


az alispán] előterjesztést elfogadta. — Svas- 
tits Benő főispán utalva arra, hogy i o,9ák- 
tornya-ukki helyi érdekű vasútra vonatko
zólag létesítendő menetrendnek a megye 
székhelye s ezzel kapcsolatban a megye 
érdekeinek megfelelőig leendő alakítása ér 
demében czélirányosnak tartja, hogy ez 
érdemben a közigazgatási bizottság is fel- 
terjesztést tegyen a miniszterhez, a mely 
felterjesztésben kérje íőkép a 30 kilométer 
sebességnek 40 kilométerre való felemelését, 
másrészt Zala-Egerszeg és Szenl-Iván kö
zött a közvetlen összeköttetésnek omnibus 
vonattal való eszközlését. Kijelenté egyúttal, 
hogy részéről ezen ügyben mindent elkövet, 
hogy a vasútnak oly menetrend adassék. 
melylyel a megyének azon contemplált óhaja, 
hogy e vasúttal a székhely emeltessék s' 
a megye részéről hozzáférhetőbbé váljék,' 
lehetőleg eléressék. — Alsó Hráscsán és | 
Turcsiscse községek pedig az alsó králjeveci. 
póstahivatal forgalmi kerületéből a hódosáni 
postahivatal kerülelébe osztatlak be. — Kir. j 
tanfelügyelő havi jelentésében előadta, hogy' 
a balatonfüredi szeretetház czélba vett javí
tási munkálataira vonatkozó szerződést a 
miniszter jóváhagyta, továbbá a Csáktornyái 
állami tanitóképezde mellé feláll;lőtt torna*; 
csarnok felszerelésére 1389 frt, ugyanazon 
képezdének lermészettani, földrajzi és törté
neti taneszközökre, könyvtárra és a gya
korló iskola felszerelésének kiegészítéséül 
1189 frt 30 kit engedélyezett. — A nyári' 
iskolázást üzö alsó-muraközi községekben 
megvizsgálta az alsó-domborui 3 tanerővel; 
biró, az alsó-vidoveczi 2 tanerővel biró és i 
a szent-mártoni 2 tanerővel biró r k, isko- j 
lát. Utóbbi helyen a harmadik tanítói állo
más szervezése végzésileg kimondatott. -  1 
Kir. tanfelügyelő jelentést tett Nyirvölgy és • 
Szent-Ilona községek iskoláztatása ügyében

öreg ur bizalma*, jó ember. 4Ki volt boldogabb 
Pali bácsinál ? A gyermek mosolygott euyelgéseire, 
sőt még abban a főszerencsében is részesült, hogy 
a legényke belecsimpaszkodott szakállába s ugyan
csak megránczigálá. Potya volt, ránezigálliatta.

Pali bácsi ismét kedélyes ember le tt; járt 
mindenkihez, de legfőképpen FUzessvékhez. Ott 
ült mindig délután s gyönyörködött a gyermekben 
m milyen volt öröme, midőn a legényke ki tudta 
mondani, hogy : „Pali bá !u

Társaságokban mindig unokájáról beszélt, a 
kit ö már bénák fogadott s a kire egész vágyó 
nát testálta.

Enyém ő, az én fiam, — szokta mondani- 
— a én vagyok az apja ; én nevelem fel őt. .« 
lesz belőle főispán, nögyülölő.

Hogy az örökös valóban ntígyülölö lett. azt 
a nők naplójából tudhatnék meg leginkább.

kengyel Tivadar

Őseim sírboltja.
Őseim sírboltja 
Engem ne takarjon,
Enyhülést, nyugalmat 
Puha földhanl adjon.

Hozzám a langy szellő 
Álmodozni járjon,
Ha átsuhan estve 
A virágos fákon.

Beszéljen bánatról,
Édes szerelemről —
— Hajh! éleire többé 
Már egyik sem kelt föl.

Nem dobban meg szivem,
Nem gyűl lángra többé — 
Pihenek, — álmodom 
Örökkön-örökké!

GRÓF VAY SÁNDOR.

| Iskolafentarfásuk kötelezettsége ügyében, 
a miniszterhez felterjesztés tétetik. — \  tan 
kötelesek összeírásának és begyűjtésének 

i ügyében Zalavármegye összes {árasainak 
főszolgabírói felhivatnak, utasítsák járásuk 

j összes községi elöljáróságait, hogy a meny
nyiben az 1889/90. tanévi lanköíelesek jegy
zékével hátralékban volnának, úgy ez', va 
lamint az 1890 9!-ik tanévi tankötelesek 
kimutatását a végzés vételétől számítva 10 
nap alatt a járási főszolgabíróhoz beterjesz- 
szék. Ezen kimutatásokat a járási fő-zolga- 

j bírók augusztás végéig a kir. tanfelügyelő- 
i hüz beterjeszszék. Utasítsák még az előljá- 
i rókát az iráni is, hogy a kimutatásban első 
sorban legyenek feltüntetve a 6 —12 éves 
fiuk és lányok, ezek után pedig a 1 3 —15 
éves fiuk és leányok. Ezen két csoport zá
radékában pedig legyen végösszegekben ki
fejezve az illető tankötelesek száma, nemük, 
vallásuk és nemzetiségük szerint. — Az ár
vaszéki elnök havi jelentése szerint a fogal
mazói karnál julius hóban elintézés alá 
került 4800 ügydarub ; ebből elintézlek 2164 
ügydarabot.

h C L Ű \ F É L É
— Szives tudomásul. Zrínyi Károly pol

gári iskolai tanárt lapunkhoz főm unka társul 
volt szerencsénk megnyerni, a ki lapunk 
kötelékébe már be is lépett.

— Királyunk 0 felségének születése 
napját f. hó 18 án szokás szerint nálunk is 
megünnepelték. Heggel 9 órakor tartatott 
meg a város intelligentiájának s honorál i- 
orjainak jelenlétében a plébániatemplom
ban az ünnepélyes istentisztelet. — Az iz 
raeliták imaházában gyűlt azután össze a 
közönség, a hol Schwarz Mór 11. éves the- 
ologus Budapestről, a helybeli rabbi fia, 

'hatásos szavakban méltatta a napnak jelen
tőségét. Alapeszméjének a bölcs ama szavait 
választotta, hogy f>0 éves korában minden 
ember aggkorának küszöbét lépi által. Kirá 
lyunk is ez alkalommal 60-ik évét löltvén 
be, visszapillant szónok a király zajos i ju- 
korára, ama időkre, a midőn a szabadelvű 
eszmék gyökeret vertek s ezért a király s 
a nemzet között meghasonlás támadt; a 
midőn visszavonás és pusztulás nyilvánult 
mindenfelé; a fölség személyét pedig a 
népszerűtlenség sebző koszorúja övezte ; s 
a mikor ma a szeretet s ragaszkodás jele
ivel találkozunk a nemzet körében királya

1 irányában; s ha tudjuk, hogy a föbég ezt 
nem karddal, nem erőszakkal, sem liaia- 

i lommal, hanem az igazságosság és törvé
nyesség alapjára állva, nemes szive sugal 
latál követve, a nemzet alkotmányos jogainak 
s ezeréves múltjának tiszteletben tartása 
által éredmelte k i: büszkén tekinthet vissza 
múltjára s nyugodtan kezdheti meg aggsá 
gátiak napjait. Az ifjú szónoknak jól 
átgondolt, dicséretére való hazafias szellemtől 

'álhalott beszédje, melyet a királyok királyá
hoz intézeti, valóban szép fohászszal fejezett 
be, határozott hatást gyakorolt a jelenlevőkre. 
Az ünnepély a rabbi könyörgésével s a 
Hymnusnak karban való eléneklésével nyert 
befejezést.

— Szent jstvan első királyunk ünnep
napját kegyelettel üli meg minden évben 
városunk közönsége Ez évben is tömege 
sen veti részt a 11 órai magyar misén, a 
mely alkalommal u városi iskolákhoz ki
nevezett uj hitoktató Horváth Honom..- 
áldozópap mondotta el hazaszeretettél su 
gallt s nagy figyelemmel meghallgatott mag
vas szónoklatát — A délutánra már ré 

! gébben kitűzött kiosztása a tűzoltói szolgá’ati 
érmeknek, miután ezek nem készültek el, 
elmaradt s a tűzoltóság elnöksége részéről 
bizonytalan időre elhalasztatott.

@róf tfestct'cs genő ur e hó 20-án
hosszabb távoliét után megérkezett Csák
tornya zalaujvári kastélyába.

— Valto.á^k a Csáktornyái áll. tanítói 
I képezdénél. A valló és közoktatásügyi mi
niszter ur ő exellencziája Samu József á'l 
tképezdei igazgatót saját kérelmére szabad
ságolta és a képezd1* hetyettes igazgatójává 
Margitai József áll. tanitóképezdei tanárt 
nevezte ki. Ugyancsak a képezdéhez ének
zenetanárrá Beér Ferencz znióváraljai áll.

í tképezdei ének-zenetanárt helyezte át.
— Kinev 2 ts. Gróf Festetics Jenő Csák

tornyái urodalmában Csáktornyái ispánná 
Mesterics Aladár urod írnokot nevezte ki.*

— Csáktornya város tulajdonát képező 
Hattyú vendéglő dísztermének festését Perkó 
Péter nagykanizsai festő a múlt hét végén 
befejezte. A kik megtekintették Perkó úr 
munkáját, elismeréssel nyilatkoznak felőle.

> fi1os ere § 2  járni« Szőrül szóra, be
tűről betűre ily felirat olvasható a vasúti 
uj indóháznát kiállított tilalomfánál. Kérjük 

!az illető vállalkozót, szíveskedjék a tilalom 
iát kellő helyeúrásu fölirattal ellátni! Sok 
idegen fordul meg városunkban; ne mond
ják, hogy nem tudunk magyarul.

— A zalamegyel tüzo tó szövetkezet44 
e hó 15 én tartotta N -Kanizsán közg} ülé
sét. Vidékünkről képviselve voltak a Csák
tornyái, perlaki, kottorii, letenyei, légráii, 
alsó domborui, czirkovlyáni egyletek. A 
szö etkezet elnöke Kovács Károly, alelnöke 
Szeivert Antal Dtt. A választmányba be
választanak vidékünkről : Czvttkovits Antal, 
Pichler Imre, K-le György és Tóth Sándor 
A jövő évi közgyü és Csáktornyán fog meg
tartatni.

— £  letenyei polgárság körében moz
galom indult meg az iránt, hogy Kossuth 
Lajos nagy hazánkfiának, n&vüunepét e hó - 
nik folyamán megünnepelek. Az ünnepi- 
esség fényének emelésén — s sikerének biz
tosításán rendező bizottság fáradozik.

— A vágóhídnak városunkban tervbe 
vett építése elhalasztalott.; mert a napok
ban megtartott városi gyűlésen Wollák Rez«A 
és társai a megtörtént árverést a nagy öaz- 
szeg miatt kifogásolván, az elen föllebbezést, 
jelentettek be.

— fó ru l járt tolvaj. Kovács István le
tenyei muzsikusnak mesterségéhez tartozik 
hogy másnak terhén könnyítsen Kimuzsi
kálta a bús legénynek bánatát nem egy
szer, s szívesen vállalkozott mindenkor arra, 
hogy a mulatónak pénztárczáján eret vágva, 
annak terhét részben magára vegye ! Kö
nyörületes szokásának akart eleget tenni 
most is, a mikor Kottoriról Csáktornyára 
jövet, a vele utazó Msyer Frankit meg
szánta Öt az intolerancia távolról sem bán 
tó ttá ; őt cselekedeteinek gyakorlásában 
vallásos tekintetek nem vezérelték ; ő nem 
nézte ; kereszti ny-e, zsidó-e az illető; ő 
neki jó szive volt mindenki irányában, — 
kivétel nélkül Megesett tehát a szive Ma- 
yerünkőn is Mikor nagy a meleg, — pe
dig szt. István napján ugyancsak izzadott 
mindenki. — lekerül a kalap, kabát ; le a 
gallér s egyéb i*. Fújt, törttlgette homlokát 
szegény Mayer egyre a a mi derék muzsi
kusunk sem* lett volna Kovács, ha ezt kö- 
zönynyel nézte volna v^gig ! Szive könyö
1 ületea húrjai rezegni kezdtek tehát. Föltette 
magában hogy társán segít. A gallérral, 
kalappal stb. nem vesződött; mindkettőt 
zsebre vághat a gazdája is, ha kényelmet 
len neki. De bezzeg egy koffer, az már 
egészen máé portéka 1 A ki vasúton valaha 
utazott, tudja mit tesz az, egy koffernek 
gondját viselni ! Hát még azon a fránya 
gyorsvonaton, mely a maga utasaival so
kat bizony nem teketóriáz, könnyen ott



hagyja a taKepnfcl, vagy magával viszi 
szó nélküli ha a leszállással kellőleg nem 
siet! A gallért fölgombolni a uyakravalót el 
igazítani; a kabátot, kalapot kisimítani 
mennyi munka ez; ki ne örülne annak, 
hátha még paraplija a egyéb cókja-mékja 
is van, ha akad könyörületes utitársa, ki a 
koffert gondjai alá veszi 1 Ezt a koffert sze
melték ki tehát ez egyszer Kovácsnak éle
sen látó gyakorlott szemei. 8 a mikor 
Mayer barátunkat a nagy hőségben az álom 
ringatni kezdte, lógja barna honfitársunk a 
protegált útitáskát, lódít egyet rajta s 
nyomban vigabban dübörgőit a nem cse 
kély tehertől megszabadult vasparipa! Meg
járta azonban raórénk ez egyszer : mert 
Meyer Frenkl a koffer hiányát csakhamar 
észrevévén, rossznéven vette utitársa sze
rénységét, a melylyel a nagy szívességet 
titokban elkövette, másrészt meg akarta 
kímélni a fáradtságtól, a melylyel a táskának 
fölkeresése s annak továbbítása a czigány 
részéről járt volna, a miért is Csáktornyán 
egy csendőr gondviselésébe ajánlotta, kinek 
lelkére köté, gondoskodjék róla. hogy derék 
emberbarátunk túlságos önzetlenségéért tör
vényes jutalmát vegye, így került Kovács 
István letenyei muzsikus nevenapján a hely
beli m. kir. járásbíróság börtönébe, a hol a 
hüsön alkalma van elmélkednie a fölött, 
mekkora baj az, ha az embernek kivált pe 
dig a czigánynak túlságos nagy' a szíve!





vu Hu svadja ! illává áumi, :Hudec grmi, 
s?ce trep*éc\ jeztk blebeöe i tresk — - - trió se zniS» p*>d stol ! J s tem se onda vsi tétovái kotaői zmeíaju, vura a° pák vari, 
cajgeri (kazala) iz padiul tér uij * znati, ku- je vur ! Odoiud dojdu onda «rd i oni ,kaceujameii* odovud i»es»eéni vinski betegi, odovud prazue kanoelarij.', zanemarjene ákole i drogé vsakojaéke neprilike !

O kuliko je vei to drago vino Íjadom 
ákodc naneslo ! Ali naj bude kak mu drago, 
ja 3am zato, da se vino i nadaljc pije, samo 
ga treba piti vu zeludec, a ne vu noge i 
glnvu, tojest p'j gi kuliko ti ieludec pod 
nese, pák bu dobro po te.

Tuliko je rcéi deneönjega govortnja idő- 
jega o vinu. Rixi et safal .di animam meam !

<«I«*hI Ferenc**.



Hirdetések,
3044 tkvi szám 890.

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ,
A perlaki kir. jbiróság> mint tkvi hí» 

tóság közhírré teszi, hogy Szobányi Lajo? 
perlaki lakosnak, Márkulia György és MA:- 
kulia Iván goricsáui lakos elleni kielégité i : 
végrehajtási ügyében 13 írt töke, 19 kr hé- 
Jyrg költség, 5 ír 62 kr végrehajtás megk • 
sérlési és 5 írt végrehajtásáéi elmi, úgy 6 
írt 65 krbau megállapított árverés kérelui. 
költségek behajtása czéljából a nagy-kanizs i 
királyi törvényszék (perlaki kit ál} i járási - 
róság) területén fekvő Goncsán község 1029 
8/. tjkvbeu A -j* 240 hrz, sz. iugatíauból i 
rajta lévő 154. uépsor sz. házból Mái kulia 
Györgyöt és Márkulia lváut ‘illető ‘|4 ró;«z 
453 frt, a goricsáui 1464 sz. tjkvbeu A f 
2570. hrzi sz. ingatlan az 1881. t.*cz 156. 
§-a értelmében egészen 39 Irt, a 2b 13. lnzi 
sz. ingatlan a hivatkozott törvényszakasz 
alapján egészen 54 ír ty végül a 4958. hrzi 
sz. mgfltlaubél Márkuliua Györgyöt és Mái- 
kulina Ivánt illető '/3 rész 121 forint 
beesárban Goricsánban a községi bíró laké* 
sán 1890. évi szeptember hó 10 én d. e 10 
órakor Szebéuyi Lajos felperes vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fenutebb kitelt becsár.
Árverezui kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadókképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
jred'g az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
sétől fzáinitaudó 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat ugyan

attól 45 nap alatt minden egyes részlet 
után az árverés napjától számítandó (> ° a«os 
kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
letizeni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a perlaki kir. jbir. tlk'i 
osztályánál s Goricsáu község elöljáróságánál 
megtekinthetők.

Kelt Perlakon, 1890. évi junius hó 
28 án. 6601

KERESET.
F.gy bankintézet keres mindenütt egyé
neket, törvényileg engedélyezett sors
jegyek részletfizetés melletti eladftsca. 

Igen előnyös jutalék feltételek. 
Ajánlatok l». J. jegy alatt 

trioh llierger A. V hirdetési irodájá
hoz, Budapest váczi utcza 9. sz — 

intézendök. 66i» 2 -6

valóban a  legjobb s z e r  m inden  rovar ellen,
mert mint — semmiféle mán szer — meglepő erővel é-i gyorsasággal alaposan kipusztitja a férgeket A vásárlásnál azonban 
ügyelni kell, és csakis a valódi „ZacherlinM kérni

i  v i : t i (  s í ; k i t i : \  j  / \ <  m  i n  M : \  v i .  v B i i A s s \ i ,  a l a t t a

De sohasem kell kimérve nyitott csomagban vagy egyébb utánzatokat elfogadni. „Zaeherlin“ p r vételnél, igen ajánlható 
30 krért egy ujonan feltalált vZacherlinM fecskendőt is venni, ez uj szerkezet mellett, háromszor annyi ideig ta rt egy üveg

Csáktornyán kapható : Slrahia testvéreknél, GüuczL gyógy- Alsó fyn Iván kapható . Fusj Ferdimuid gyógyszerésznél 
szerésznél, Gráner testvéreknél Heinrich Miksánál. ! r,y| p —lO

Nyomatott bischel frülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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