak és még ki tudná el
mondani, hány dolognak őrültjei, kik egy 
elvakult pillanatból, vagy válságos helyzet
ben belerohannak abba az örvénybe, mely
ből nincs szabadulás.

A legfájdalmasabb hatást a családfők 
öngyilkossága kelti bennem. S ezeket ren
desen az önámitás viszi ama végzetes 
tettre.

A nagyzás teremi legtöbb áldozatot.
A leányos apa ez ifjú erejét túlhaladó 

csillogó fényűzésre engedi magát csábit falni. 
Egy éjjeli mámorért odadobja egész élete 
nyugalmát. Mily örületes dolog ez! Bálba 
drága ruhával menni, hol a jó kedv sokszor 
fékéi vesztve, tombol, ujjong s foszlányokká 
rongyul a drága ruha. Ugyan hogy lehet 
józan ésszel, ily pazarlást véghez vinni? 
Legyen legalább kedves hölgyeinkben annyi 
erkölcsi erő, hogy ennek gátol vessenek.

Ha kísérteibe vinné őket a hiúság, gon
doljanak a sok nyomorra, mit az esztelen 
fényűzés okoz. A fényűzés mindig a kor 
látóit észtehetség vágya, a józan értelem 
minden teliében okszerűséget keres Ezt te
gyék a kedves nők is. A pénzt, mit sárba 
dobnának, inkíbb (ordítják családjuk jól fel
fogott érdekeinek szolgálatára.

Ami ezen felül megmarad, fordítsák ezt 
a szegények nyomorának enyhítésére.

Árva- és lelenczházak, szeretetházak, 
bölcsődék, menliázak legyenek áldozatkész
ségeik főtárgyai, s ezek áldásai ragyojanak, 
gyémántkorona gyanánt tejeiken.

Az idők szomorú jeleit ne feledjük s 
vigadozásaink között is ne feledjük, hogy 
bármily drága is az a ruha, melyet felöl
tünk, csak rongy az, inig a jótett dicsfénye 
soha el nem enyésző öröme el nem röppen 
a pillanattal, de ott rezeg szivünkben s 
mennyei elégüllséggel tölti el keblünket

Egyszerűség legyen a jelszavunk, ak
kor bizonyára kevesbedni fog a boldogta
lanok száma.

VASADI.

A&e g h i v  ó A zalamegyei községi és 
körjegyzők egylete 1890. évi február 22 én 
•1. e. 10 órakor ZUa-Egerszegen a város
ház nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a t. egyleti tag urak ezeunel tisz
telettel meghivatnak Tárgyai a közgyűlés
nek : A községi közigazgatás államodtása 
s a községi jegyzó'k kinevezése tárgyában 
az országos központi jegyző egylet által 
kiküldött bizottság Által készített »emlék- 
irat tervezet* tárgyalása — Oly fontos a 
jegyzői karra a kitűzött tárgy, hogy felesle
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A J m i i i "  t á r n á j a .
A legnagyobb magyar lap.
A magyar hírlapirodalom az utóbbi liz esz

tendő alatt oly óriási haladást telt, aminöt Európa 
egyetlen országában sem tapaszthatunk. A művelt 
nyugoti országokban liz e-ztendővel ezelőtt már 
meg volt a kifejlett, megizmosodott sajtó, mely a 
nemzetek életében egyik leghatalmasabb ku túró 
Iis tényező, de a magyar sajtó csak fiatal korái 
élte. Azóta a magyar zsurnalisztika felemelkedett 
arra a magaslatra, a melyen bátran tölv«heli a 
versenyt n legkifej eltebb angol, német és francza 
hírlapirodalommal. A magyar nemzeti közélet 
terén mindenütt érezhető ennek a hatása és a 
legnagyobb szükkeblüség kellene ahhoz, hogy ezt 
valaki megtagadja,

Es ennek a csodálatos haladásnak az úttö
rője a legnagyobb magyar lap. az E g y e t é r t é s  
volt. —

A magyar hírlapirodalom mai kifejlettségét 
kétségtelenül annak köszönheti, hogy az Egyetértés 
már kezdettől fogva, csaknem két évtized óla, 
szakítva a régi magyar zsurnaliszdkai chablonnal, 
egy uj irányt kezdett, s megteremtette Magyaror
szágon az úgynevezett informatív rendszert, a mely 
az egész európai sajtónak alaprendszeréi alkotja.

E lapnak csodálatos sikerei utánzásra bír
ták a lobbi magyar iHpokal, s a magyar sajtó 
rátért arra az irányra, a mely a leghelyesebb, a 
Icggyakorlalibb, a leghasznosabb. A magyal’ zsur 
nalisziikának kilejléseben, megizmosodásában az 
Egyetértésnek oly rendkívüli érdeme van, a me
lyet eléggé méltányolni alig lehet. A laikus ember

a ig képzelheti el, hogy minő óriási áldozatokba 
kerülhetett a legnagyobb magyar lapnak az, hogy 

jelvegezze az uttörésnek a magyar hírlapirodalom 
megreformálásának ezt a nagy munkáját. Az ál 
dozatok nagyok voltak, de a kitűzött ezél sike 
rúlfc, s a/. Egyetértés nem csak hogy megformálta 
a magyar sajtót, de egyúttal továbbra is vezetője 
marad a magyar zsurnalisztikának, s a közönség 
nagymérvű pártfogása a későbbi években meg 
könnyi ette feladatát s lehetővé tette, hogy a lég 
nagyobb m <gyar lap nemcsak az országban, ha
nem a kíi föld előtt is imponáljon.

A ki figyelemmel kíséri a külföldi lapokat, 
láthatja, hogy azok a magyarországi viszonyok 
egyik ki áló kút forrása képen az Egyetértést hasz
nálják ; mert ez a kitünően szerkesztett óriási lap 
a szó te jes értelmében i nponal a külföldnek.

Mikor néhány évvel exelölt Floquef, a hires 
francéin állainíérfiltudapesien járt, s megtekintette 
a főváros nevezetességeit, meglátogatta az Egyet
értés szerkesztőségét is. Végigjárta a szerkesztő
ség összes helyiségeit, megnézte a nyomdát, meg 
nézte azt a roppant rotácziós gépet, a melynek 
a melynek Aus/.tria-Magyarországban nincsen párja, 
beszédheereszkedett a szerkesztőség tagjaival s 
mind a huszonnégy belső munkatárstól tudako
zódott a viszonyok telöl, s azután kezébe vette 
az Egyetértést, megsuhogtattn az óriád lapot, s 
azt mondta : »Erre a lapra büszke lehet Magyar- 
ország; ilyen lapunk nekünk francziáknak nin
csen u És tényleg nincsen.* Valaininthogy az. 
angol Timest kivéve nincsen a világon újság, a 
mely nagyságra, zsurnalisztikái beosztásra, a köz
lemények terjedelmére, tipográfiái szépségére, s 
különítsen az, informatív rendszer gondos és czéi- 
szerü megvalósítására nezve olyan lenne, mint az 
Egyetértés.

Kétségtelen tény az, hogy a magyar zsur

nalisztika az utolsó tiz esztendő alatt megszerezte 
azt a hatalmat, a mely egy müveit országban a 
sajtót, mint a közvéleménynek hivatott orgánumát 
joggal megilleti, és ke ségtelen az, hogy a magyar 
sajtónak e kifejlett, kitágult, megérdemelt hatalmi 
jogkörében az Egyetértés maga egy külön nagy 
hatalmasságot képvisel. Független politikai irányá
nál, az idők és körülmények minden változási
ban megőrzütt higga itságánái, tapintatánál és tisz
tességénél körüllátó figyelménél, s a közönséggel 
szemben való csakne u csodálatos áldazatkészsé- 
génel fogva olyan magaslatra emelkedett ez az 
uiság. hogy az ország politikai és társadalmi moz
galmaiban hangadó, irányadó és a legtöbb eset
ben csaknem döntő szerepe van.

A magyar zsurnalisztikái körökben valósá
gos legendákat beszélnek azokról a dolgokról, a 
miket ez az újság cbnált ; bvlső dolgozó társai 
belföldi és kü földi tudósitói annyira azonosítják 
magukat a lapp ti, hogy az Egyetértés e tekintet
ben egyedül áli a/, egész magyar zsurnalisztikái 
világban, s nincsen az országban újságíró, a ki 
el nem ismerné, hogy az Egyetértés jólértesült- 
sóg, megbízhatóság, komolyság és jó ízlés dolgá
ban az első lap Magyarországon. Ennek az óriási 
lapnak kultur missiója vö t, a melyet betöltött, 
s megmaradt a ve/.erszerepe, a melyet föntart s 
nem is igényel tft'e más lap.

Teljes függetlenségét, a mely rerkölcsi 
erejének egyik alapját alkotja megőrizte, min
d ig : megőrizte annyira, hogy bár az ország egyik 
nagy pártjának, a függetlenségi és 48-as pártnak 
mindig a leghathatósabb és leghívebb támogatója 
volt és maradt : megőrizte függetlenségét még e 
párttal szemben is., csakhogy az egészséges, önálló 
józan kritika befogásától megóvja te jes cselek
vési szabadságát.

Az Egyetértés olyan lap, a mely a szó teljes



génnek is tartjuk arra a kurtára urak fi 
gyeimét küllőn is felhívni, s jogosult ama 
reményünk, hogy a jelen ügy fontosságától 
áthatva, kartára urak a közgyűlésről elma
radni nem fognak. Keszthely 1890. évi ja
nuár 22-én. Tisztelettel Csirke Iván elnök 
Horvát Gyula egyleti főjegyző.
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I r M a lt lM  p lM rn s  i 
Mami p̂ jao, frtUnkt hi£a, Kvo 
aa kaa f̂naoiji. -- S uradnikom ••41 J« iraki dán fororiti m«d 
fi i 11 Túrom. — Bt* poliljki 
UAoda m Mártija noriaah, naj 
•• na ima Margltal
j 0Í0fík arad ni ka vu Óakuveo. 

l a l U M l j a t v o :

Na éetru t leta . • . , 1 fr t

Pojedin i b ro ji k o ttá ja  10 k r.

Obznane se poleg pogndbe i fal 
ra iu n a ju .

lajltara Fiaahal Fillpora kam la 
pradplata i obanana poiiljaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeői druztveni znanstveni i povuóljlvi üst za púk.
Ialftgj i v a k i t l j  étién je d e n k r a t 1 t o : v u  sv a k u  n ed elju , ^ __

S tu lb m ig la sm k : „Medjimurskogapodpomagajiuega Hnovniikoga druitva „Cakovetke Iparkasseu, „Medjimursk* sparkasseu, „Dolnjo-Medjimurske iparkass t*

Coprnice.
1L

Obeéali smo nalim éitateljem, da jim 
budemo jedan sud dr2an nad jednom co- 
prnicom, prikazali. Evő ga :

Sudec: Ti coprnica, pitam te jeli si 
dúlom i telom isla vu coprski ples ?

Coprnica: Dusom i telom
8. Kak si tála tam ?
C. H ej! uesam illa, nego sam se nosila.
S. Sto te je nosil ?
C. Jedno vitlo.
5 Kak je to mogulé, im vitlo ne- 

mo2e nesti.
C Moj dragi je nosil vitlo, a ja sam 

na njem sedela.
S. Tko je tvoj dragi ?
C. Lajos.
S. Tak se zove tvoj dragi ?
C. Je í ali on je vrag vu éovefoj 

spodob;.
S. Pák se je on vu éloveka pretvoril ?
C. Je  ! ave ima kak Clovek, samo au 

mu noge kak guskíne.
S. Samo je onda Joáel, kad si ga zvala ?
C\ O ne, veckiat i dobrovoljno.
S. Pák kaj ste onda delali ?
C- Ljubili smo se.
8- Pák kak je mogel tak grdu bábu 

ljubiti kak si ti ?
C. Hoj I Hoj 1
8. Kaj se bojiá ?
C. Gle, gle.
6  Gde, gde ?
C. Tam na steni je.
8. Vu kakovoj forrni ?
C. Kik jeden vrabec.
8. Pák zakaj se ga bojid ?
C. Prije sam se ga ne bojala, ali sad 

me ápota, zakaj sam sve povedala i véli 
mi, neka véé nikaj nepovem, a on me 
bude reüa reáil, i neka sve zatajim, kaj 
sam dosada povedala.

S. Pák jeli si svaki den illa vu co- 
prski ples ?

C. Ne, samo vu ponedeljek i ée- 
tvrtek nőd.

S. Poved mi ti coprnica. zakaj si ne 
drugu koju nőé tála vu dru^tvo vraga ?

C. To neznam.
S. Pitam te copernica, jeli si se sama 

■pravljala vu táj plea ?
C. (Jvak sam delala: Nadinila sam 

jedno kolo, namazala sam se i sela sam na 
jedan stolec, kak je navada na kórja sesti, 
satim sam svetu boátiju pogazila i poplu 
vala, pák je odmah doáel vrag.

8. Pák kakovo je to mazalo bilo ?
C. To je bila mást s deteéom krvjum 

zmeSana
S. Kam si Ietila ?
C. Do vode Jordán Tam je bila jed- 

na lepa gospa sa s/ojim dragim. Toj gospi 
smo donesli dve svete hoátije, kője je za 
dar od nas vzela a onda nam je zapo

Jvedala svete hoátije pogaziti i prekleti. ! deneánji kruh priduáiju, stranom pák da 
S. Jeli i vederja bila? stra'ljivce jól bolje prestraáiju. ali nikad
C. Pili smo i jeli kak na gosti a po nisu mogle nikomu naSkoditi svojom cop

fom je svaki dragi svoju dragu pozval rijom, jer je bog samo svemogud a élovek 
na ples. nemogudi.

S. Tko su bili ti dragi ? Vu buducem broju budemo neéto na-
C. Sami lepi mladi vragi pisali o coprskom plesu.
S. Mi tak znamo, da vragi neimajti tela V R A C 1 T E L J
C. Meni se je tak vidilo.
S. Poved mi ti coprnica, jeli si kad 

delala bliskanje i strelanje ?
C. Mnogoput.
8. Jeli si kad unistila setvo i gorice ?
C. Ne samo jedanput.
S. Kak ?
C. Kak sam naptavi’a kolo, tam je 

doáel moj Lajos, vrag, ali ne vu spodob) âc^er piipoveda vu jednoj svujoj prodiki 
cloveka, nego ognja i odmah se je pocelo slededu dogodovstinu :
bltákati i grmiti i tűt a padati. ‘ „Ja sain pred vi e letih póznál jeduoga

S Zaáto si to delala? I dijaké, koj je svojim razvuzdaoim i bezbo/-
C. íz neprijateljstva proli onim, koji nim /ívlienjem tak daleko dofiel, da su ga 

su me preganjad. jednog dana íandari z-lanci svezaaoga na
S. Ali ti coprnica reéi mi,jeli si kada tvrdjavu Elircubreitensteiu vu tarnnicu od* 

decu vubijala ? peljali.
C Ne samo jedno, nego jako mnogo Otec njogov véé je vifle let bil rartav ; 
S. S no^om ili * hatinom ? te je s tóga mati vrhu svo^ zlode t̂og siua
0 . S trnjem i zubmi. morala sama tugu trpiti i nősíti. Nije tno
S* Kak ? gnée povedati, kako /.estoko je ta tuga na
C. Po nodi sam se vu takflu biZu vkrala materiuskom srdcu brdala i koliko je ona 

gde je malo dete bilo, pák sam mu trn sin,ta 8uzah iztocila. Vu dűli pako mladoga 
pod nőket poriimla, a onda vu vusta zela zloCmca bilo i ostalo je tako trniéuo, kak
i cecala, od krvi jedn.i stian sam pogut- tmiőuo je bilo vu tamnici vu kojoj je sedel j 
nula a s drugom sam naéinila ono mazalo kakovog pozaluvanj* i• i k sebi dósaién 
s kojom sam se maza’a. ™di pocinjenib tlué uah. nije na tem zgub-

8. Ja  se jako íudim, da je ono dete Ijenim sinom mti nujraauje znamenje videti
ni plakalo od boli. bilo. Nije auda cudo, da je ta tuga, koja

0  Ja sam je zacoprala, pák se je Íe mater dán i nőé trapila radi okore’elog
nemoglo probuditi, ali kad se e prebudilo, s*na7 istu vu postelu hitila. Ona je zbete* 
onda je od velike boli i vumrlo. bet*g je sve dal|e iáéi i ujezino vcé

8 Coprnica áto te je to navuéil ? p. istaro telő slabil, dók je postai neizleéiv i
C Viag. smrtni.
S. Pák kaj ti je zat.o obeéal vrag ? Le2eéa ovak na srartnoj postelji, dade
C Dugó zivljenje, mnogo penez i te* zamoliti zapoveduika trdjave Elrenbiciten-

lesne posuda. stein, da joj dozvoli prije smrti jól jedankrat
S A kaj si ti njemu morala obeéati ? siua videti, a p> áto ona leáti na umorn( da 
C. Drugo nist.i, nego sam morala za- joj ga k snirtnoj postelji poáalje. Mólba 

tajiti Kristuáa a vraga se moliti. bude usliíana i drugi dán vec dojde siu med
S. Povcé, poéem si se razlikovala od dvemi oboruíauiiui vojnioi k postelji umi- 

drugíh dobrih kráéenikili. raju e ss matere. Ona je tu le£ala bleda i
C Ilodila sam vu cirkvu, kak i druge zmuéem na rubu groba i bilo je jasuo vi* 

Éene, spovedala sam me9niku sve grehe. diti, da jn veö smrt vu srojoj sili drá* 1 * * * S- 
samo öve ne. Zatim mi je zapovedal vrag, te da bude ju vu kratko vreme i svladal. Ouí 
da kad bude sveóenik meáu slu^il, ja neka lfáti miroo te negovori niti t baá niti jed*
na tibo govorim ; Ne iafina lâ e-5, i kada ne redi nije progovoiila, ali oun je nepf-
bude sveto telő podigel, naj o î pr<̂ é obr- m éno svt»gi suta, koj je pred posteljom med, 
nem i pod opravom figu pokn£dm. soldati svezau stál, >»ledala, i kada ga je

‘V Kaj si joá nariuila ? ovak dugó i duboko se uagledala bila, bez dl
C. Kad sam se preéestila, sveto te'o bi ikoju rco progovorila, obrne svoje lice k

sam vun zubi vzela i vu jeden lonec hitila steni a rukotn dade vojnikom znak, da aad 
i s batinom tukla, i onda o ja nesreéna mogu zloéinca opet odpeljati. I kako je deá I, 
videla sam krv iz svete holt je te i i tak tako je i otiáel, liladaii i tmiéen vu svojoj 
sam prestala biti coprnica dűli, kak da niti iskre dobrote. koja bi g*

( vo smo napisab sióm nakanom, da s vremcu<*m rnozbit ipák na bolái pút dopdjati 
vidiju naái íitatelji, kok su si vu staro roogla, vu njem nebi bilo, 
vreme nekoje babé predstav jale, da su one Ali dojduéi natrag vu tamnico, smuéi 
coprnice lo  su dini le, stranom, da si svak mu se pred o. mi — Oj nemi pogled urai-



rajuae matere, bil je, koj ga je sad malo 
strcsel. Vn ovom uemom pogledu je stalo 
sve : Predbacivanje, kaátiga, mólba, mate. 
rinska skrb i materinska ljubav. — Da se 
je mesec dni ánjim spomii ala dán i nőé, 
nebi mu toliko povedati nit• tako ozbiljno na 
Sídce delovati niogla, kalikó je to svojiir 
nemim pogledotn iz srortne postelje uéiuila.

Kolika uzrnjanost razuovrstnog Cutenja 
je sada vu duái siromaánoga miadiőa p< éela 
buci ti. Kak jog nigdar odkad je na svetu 
bil, poCelo je sada vu duái njegovoj rovati 
a iz vuat su mu se te/ki uzdisaji odtrgavali, 
i to da bi dovek mislil, srdce mu se bu 
razdrspilo. Na glas placuéi zavikne najeden 
krat : „0 Boie ! Boté ! kain sem ja dospel ?* ! 
PruZeé obodve rake proti s velikim hkotom 
zakljuóanim vrátáin, vudri se vu pisa i 
muklo piáé ié se na slamu, koja mu je vu 
tamuici bil a posteljom, siusi.

Jeduo vreme je ovak bez svesti na tru 
doj slami leial, a za őaa kad je p> malo k 
sebi dogéi, posve su ga druge inisli obha- 
djale. Ou nije samo doáel do osvedoieuja, 
da su uje^ovi dosadanji 6 ni bili pred Bogom 
i ljudmi najogavuiji, nego je i staluo vu 
8vojoj dűli odluóil se popraviti.

Vreme, ua kője je bil vu tamuicu ob- 
sudjen, projde i on bude na slobodu puáéeu. 
Vés skrusju otiie vu jedan kb átér, gde je 
svoje prije pretrgnute navuke nasUvil, svojim 
dobrim poaasanjem i napredkom je tako da- 
léko dutiral, da je postai redovnik jezuita i 
missiooar.

I nut! (neostavi dalje P. Hasslacher) 
evő, gledite ouoga mladoga zloPiuca ! Ovde 
pred várni na prodekaluici stoji !

J>, prodekator sam je on sin bil, koje- 
ga su vojnici k inaterinoj smrtnoj postelji 
svezanoga iz tamnice i opet vu tamnicu vo- 
d«li. Takovo óudo je nemi p< gled umirajnée 
matere na njem naőinil.

&manuel JCollay.

Jopica.
Nekoja bogata f'ancezka gospoja ku- 

pila je prije vige gödi íah od jednog talj ina, 
koj je s rnedvedom gamilom i jopicom okolo 
putuval, ovu njegovu jopicu, ko|a je b la 
mala, te je svakojake kunste znala a ua 
koncu svaké prcdstave je s taljanovim áki Ija- 
kom, okolo hodila pobirat, ksj joj je v« 6 
tko hotel uuter hititi. fcivimca bila je dobro 
odhraojena, zadrtavala se je uvek ua pod- 
puno zadovoljstvo svoje nőve gospodarice i 
bila je uvek vu ojeziuom druitvu.

Tri leta kas-iije, odkad je gospa tu j<>. 
picu kupila, dala je reóeua gospoja domaeu 
zabavu, ua koju su bili svi otroeniji gradja- 
ni onoga varaga pozvani. Ovi su gospoju 
prosili, da njira vu zabavu i svrju main jo- 
picu dopelja i odmah je bila vu drugoj sobi 
jopica 7u Crleuu haljicu obleéena i vu salu 
pred goste dopeljan*. Najprije su se nad 
njom Cudili, zaiim od nje spominali, a ko- 
naőuo, kad si je maja jopica vu jcdén kút 
mirno seb, su i na nju zabor&vtli se te s 
drugemi stv&rini zabavljali.

Dók je zabává tekla, sedne sí na jedan 
krat jedua gospodiina k klaviru i pofimé 
neki lepi komád na njem ig ati. Jopica Cuváa 
muiiku, dojde iz svojeg zakutka napred i 
posluáa pazljivo ariju, koju je klavir pod 
prsti umetnice zuj.l. Kotuaj pako da je go- 
ápodicna komád dogoiovila i prestala igrati, 
ikoöi jopica k jeduomu gospouu, strgne mu 
skrljak iz ruke i po< me od ouolo stojcéili 
gostor pobirati. Savestuo je svakomu poje- 
dinomu skrljak pruftila i svaki je med sme- 
bom vu njega uekaj uovca hitil. Kad je bila

s pobiranjem gotova, skotfi vu krilo gospo- 
diőne, koja je na klaviru igrala, te joj vu 
isto zasiplje iz ákrljaka pobraue novee. Silen 
smeli je nastal, a zaöudjenju nije bilo konca, 

' da je jopica posle trih go linali joá svoju 
I negdaánju duzuosf, najme posle predstave po- 
jbirati, pamtila. Novac, ko'e je sad sakupib 
bilo je 430 frankov, (od prilike 180 fór.) 
kője je diuitvo odluóil), da se jeduoj kre 
postinj síromláknj vdovici vu ouom varasu 
préda, kaj je i odmah drugi dau bilo uéinjeno.

tE Kollay.

K A J  J E  N O V O G A ?
Gde najvpe puáiju.

Clovek bi mislil, da od turfiina i ma- 
! giara nitko vi>e n-puái. Ali oha 1 óva m- 
reda nadkrili ápanjolec. Spanjolci svako 
dél» « puáenjm opravljaju. Vu obőinski 
aednicah puáiju na raíun obéine. Orsaéki 
Oinovniki zvun dnevnice i na duhan dobi- 

1 va;u od orsaga. Vu uredih, dapaőe i vu 
hraljevskih puftiju. Soldati. kad He exerci- 

j raju, s cigaram vu ustab se obraíaju na 
(lesno i levő. Ako tandari tolvaja teraju, pu 
siju ; reőju : nnutki i zenski spol pugi. 

Broj mlinah
Vu Magja skoj ima 17 277 mlinov, 

od onih 910 je paromlinah ; 12 250 vo- 
denih 3197 suhih i 050 vetrov h mlinov. 
Iz ovili m'inah je 1888 leta vu inozemstvo 
59 millionah tort vrednosti prodano, i to 
mnogo vDe kak lani, jer je lani slaba 
zetva bila.

Dvoboj.
Vilmos, pruski cár je nedavno jednu 

naredbu iz lal, po kojoj avaki oflicir zgubi 
n uibu, koji bude dvoboj bil.

Kozarek vu Varaídinu
Nagemu orsaíkoma haliam opet se je 

prutila prilika strasnu njegovu slutbu oba- 
viti na jednom zlo incu. 2S-ga januara o.
1 najille obesil je vu Varafcdiou Jedvaji 
(ljuru zvanoga 21 let staroga zlodinca 
Mladié ovaj podal se je dangubi i bez 
poslenosti, d< sel je íu  akrajno siromaőtvo 
kője ga je zapelalo na kradju i sve zlo- 
Cestoíe Svojoj babi(i Koretiíki pokral je 
renezi i kad mu na zadnje veC irkaj dali 
nije hotela, vmo il ju je s kladivcom Zato 
postigla ga je ruki sudbena i on je za 
strasen svoj £ n talostuo svoje iivlenje na 
galgali dokonóati morál.

Povodnja.
íz ju/.nib slranah domovine naáe na- 

rocito iz Temesvara prijavljaju nam, da su 
se vode usled nagloga talenja leda i snega 
pode'e razlevati. Na Begi tak se je led na 
nekojth meitih nagomilal da je vodu za- 
stavil Po tóm izaíla ie Bega iz svojega 
korita tér poplavila vifie obCinah, poimerice | 
(iiroda, Fradorf, Fdvin, Mosnica Gyarmat, 
i B. St Mihaj V-ida ,e tolika, da je ne- 
kője nasipe prekoracila i do vezda dosta 
kvara napravda.

Novo bludilisée
Broj iz pameii ziilíh ljudih vu na em 

orsagu pomnoiava se na Zalostni naöin. 
Vei j'h  je toli ko, da vu orsaikom bUidí- 
liScu vu Lipótmező neima za nje dosta 
mesta. Za o odredil je orsag, da ss takov 
orsaiki Sp'tal jo ie jeden vutemelji Táj 
odredjen je vu varoíu Székes Fehérváru. 

jZalostna je to okolnost, nr mesto da bi 
sve menje zablodjenih ne reénikov bdo, jót 
se njihov broj léto za letom sve viáe po* 
veksava

Nesreca na morju.
íz Arnsterdama do*la ie 27-ga janu- 

|ara o. 1. telegraíicka Vt'st, da je englenski

brod Loeh Mojdard idu^i vu Hamburg pri 
Calandsoogu na jednoj naplavim nagre/.nul 
tér se pri tóm é sto reztepel Sra roba 
nalazeia se ua brodu zniknula je vu glub 
líni mórja a kak je to veő navada, nisu 
niti ljudi ovoga broda svi osloboditi se 
mogli. Preko t,rideget ljudih nailo je pri 
toj katast ofi grob svoj vu valovih morskih.

Glad vu Ruskoj.
Ruske nekoje no^ine íalosfne glase 

poáilaju po svetu glede na gospodarstvene 
odnotaje ruskoga poljodelskoga puka. No- 
vine vele, da je vu najveC pokrajinah lajn- 
sko leto tak bil s ab prirod, da niti je 
zraslo dosta 2ita, niti krme tér je zavl&dal 
Veliki glad i nevolja. Pjljolelci inorali su 
rezpn dati i poklati vekfti broj svoje marhe, 
ar neimaju s ciin hraniti, ljudstvo pák 
samo brani se s kruhom od posejab i ko< 
cenja. Gospodin Bog ob uvaj nas od tako ve 
nevolje !

Prevzetni tolvaji.
Vu pinarnu parobrodarskoga druit^a 

doáli su dva gosponi, da tobote nekaj pi- 
taju kasira Fodor Antuna. Vide i, da je 
kasir sam vu pisarui, nahrupe na njega, 
óéi mu posiplju s paprikom i dók je ne- 
srecni kasir s kri om i larmom pomoi'do- 
zvati mogel. do tóga su ovi dva nabrab 
nekaj peuez i bez traga izniknuli. Odmsli 
su 1700 fórt drobnih bankah, 50 komadov 
bankah stotaéah i jednu na stolu le/e u 
zlatnu vuru Tolvajom ovim nigde traga 
niti glasa

Galge kak igraéka.
Vu Tisza-Kalmantalu B4rány Pavel, 

kad je odiáel vu cirkvu, doma je ostavil 
sest let staroga sina i pet let staru k er. 
Di jim n?bude dugó vreme dal jim je 
jeden kalendar, vu kojem su kipi bili 
Preoledavajué deca kipe, opazila su galge 
i na njim jednoga éloveka viseéega. Volja 
je doOa deci, da budti se i ona tak igrala, 
da se obesju na kiin, koj je bil vu sobi 
za opravu vesili. DeCec je dugó nagovaral 
sestru si, naj se ona obesi, ali pucica neje 
átela, pa na nesreéu deőec vzeme jeden 
rurnik i zvete si ga na éinjek. pák se 
obesi. 2atim zapovedal sestri, nek stolec 
kraj vzeme Kak je to pucica’vóinila, dscec 
je br.<al sim i tam a pucica se je tomu 
smejala. Ali na Éalost, katl je Báiáoydo'el 
doma, naád je svoga sina véé tvrdoga. 
Roditelji pazite na d*cu.

Maéuha.
Véli ie, dt su maduhe jako nemilo- 

stivne prami svojim pastorkom Nedavno 
jedna maöuha je do gologa slekla svoga 
pastorka i dotle ga je s mrzlom vodom 
polevala, dók neje vumrl. Vu nebu kri- 
Öe6i greh

Na íeljeznici.
Karlek ! Karlek ! Pazi ! Ar ti veter 

odnese ákrljaka, ako se búi tak daleko iz 
vagona vun nagibal ! (Karlek neposlubne 
a otec mu hitro potegne ékrljak iz glave, 
tobo2 da mu ga je veter odnesel i skril 
je ga za pleéi) Tak ! sad je ákr jak zbo- 
gom ! (Karlek se strasno poeme plak&ti). 
Za kratko vreme véli otac: „No maci i 
pazi, kad bum ja íudkal, dojde skrljak na- 
zad! Stari zafuóne i hitro ododzad metne 
skrljak Karleku na glavu — Karlek se 
prestane plakati.) Tak I sad je nazad doáel ! 
(Dók ae Otec s mateiom spominaju, hiti 
Karlek svojega ákrljaka öez öblök van i 
véli:) Tatek 1 Nuder joö jeden kratíuékaj.

Njegova Veliéanstvo.
Ferenc Joftef 1. kralj magjarski je s 

svojora obitel jóm i visoki in svojim dvorom vu 
Budapest doáel, gde bude vu starim bulim- 
sk'm knlj grado nekobko tijedoov stauuval.



Orsaéko spraviáée.
Vu orsaökom spravDcu su pr<áli tijeiien 

stroAkovni raöun uiiuistaratva pravosudj* rat- 
pr&vljali. Govoril je ininister Szilágyi vteep t 
Vu govorili svoj'h obeel jo, da bude uove 
zakone o herbiji, o zastiipiuju odvetuikov, o 
redu kriviéne patnice i o sudskib uredali pri- 
pravil. — Nadalje razprazljali su trtákove 
ministarstva fináncáé.

Horvatsko-nmírjurski razgovoii. 
Horvdt-magyar beszélgetések.

ütec. Iloditj deca, budemo se nekaj 
od stola sporniuali po magjarsk'.

Atya. Jöjjetek gyermekek, beszélgetni 
fogunk valamit az asztalról magyarul.

— - Ovo je stol.
Ez az aaztal.
— P, gledimo, kij ima stol ?
Nézzük meg, mije vau az asztalnak ?
— Stol ima jednu tabló, őetiri noge 1 

éetiri strane.
Az asztalnak van egy táblája, négy lába 

éa négy oldaK
— Stefek. Kajpak k átu neima stol ?
Pista. Hát fiókja nincs az asztalnak ? 1
— Otec. Je, 8tol ima i kiátu.
Atya. Igen, az asztalnak van fiókja is
— St lova tabla je odzgor, a noge od-1 

idol, stiane su pák naokolo.
Az aszalnak táblája felül van, lábai 

alul, oldalai pedig körfll vannak
— Povefi Pavel, gde je púk l áta ?
Mond meg Pali, hát a fiók hol van >
Pavel. KiSta je pod tablóm vu itolu
Pali. A fiók a tábla alatt van »z

asztalban.
— Stol ima ő -tiri vugle.

Az asztalnak van négy szeglete.
Jaufii. Ja sem vre vHel i okrugloga stola. 
.Jancsi. Én már láttam kerek asztalt ia
— Stol je napravljen iz dréva.
Az asztal fából vau csinálva.
Otec. Odo je napravil stola ?
Arya. K' csinálta az asztalt ?
Svi. Stolar.
Mind. Az asztalos.
Otec. íz c'esa ?
Atya. Miből ?
Svi. íz dréva.
Mind. Pából.
Otec. Recimo svi : Stol je atolar na

pravil iz dréva.
Atya. Mondjak rn'ni : Az asztalt az 

asztalos csinálta fából.
— Jesu kameu ti stoli i zeljnzni stoli 
Vannak kőasztalok é< vigasztalok.
— Stol ima 2utu farba.
Az asztalnak van rárga rzine,
— Stol more biti sclene, modre, érne 

i druge farbe.
Az asztal lebet zö'd, kék, fekete és 

más szinü is.
Pavel. Zakaj je naá stol tűk gladek ? 
Puli. Miért oly sima a mi asztalunk ? 
Otec. Zato, kajti je po'itiran.
Atya. Azért mivel politirozoft.
Otec. Poveőte, za kaj hasnujemo naá stol ? 
Atya. Mondjátok nrg, mire ha ználjuk 

ami asztalunkat ?
Svi. Na naéem atolu p áemo, raöunamo, 

jedem >,
Mind. A mi asztalunkon Írunk, számo

lunk, eszünk.
Otec. Vu kiátu pák denemo 2'ice, vilice, 

noge, pák kruh.
Atya. A fiókba pedig 'tesszük a kan0- 

lakut, vil akat, késeket, meg a kenyeret. 
Otec. No, za vezda bude dosta iz vcőenja 
Atya, No, tnosttnri e'ég lesz a tanulásból

305 sí. -  1890.
H ird et m én y .

A nagyiméit, m. kir. közmunka- éa közlekedési 
ministerium az 1889. évi decz. hö 24-én kelt 33875—18^8. 
számú rendeletével a Csáktornyái állami tanitóképezde 
tornacsarnokának építését 6712 frl 83 kr összeg erejéig 
engedélyezte.

A fentemlitelt munkálat foganatosításának biztosí
tása czéljából az 1890 évi mározius hó 3-ik napjának d. 
e. 10 órájára a zalavármegyei m. kir. államépitészeti hi
vatal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivalnak, hogy a fen
tebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó, 
az engedélyezett költség után számítandó, s a részletes 
feltételekben előirt 5®|0-nyi bánatpénzzel ellátóit zárt aján
lataikat a kitűzött nap d e. 10 órájáig a nevezett hiva
talhoz annyival inkább igyekezzenek beadn', mivel a ké
sőbben érkezeitek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki mű
velet és'részletes feltelelek a nevezett magy. kir. állem- 
épilészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint 
megtekinthetők- Keit Zala-Kgerszegen, 1890. jan. 1)4 17 én

Dr, Ruzsicska Kit Imán s. k.
534 kir. tanfelügyelő

Posta uredntfka.
Benkovec. Cl. G>. Dobili «im v.* 

viédui Üst. 8 vedeljem i po tovanjem amo 
i citali va$ priposlani < lanak. Jako lépő utó 
opisali, duZnosli domorodca i nakti je treba 
paziti pri zhiranju őrs. zastupnikah i ob- 
cinakih poglavarah. Ako budemo meato 
imeli, vredno bude va4 Ü9f i vu magjar
akim délu na ih noviu izdati. Kad bude red 
na vaá fiinak dolel, íurili budemo *e ga 
vu novine posta vi ti. Vi imát® 'épe i haa- 
novite miseli, dajte ai vi finné, pn opiSite |e 
za nad medjimurski púk, koj bude vám 
zahvaljen ! Pozdravimo va«!

O D G O V O H N I U R E D N IK

M A  U G I T A I  J O / S  b) F

N Y IL T T É R  • )
Ball-Seidenstoffe von 60 kr bi« ü. 6  3»i
p«r Mefer (ca 650 verseli. De«aina) — vers 

I roben- und stöckweiae porlo- und zollfrei da-*
. Eabrik Depot O . H e a n e b e r g  (K. u K. 1 

Hotlief.) Z ü r iit it .  Musler umgeiiend. Brieíe i 
kosién 1 0  kr. porlo.

6059 tikvi ezaiu 69.
Árverési hirdetményi kivonat.

A petlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Embreus István 
alsó-vidoveczi lakosnak Stibar Qyörgy alsó 
vidoveczi lakos elleni kielégítési végrehaj- 
tusi ügyében 158 frt tőke, ennek 1887. 
november 1 tói járó 8 \  os kamatai 12 frt 
95 kr. peri, 9 frt 60 kr. bekeblezési, 7 fit 
80 kr. végrehajtás kérelmi, 12 fit 50 kr. 
ingó végrehajtás megkisórlési s ezúttal 8 
fit 65 ki bán megállapított költségek behaj
tása czéljából a nkaiiizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir. jbiróság) területén fekvO Alsó 
Vidovecz község 192 sztjkvbeu A i. 2S1 
hr. sz. ingatlan az 1881. LX. t. ez. 156 
§. alapján egészen 392 írt, továbbá az alsó 
vidoveczi 78 sztjkvben A I. 859 hrsz. in
gatlan 33 fi t, az 1642 brsz. ingatlan 13 frt,



az 164f> hrsz. ingatlan 24 írt, az 1037 hr.|ér-vcrési feltételek a hivatalos órák alatt a órája a Csáktornyái kir. jbiróság tkvtárába 
HZ ingatlan 104 írt, mégis az alHÓ-vidoveczi | perlaki kir. tlkvi osztályánál s Alsó- Vidovecz í  tűzetik ki.
1478 sztjkvben A f  1 sor 1037 hrsz. i - köz-sé» elöljáróságánál megtekinthetők. Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan 104 frt végül az alsó-vidovcezi 156S A kir jbiróság mint tlkvi hatóság Per- gatlan becsárának 10 7o-^t vagyis 150 frtot 
sztjkvben A f. 857 hrsz. ingatlan az 1881. lakon 1889 év deczember 10-én. 520 1 — 1 készpénzben, vagy nz 1581. LX. t. ez. 42 
LX. t. ez. 156 §. alapján egészen 48 írt* | ~— —
az 1870 hrsz. a. ingatlan a hivatkozott tör-1 oou< tKv szán ö». 
vényszakasz alapján egészen Ö fit becsárban A v w w n i
Alsó-Vidoveczen a községi bíró lakásán 189>. llagenmachor Henrik budapesti lakos 
évi máiczius hó 19 ikén d, e. 10 órakor Szí- végrehajtatóuak, Lukovnyák János csáktor- 
bényi Lajos perlaki lakos felperesi ügyvéd nyai lakos végrehajtást szenvedett elleni vég 
vagy helyettese közbenjöttévet megtartandó rebajtási ügyébeu a kérelem következtében 
nyilvános árverésen elfognak adatni. a végrehajtási árverés 334 frt 05 kr, tóke-

Kikiáltási Ár a fenuebb kitett becsár. követelés és enuek 1888. évi april hó 7 tői
Árverezni kivánók tartoznak a becsár járó 6 %-os kamatai 34 fit 85 kr perbeli,

10 ®lpát készpénzben vagy óvadékképes pa- 37 frt 30 kr végrehajtási már megállapított 
pírban a kiküldött kezéhez letenni Vevő kö- valamiut jelen'egi 8 frt 85 kr. és a még 
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még fetmeruiendő költségeknek kielégítése végett 
pedig az elsőt az árverés jogerőre ernelke- az 1881. LX. t. ez. 144 §. alapján és a árverés napjától számítandó 6 százalékos ka- 
désétól számítandó 15 nap a. a másodkat u. 146 §. élteimében a nkanizsai kir. törvény- mátokkal együtt az 1881. évi deczember 
a. 30 nap a. a harmadikat u. a. 45 nap a. szék » Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő |,<5 6-án 39.425 1. M. szám a. kelt rende- 
minden egyes részlet után az áiveiés uap- Csáktornyái 31 tk. A 3-r>ja hr. sz a. ingat- létben előirt módon a Csáktornyái kir. adó
jától szállítót 6 százalékos kamatokkal együtt latiból Lukovnyák Jánost illető és 1600 frtra hivatalnál, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni, 
az árverési feltételekben meghatározott helyen becsült felére elrendeltetik A bánatpénz az utolsó részletbe fog
és módozatok szeiint lefizetni. Ezen hirdet- Az árverés megtartására határidőül beSzAmittatUi. Az ezen árverési hirdetmény 
mény kibocsátásúval egyidejűleg megállapított 1890, évi márczius hó 4-ik napján d e 10 kibocsátásával egyidejűleg megállapított ár-

______________________________i vetési teltételek a hivatalos órák alatt ezen
kir. bíróság, mint tlkvi hatóságnál Csáktor
nya közzég elöljáróságánál tekinthetők meg.

:xox: :xox:

6824 tlkvi szám 1889

Á im É M  IIIIIIIF.T9IÉNY.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyán 
székelő Muraközi takarékpénztárnak Pintárici 

I Tamás nagykanizsai és Pintárics János vullá- 
riai lakosuk elleni kielégítési végrehajtás* ügyé
ben 156 frt tőke, ennek 1889 évi iunius hó 
16-ikától járó 6-os kamatai, 7 frt 16 kr 
óvási, százilék váltó díj, 12 írt per, 10 
írt 40 kr végrehajtás kérelmi s ezúttal 9 
frt 65 krban megállapított költségek behajtása 
czéljából a uagykautzsai kir. törvényszék (per*

I iiéki kir. járásbíróság) teiüietéu fekvő Vullária
__  | község 47 sztjkvben Piutárics János és Pit-

tárics Tamás tulajdonául felvett A I 277 krzi 
sz. ingatlan 386 irt, az ugyanazon tjk/ben A f  
216 hrzi az. iugatlan 146 fit, továbbá az n. a 
tjkvben A f  230 hrzi 6zámu ingatlan 98 frt s 
ezeu ingatlanokhoz tartozó határozatlan arányoeli 
legelő s erdő illetmény 50 frt, mégis a vulláriai 
144 számú tjkvbeu A f  184|io hrzi számú ingat
lanból Pintárics Jánost illető ^  része 86 frt 7ö 
kr, végül a stefáueczi 154 számú tjkvben időköz
ben lloliárics Ferdmáud és neje Hlapcsics Teréz 
stefáueczi lakosok tulajdouábi átírt A f  75 *[a hm 
siárnu ingatlau 34 ) frt bejárban és pedig a vul- 
lánai ingatlanok Vállár ián a községi bíró lakásán
1890 évi marcz. 12 en délelőtt 10 órakor, a
stetaueczi ingatlan pedig Stefáoeczcn a községi 
bíró lakásán ugyanaz nap délután 3 órakor 
Zakál Henrik Csáktornyái lakos felperesi ügyvéd 
vagy hely erese közbejöttével megtartandó uyilvá- 
nos árverésen elfognak adatni. Kikiáltási ár a fen
tebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a 
beC9ár 10 százalékát ké.>zpóuzbeu vagy óvadékké
pes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől szá
mítandó 45 uap alatt a másodikat u. a. 75 nap 
a. a harmadikat u. a. 105 nap a. minden egyes 
részlet után az árverés napjától számított 6 *|0*os 
kamatokkal együtt az árverésii^feltételekben meg
határozott helyen és módozatok szerint lefizetni. 
Ezeu hiidetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árvéiési feltételek a hivatalos órák alatt 
a perlaki kir. jbiróság tlkvi osztályánál s Vullária 
és Stdauecz község elöljáiótágáná] megtekinthetők, 

Perlakou 1889. év deczember 2 áu.



99. tk 1890.
Árverési hirdetményi kivonat.

A CBáktornjai kir. járásbíróság, mint 
hagyatéki bíróságnak 1889. évi deczember hó 
80-án kelt 6611|P889. s/.árau átadó végzése 
alapján tekintettel az 1880. évi ápnl hó 
17-én felvett tárgyalási jegyzőkönyvben kö
tött egyezségre és árverési feltételekre, a 
bírói önkénytes árverés a végrehajtási t. 204. 
§ a értelmében a uagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. jbiróság területén 
lévé Csáktornyái 143. tk. 193 hrzi sz. a. 
ingatlanra a rajta lévő épületekkel együtt 
1385 írt, ugyanitt 329. hrzi szám a. ingat
lanra 106 fit, a Csáktornyái 419. tk, 311, 
brzi sz. a ingatlanra 178 fit és Csáktornyái 
430. tk. 310 hrsz. a- ingatlanra 107 frt becs- 
ér'ékb. az árveréstezennel megáll, kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb megejlölt in
gatlanok 1 8 9 0  márc. SS. oapjA u ü. e. 10 
órakor a Csáktornyái kir. jbiróság tkvtárá- 
ban megtartandó nyilváuos árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsáráoak 10 vagyis 138 frt
50 krt, 10 frt 60 krt, 17 frt 80 krt és 
10 frt 70 krt készpénzben, vagy az 1881. 
T.X t.-cz.42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi nov. 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadéaképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított 
•eabályszerü elismervényt átszolgáltatni.

Csáktornyán, 1889. január 10-én.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tikvi 

hatóság. 509

N yom atott F isch e l F ülöp laptulajdonos>nál C sáktornyán.
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