


nek! — oly erősek hazafiság dolgában, 
hogy hatni tudnánk magyarságunkkal a ka* 
tonaságra is társadalmi utón. Nem ártana, 
ha a horvátok megismernének bennünket! 
Sok bajnak a viszonyok nem ismerése az 
oka és sok kellemetlenséget és súrlódást 
lehetne idejében elhárítani, ha a kölcsönös 
érintkezésre alkalom nyujtatnék!

Czélunk az volt, hogy a kaszárnya 
építésnél hazafiasság tekintetében felmerült 
aggodalmakat eloszlassuk. Ott, a hol arra 
is gondolnak — mint Csáktornyán — hogy 
hazafiság tekintetében bajt okozhatna egy 
nem tiszta magyar katonaság, jól áll a ma
gyarság ügye! Dicséret és elismerés illeti 
meg a hazafias aggódókat! Le a kalappal 
előttük! De azért a kaszárnya építés kér
désénél mégis túlzott az aggodalmuk.

Ne ez, hanem az, hogy van e pénzünk 
s kifizeli-e magát a kaszárnya építése ? — 
legyen a mérvadó.

K ü l ö n f é l é k .

— x g d á k to ra y a  mezőváros számadásá
nak összes kimutatása az 1891. évről« — 
czim alatt, csinos kiállítású füzetben számol 
el Deák József városi pénztárnok a város 
vagyonának múlt évi kezeléséről. A bévé 
tel és kiadás rovata 69.487 írt 63 kr egyen
leget tüntet ki. A vagyon és teher egyen
lege 471.508 írt 14 kr.

— g u b a y  le n ő  világhírű hegedűművé
szünk jelenleg hazánk vidéki városaiban 
hangversenyez, mindenütt óriási lelkesedést 
keltve páratlan művészetével- Csáktornyán 
— mint már jeleztük — a művész folyó 
hó 12-én játszik, 14-én pedig Fiúméban. 
A Csáktornyái hangversenyre jegyek elője
gyezhetek s immár előre válthatók Fischel 
Fülöp könyvkereskedésében.

— M é h é sze ti e lőadást fog tartani e hó 
ll-én Csáktornyán az áll tanítóképző-inté

zetben Dömötör László méhészeti vándor 
tanító. Ezen gyakorlati előadásra a t- ér
deklődő közönség is ezennel meghivatik.

— 4  Sárközi-fé le  Csáktornyái magyar 
zenekar Marburgba kapott meghívást múlt 
hó 25-én, a hol egy előkelő kávéházban 3 
nap egymásután nagy és válogatott közön
ség előtt játszott

— 4  v a ra zsd i »Napred« czimü tam 
burás zenekar múlt hó 25-én a »Hattyú« 
vendéglő éttermében szép számú közönség 
előtt mutatta be ügyességét Néhány ma
gyar nótát is játszottak, melyeket a közön
ség tüntetőleg megtapsolt.

— g o to r  város művelődés egén -  mint 
írják, — uj hajnal fényt látunk feltűnni. E 
város lelkes képviselőtestülete márczius hó 
25-én határozatilag kimondotta, hogy jövő 
1893. évben uj iskolát fog építeni. Az idén 
az építéshez szükséges tégla s egyéb anya
got fogja beszerezni. Kezdeményező városi 
községtanács neve Kotor fejlődésében ele 
nyészhetetlen belükkel lesz feljegyezve s az 
utókor méltó hálája követendi szép tettü
ket. Adjon a magyarok Istene korunk igé
nyeit bölcsen felfogott képviselő testületnek 
szép munkájához erőt és kitartást!

— c4 2 igazság  érdekében A  »Bp Hírlap« 
nak múlt héten megjelent egyik számában 
valaki a mura-siklósi (vratisineczi) iskola 
ügyét szellőztetvén, az ottani állapotokért 
kir. tanfelügyelőt teszi felelőssé. Minden, a 
muraközi tanügyi viszonyokat ismerő egyén 
jól tudja, hogy kir. tanfelügyelőnk, daczára 
megyénk nagy kiterjedésének, mily óriási 
eredményt mutatott fel különösen Muraköz 
népoktatása terén Zalavármegyében 7 évig 
való hivataloskodásának rövid ideje alatt. 
Vádat tehát ellene csak a roszakarat emel
het. A mura siklósi botrányos ügyet ismer
jük mi is nagyon jól, tehát tudjuk, hogy 
annak ki a főokozója. Ugyanis bizonyos 
okokból s bizonyos kántor iránti tekinte
tekből körmönfont módon huzatott, vona

tott a választás megejtése. Mikor végre a 
kir. tanfelügyelő a helyszínén megsürgette 
a tanítói állás betöltését s a pályázat kiíra
tott, sőt a választás két Ízben az egyház- 
megyei tanfelügyelő és a főszolgabíró je
lenlétében megejtetett, — ugyancsak két 
ízben meg is semmisittetett a választás, 
hogy bizonyos tervek a mostani kántorral 
sikerüljenek. Hosszú volna itt elmondani, 
hogy miként űzetett el a volt okleveles ta
nító, miként hirdettetett 5-ször pályázat ter
minus nélkül s miként ijesztettek el a pályá
zók, hogy a tanügyi, egyházmegyei és vár
megyei hatóságoknak por hintessék a sze
mükbe! Úgy tudjuk, hogy a kir. tanfelü
gyelő és a kerületi esperes urak szigorú 
elbánás tárgyává teszik az ügyet s meg 
fogják értetni a törvény tiszteletének ,azent- 
ségességét! f

% iiivész F. hó 27-én éjjel Fityeházán 
erős déli szél mellett iszonyú tűzvész pusz
tított; leégett 23 lakház és 50 melléképület, 
a tüzkárosultak éppen hogy saját valamint 
gyermekeik életét menthették meg, házi 
bútorzatuk, gabonájuk, takarmányuk mind 
a tűz martaléka lett; úgy, hogy most a jó 
szivü emberek segítségére vannak szorulva 
szegények- — Elégett 2 drb szarvasmarha 
és 10 drb sertés - -  A kár 15 000 frt. 
Emberélet szerencsére nem esett áldozatul, 
egy fiatal asszony ugyan bent szorult égő 
házában, de szomszédjai kimentették. — 
A tűznél első sóiban Murakeresztur, utána 
Bajcsa községek jelentek meg fecskendők
kel valamint Molnári község és a derék 
légrádi tűzoltók az ottani tiszte'endő káp
lán úrral és siettek a vész színhelyén se
gíteni, menteni, és különösen nekik köszön
hető, hogv sikerült localizálni a tüzet és 
nem égett le az egész falu. — A fityeházi 
tűzről még a következő értesítést vettük : 
Fityeháza községben az április hó 27-én 
esti 10 óra körül kiütött tűz rémületbe hoz
ta még a nagyobb távolságban fekvő köz
ségek lakó t is. A gyenge szellő segített a 
romboló elemnek s a széles utcza mindkét

bán a geneologiai táblázatban, mit a Richi gye
rekből kicsalt, mindenki benne lehet, csak ő nem ! 
A gyerekek papája a Feri papa, kis más város
ban lakott, nem abban, melyben a mamájok, ki 
állítólag Feri papa buga, a ki meghalt, de tulaj
donképen mégis él, ide jött hozzá, tehát itt van, 
az 5 felesége, de gyermekeinek mégis Feri papa 
a papájok... Csak legalább az Oszkár gyerek ne 
hasonlítana az unokatestvéreihez!

Kienruss Ottokár elosont hasúiról beszalad
gálta az egész határt. Már sötétedett, mikor az 
erdőbe ért, és fáradtan leült egy fatörzsre, izzó 
homlokát tenyerébe hajtva... Hát egyszer csak 
messze-messze a völgyfenék fenyvesében gyengén 
kopó csaholása hangzik. Súgás bugás támad, ria
dóivá ébred az aprómadár, majd ágak zöreje, 
csülök csattogás ver neszt; szétválik a sűrű, ki
dobban a tisztásra a vad. Egy pillanatra tágra 
nyitott orlyukkal szimatol, eltűnik aztán. Kis vár
táivá fakó vörös árny suhan utána... Szegény 
mojsi, szegény kutya! Több eszed van neked, 
mint a gazdádnak. Bár maradtunk volna mi két 
ten az erdőké, a rengeteg kóborlói; lőttem volna 
igazi bakot I...

Kienruss Ottokár tovább futott a korcsmába. 
A korcsmaszobák rezes orrú dalliái nagyot néz
tek. mikor a gömbölyű fenekű poharat egymás- 
fenékig üritgette s biczczegetve sugdosták egymás 
közt az ilyen virtus műszavát: ex. Igen exet 
iszik Kienruss Ottokár életének hatvankileocsedik, 
nyugdíjaztatásának tizennegyedik és házassága 
harmadik évében.

Nem is olyan rossz állapot az, mikor berúg 
ai ember. Először ábrándossá lesz ; 'ilyen álla
potban gyerekség az egész verscsinálás. Már több 
bortól kitelik az a nóta is, még többtől vakmerő 
lesz. akár a tigris Ez kell neki, bátorság, mely-i 
lyel oda merjen lépni a felesége elé, leróni vele 
a nagy ssámadást. — *Te asszony, te rossz 
asszony, te ezudar asszony«... Ha így állana elé
be, ugyan mit szólna hozzá.,. Azt mondaná :l

„Mii? Még szólni mer valamit ez a pipogya fa 
jankó. Hol az a sodrófa !** Huh 1 így felelne bi
zonyosan. Nem, még nem elég a bátorság, hi
szen alig ivott- Bora fogyott újra. Mintha szép 
szőke haj ingerlő csomója szaladna az üveg vé
kony nyakán át a pohárba . .. Szinte látja a szőke 
kék szemét, fitos orrocskáját, hegyesre szopott 
ezukor forma száját, hófehér vállát...4 Hej, az a 
Gombkötő Jancs, az a gombkötő Jancsi, miért 
húzta a negyedik számot!...

Kienruss Ottokár dalolt; a korcsmaszobák 
rezes orrú daliái újra összedugták a fejűket, azt 
súgják: elázott!... Elázott! Erős mint a szikla, 
bátor mint a tigris. Itt az ideje a számadásnak. 
A hajnal pirosséga, mint a pórleányka rózsás]ar- 
cza. bepillant a mocskos zöld függöny mellett.

Kienruss Ottokár elbotorkált. A folyosó aj
tónál újra megpróbálja szerepét. Senki sem látja, 
hiszen ime a harmadik szobában van már és sen
ki, senki... Majd lesz a negyedikben! A vén 
Mojsi, mitha a régi jogok visszafoglalásának ideje 
lenne felhever a pamlagra... Fél az asszony, nem 
mer ajtót nyitni... „Te asszony, te rósz asszony** 
— kezdi el szerepét... Zaj támad a szobában, 
papucs csoszog. Jó lesz mégis kissé hátrább lép
ni... Kilép a szakácsné, utánna a gyerekek ; az 
mosolyogva, ezek pityeregve.

Rövid negyedóra után a gyermekek elzen
gett elégiájából megtudta Kienruss Ottokár, hogy 
voit felesége, de már nincs, hogy nincs gyermeke, 
mégis van négy s hogy tulajdooképen nagyon os
tobául gondolkozott, mikor nem maradt csúzos 
lábú kópéjával szobácskájábán, mely nem volt 
nagyobb egy faköpenyegnél ; nem ette tovább a 
korcsmában a sáfrányon levest, tarhonyát, cseb- 
pimaszt életének hatvanhetedik, nyugdíjaztatásá
nak tizenkettedik és özvegysége hatodik évében !

B ello sits  BAlint.

sora pillanat alatt lángban volt ugyaunyira 
hogy mindenki csak életének megmenté
sére gondolhatott A közeli tüzóltó-testtíletek 
lélekszakadva siettek szembeszállni s meg
vívni a puszt tó elemmel. Először a mura- 
keresztúri tűzoltók érkeztek meg, utánnuk 
jöttek a kollátszegi, bajosai, molnári és 
légrádi tűzoltók fecskendőikkel. Daczára a 
legnagyobb s hosszas erőmegfeszitésnek 
27 — 36 lakóház összes melléképületeivel 
esett a tűz martalékául. Oly mértékben 
rombolt az elem, hogy a másik egész nap 
is erős munkát adott az izzó Uszkök el
fojtására. Egy fiatal asszony gyermekével 
az ágy alá menekült ijedtségében s teljesen 
eszméletlenül buzták ki őket rz ablakon, 
később azonban magukhoz tértek, igy te* 
hát ember életben kár nem történt. Álla 
tok azonban kisebb mennyiségben ott vesz* 
tek. Sok családnak épen csak a rajta levő 
ruhája maradt meg. Azt a jajveszékelést 

j sírást, mely inár a távolból is megrázta az 
ember idegeit, az érzékenyebbek alig bír
ták volna el, s látni azt, mint futott, ugrált 
körben esze nélkül a szerencsétlen, majd 

( kővé meredt s össze esett. Nagyobb nyo- 
; mórba jutottak szegények, mint az Árva 
megyeiek. Ezelőtt 3 évvel is nagy tűzvész 
volt községükben. A tűz oka eddig még 
nincs kiderítve.

— g ó s a  & ajos szerkesztésében megje
lenő „Az' én Újságom* czimű képes gyer
mek hetilap 1892. márczius 27-iki 13. szá
mának tartalma: Balassa vitéz. Történeti 
elbeszélés Képekkel Irta: Qaal Mózes. 
(Folytatás). Babavár Irta: Kornélia néni.



Ébredjetek! Vers Képpel. Irta: Pósa La
jos. A kis kotnyeles. 8 képpel. Irta: Sebők 
Zsigmond. Isten hozott, kedves ibolya! 
Kóta. Vériét irta: Pósa Lajos. Megzenési 
tette: Tihanyi. Szakitó játék. Apa érája. 
Vers. Irta: Versényi György. — A 11 -ik 
számban közölt rejtvények megfejtése. Ada
kozás. Nyugtázás. — A szerkesztő bácsi 
postája. — A 13. szám mellékletén : A 
szerkesztő bácsi postája. — Aá̂ ll. szám
ban közölt rejtvények megfejtői — A ki- 
váló gonddal szerkesztett és gyönyörű ké
pekkel ellátott „Az én Újságom* hetenkint1 
16—18 oldalon jelenik meg. Előfizetési ára: 
Egész évre 4 írt, félévre 2 frt negyedévre 
1 frt. Megrendelhető »Az én Újságom" ki- 
adóhivatalában Budapest, Andrássy-ut 10.

— „##«7*/“. A »Magyar Géniusz" re 
mek kiállítású képes hetilap márcziu9 27-iki 
száma, az árvamegyei ínségesek javára »Ke 
nyér" czim alatt, a „Magyar Géniusz* 
szerkesztőinek Hevesi József és Karczag 
Vilmos szerkesztésében fog megjelenni. A 
„Magyar Géniusz", melynek állandó mun
katársa Dóczy Lajos nagynevű költőnk, s 
melynek hasábjain most indult meg a hír
neves Írónő Beniczkyné Bajza Lenke „Öt 
órakor* czirnü hatásos regénye, negyed 
éves fennállása alatt az olvasóközönség ré
széről oly rendkívüli pártolásban részesült, 
a milyennel egyetlen más hazai vállalat 
sem dicsekedhetik s bizonynyal ennek kő-

IX  tečaj

szönheti, hogy ime már a 13. számmal 
egy országos jelentőséggel biró, — teljes 
rokonszenvre méltó mozgalmat kezdemé
nyezhetett, mint a „Kenyér* emléklap meg
jelenése, melyet közleményeikkel gazdagi 
tottak politikai és társadalmi életünk lég 
kitQnőbbjei, irodalmunk és művészetünk 
szine-java. A „Kenyér* ez. emléklap ren- 
kívül disẑ s kiállításban 5 —6 (esetleg több) 
Ívnyi tartalommal, a „Magyar Géniusz« 
egy igen szép szines műmellékletével fog 
megjelenni A meglepő és jellemző rajzzal 
ékesített czimlapot a „Magyar Géniusz" 
rendes rajzolója Sávely Dezső készítette. 
A „Kenyér" emlkélap ára csak egy forint, 
a mely összeg a „Magyar Géniusz" szer
kesztőségéhez kü'dendő (B dapest, kerepesi- 
ut J4 sz). A »Magyar Géniusz" rendes 
előfizetői, azok is a kik április elsejétől az 
előfizetők sorába lépnek a „Kenyér" czirnü 
diszes emléklapot, valamint a szines mű 
mellékletet nemkülönben a Ben czkyné re 
gényének az elejét ingyen kapják. — A 
»Magyar Géniusz" képes szépirodalmi he
tilap e'őfizetési ára egy negyed évre 2 frt 
50 kr. A „Kenyér ára bérmentve I frt. A 
„Magyar Géniusz szerkesztősége és kiadó- 
hivatala (Budapest, kerepesi ut 14. szám).

Szerk. üzenetek.
C sá k to r n y a . Sanyaró V. A legközelébb 

jő. Keressen fel bennünket gyakrabban ilyesmi

vel vagy mással. — A .- L e n d v a .  B. Az illető 
évfolyamokat nem találjuk. Majd ha egyszer be- 
jö tán elökerithetjfilr Az elhatározás helyes. 
Mindent meghoz az idő. Csak türelem ! A ven
deket olvastam a M.-Szombatban. — I p a r o s if j .  
e g y le t©  M .-S zo m b a t. As utóbb küldött 2 
Írttal f. évi márczius hó végéig van kifizetve.

A í. Iiölíryközönsé#? figyelmébe!
Ujonan berendezett legfinomabb és leg

divatosabb

b

raktáramat a t. hölgyközönség szives fi
gyelmébe ajánlom.

p o l l A k  g y u l a

Csáktornyán,
fő tér , ta k a r é k p é n z tá r i é p ü le tb o n .

Egy 3 4 polgári iskolát végzett jó
családból való ifjú

tanonezul
azonnal felvétetik

B A Y G R  8-nel
Csáktornyán.

FELELŐS SZERKE8ZTÖ  

M A R G I T A I  J O Z M  E F

Broj 14.Vu Čakovcu 3-jra áprilisa i£>92.

B urednikom moči je svaki dan 
govoriti med I I  i 12 varom. — 
Sve poiiljke tičuče se zadržajano- 
vinah, naj se poSiljaju na ime 
H a r g i t a i  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

Ird ateljstvo:
ffnjižara Fiechel Filipova kam se 

predplata i obznane poSiljaja

l*re«l p la t  n a  v e n a  | e :
Na celo leto . . , 4 frt 
Na pol leta . . .  2 frt 
Na četvert leta . . 1 frt

u a  lio rv n fsk c r i i m a g ja rs k o m  je z ik u  iz lazeé i d ru ž tv e n i  z n a n s tv e n i I pov u č ljiv i  l is t  z a  p n k .
^ I z l a z i  s - v a l s i  t i j e d .e n  J e d e n l^ r a t  1 t o :  -v u  s v a k u  n e d o lg o ..

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagnjiiöega éinovnifkoga druživa*C „Čakovečke šparkasse44, „Medjimurske sparkasse'4. i t. d.

Domovina.
i.

Od onoga, kaj domovina reč zname* 
nuje, vnogi čisto kriva fitimanja imaju. 
Nigdo skoro, ali milo gdo si naprvo po 
stavlja pri réci ono, kaj mislit« je, kada 
se od ljubavi domovine govori

Z vekšinom domovina zove se ono 
mesto, gde je človek rodjen Da ovo bar 
zevsema nije pravo, pokažuje ono znano 
prorečje, koje veli : nije ono domovina 
gde smo rod,eni, nego gde se hranimo.

Domovina vu vlastitom razmenju je 
ono vékáé družtvo, kojega človek je jeden 
skupkotrig ; domovina je ona država, ko 
j j podložni jesmo, ali zarad našega naro 
djenja, ali kajti se onde naselili i nastanili 
jesmo.

Družtva, naj budu ona velika, ali j 
mala, nahaja se na kojem goder mestu i 
osebitost mesta daje njihovim Stanovnikom 
svakojačke koristi, po kojeh njim ono me
sto preštimano i posledno drago postane ;, 
zato nije krivo, ako se jeden oraag, varai j 
ali drugač koje moto za d o ra o v i n u 
računa.

Imam takaj zroka od družtva, vu ko
jem bo žive, vu zavetju domovine spome- 
nek vučiniti, ar navada je dapače i one 
domorodce ozivati, koji se za dobro jednog 
malog družtva Üvo skrbiju. 1

Ovak imaju duhovna iz svetska druž
tva ; ovak časti i rukotvorstva kak i o- 
sebna mesta svoje domorodce, ali kaj se 
takaj veli, domoredne skupkotrige. Uvi 
razlu uju se od drugih poleg razlučnosti, 
pradstavjih i okoloostih, po lastovitih ču
tenjih, po lastovitih temeljih i p) ovem 
primernih 6'nenjih

More sa zadnjič trsifeljom za dobro 
lisor spomenutih družtvih poljeg običaja 
ime domorodcev puščati; krivo bi se ven
dar činilo i suprot navadi govorilo, da bi 
se ovaKva mala druitva domovina ozivala. 
Družtva mala nahajaju se vu svaki do
movini, nesu veudai ono, kaj vlastito do
movina zove se.

Država ona, iliti ono veliko družtvo, 
koje Vnogiput čez viS© orsagov preteže se, 
koje po jednem istom poglavarstvu polieg; 
odhuenoga načina ravna se, gde po zapo ' 
vedih dobro sveh Stanovnikov iliti skup 
k<xtrigov tak, kak po očinski skrbljivosti 
dobre dece jed noga roda podre i zdržava 
se, vla9tito domovina zove se.

Država je domovina oneh, koji jedno« 
mu istomu poglavarstvu, jednomu istomu 
ravnanju, načinu i jeduem istem nared- 
bam jesu podvrženi.(Konec sljedi).

Z A B A V A .

V r a R.
Sabrana medjimurska pripovest.

Vu jednom selu lépog nam Medji- 
murja, živel ju vu duhu seljana živi vrag. 
Svaka rédi, svaka pomisel, svaka psovka 
roditelja i ista zabiva odmornih dana, bila 
je skop ana pripovéádu vraga. I istoj dčci, 
koja jedva izbuincaáe rééi „mama, tata," 
bil je táj črniš pred očmi. Kada bi se na 
svetke skupili seljani vu krug, pripovest o 
vragu nebi pomanjkala I do skora bil je 
raznešen po céloj okolici glas o tih pri- 
povestih, te bilo selo razvikano. K«d« bi 
iz obližnjeg mesta odputiI gdo vu to selo, 
te vrateč se dimo, nebi pomanikalo zna 
naca pitanje : da li si videl vraga ? — A 
kaj je bil vu zrok tomu brblanju ? gdo 
mu ie vlejal vu dušu tu senju ? Eto pri- 
povédal budem Vam, i previdli budete 
za istinu da ste vidli iivog pravog vraga.

Kada je jedne nedelje vu predvečerje 
posedal svét pred hižice, zapraši se nekaj 
vú bližini tak, da su se svi seliani zdigli, 
da vide i promatraju tu nenadanost I 
pribliti im se zbil a nekaj, kaj još nisu 
vidli. Človek obučen vu črno odelo, cilin
drom na glavi, sedi na lépőm crnom ko
nju, drfteč rukom preobuéenom bélimi ru« 
kavicami vuzde, napeto tok, da ee konj



mar ne udavi hrzanjem. I odjate kalopom 
izravno vu dvor oštarije. Doleteč naglo, 
■ aletiju mu vu marét sluge i pomogošeče mu 
n i ' sa konja; a os im zapovéda, da mu 
zutra vu jutro ob 7 vuri, čista i oaedljana 
pripreme, jer da bude dalje putoval. Slu
ge pripravni ovriiti zapoved, klimali su s 
glavom, a gospodin ide vu oštariju. Sede 
sam za jeden stol. gde je samo buljil vu 
sténu iskeseč zube is širokih vusta. Na 
jednom ustane, te zapovéda, da mu imadu 
zutra vu jutro vu 7 vuri, vu spavaču sobu 
donesti, črnu kavu na plehnatim tanjiru, a 
tam da ima obasivat vruča žeravica Birtai 
nekaj zbunjen s’ čudne zapovédi, pokloni 
se i reče, da ga vrlo rado posluži čim sa
mo mogel bude. I taj gospodin otide u- 
prav vu spava u sobu.

„Gdo bi to biti mogel?* pitaju začu- 
djeni ostali ; a birtai samo mahne s ru* 
kom i iztisnul: gdo ? ! varoflki kakov g o - 
e podi n.

Vu jutro pojde sobarica vu sobu tog 
gospodina* da mu za pranje pripravi vodu. 
Svrne gled na poslelju dotičnog i opazi 
čudo nevidjeno : iz postelje se vidi konj
ska noga. Malo, da ju taj prizor ne za 
stavi za crnom zemljom. Poleti do gocpodara 
i sluga, vefeč im, naj idu š njom, da vi- 
diju nekaj do šele nevidjena. Vu sobu do- 
šuljaju polebko svi vuku ani tak tiho, da 
ih tobož neče čuti spavajuci stranjski Ka 
da dojdu vu dvor, razpravljaju, da taj go 
apodin je srodan 0 vragom, na kaj stari 
Lovro, pometač dvora i štalu, plunuv. i 
dva puta iz kratke pipe, odgovori, da taj 
gospodin ne da je samo srodan s vragom, 
več da je pravi vrag, jer da je on več 
slična doživil.

Priblifti se i 7 vur. Sam oštariaš po- 
nese vu sobu na žeravici kavu; gospodin 
bil je več obučen. I konj je več oči čen, 
te več Seče celi zdrhtan Lovro s njim po 
dvoru. — Pravo čudo, kak se vu brzo 
raznil glas vu selu, da je vrag prenočil 
vu oštariji. Radoznali sel jani zgrnu?e vu 
dvor, da vide, kak bude gospodin vrag 
zajašil svojega vranca

Za kratko vreme izadje gospodin iz 
hiže, približi se koDju, sede se na njega, i 
slugi pruli „trinkgeld* i pojaše kalopom 
iz dvora. Cim Lovro primi vu ruka daro 
vanu škudu, zavrisne i ► koči h vat iz nad 
zemlje, te biti škudu taki iz ruk. Svakoli- 
na nalazečih vu dvoru, ogrue oko Lovre, 
pitajuč ga * kej je za Boga ?

N;je smogel daba da odgovori, več je 
samo puhal na rukah, te mahneč samo 
kadkada rukom, tobož naj fekaju, dok ga 
bol mine, onda bude im pripovédal Kada 
mu odlanu, pripov. da, da je škuda vruča 
bila kak ogenj. I čim mu proteče ta reč, 
tvrdifo se posvema, da je to vrag i nigdo 
drugi. »Pa nišam li vam taki rekel ! ža
gi mi srdit Lovro.

Vu célom selu je svaki pripovédal jeden 
drugomu samo od vraga. Stare babe vu 
zlamale ruke, moleč od Boga pomoč. Se- 
ljani iili su k plebanuSu moleč ga, da im 
posveti bite, nu on se neodputi videč, da 
bi mu zadalo premnogo nekoristna posla, 
dal je prirediti čeber vode i posveti, a se- 
Ijani grabili su kak nori. samo da čim 
predi prispiju dimo, da poškropiju stan. 
Soba va kojoj je s pa val vrag, je taki ta 
mjaftom nakadjena bila, o postelja na po
lje hkena OHeriaš ju hotel prikazati, nu 
nitko ni je bil tak siromak, da ju pod svoj 
krov nastani.

Prvi dan čim je to zbilo, došlo je 
vnogo ljudstvo popitkivat o teriaša za ov 
dogadjaj ; on im mnogo, mnogo izpripo- 
véda, na avrletku je gliboko sdehnul,

razkrilil ruke, vele.! naporno : Da bi predi 
znal, gdo je on, nebi pod mojim krovom 
prenoCil ! A seljani odprtimi vustam- gle; 
dali su mu vu žive oči, te samo klimah
s glavom. ,. . ,

Nekoliko danali za tem dogodjaju do
géi je plebanušu list :

Dragi amice!
Ja poznat sam Ti šaljivdija i iz mu- 

drik jednu šalu o kojoj si svakako čul:
Posudil sam si črnoga konja, obukel 

sem črno odelo, te kupil od šintera konj 
sku nogu, da ju seljani ne vide, preobul 
ju papirom. I dojašem kalopom vu ošta- 
riju tvog sela. Znajuč, da jutro dojde so
barica pripravljat za vmivanje vodu, da 
ju ianenadim, mjesto svoje, pružil sem 
konjsku nogu. Da budu me pako bolje 
držali za vraga, dal sam si na žeravici do
nesti kavu; na žeravicu del sem škudu, 
da se ogrije, te ju za „tringeld" pružil 
sem slugi ; a da se sam snjom ne opečem, 
obukel sem rukavice.

Oprosti mojoj šali ! pripovédal budem 
Ti skoro vi:e.

dr. N. N iz Preloga.

Kad to upnik pročita, sladko si na- 
smije; videč pak, da ljudi jo te ne mi- 
ruju i da se navék o vragu pripovéda. 
odlU 'il sem ib odvrnuti.

Još dan danas govori se vu tom selu 
od vraga, akoprem od tih nijed*m ne ž vi, 
koj ga je za istinu videl

Napisal :

Alois Kralj.

Spravisóe na Gregurjevo
ili žabja larma.

Napisal : Q lád  <§eienci

R̂ geregeregerege — kekeke — kéke
ké — bukeke — bukekekeke — cmhtk —

I krekrekre — kvoart; grgegrgegrgegrga —
’ kum — kum — krak — krak — bukekeke 
'— kvart — kec — žvak — žvark — bu
kekeke, i jezero koje kakvib glasov čulo se 
je pod večer Gregurjeva za grofovskim ma 

j rofom. Bila to larma jezera žabah : kreketu- 
šah, hršenicah, gubavicah. krastačah, gata- 
linkab, mukačab, skunjkačab, kumacab i po* 
luglavacab.

Blago sunčene prebudilo je vu o- 
gromnoj 'šašom i setiucom obrasloj grabi 
(močvari) zimske pospance, pak su se na 

1 Gregurjevo kakti po dogovoru iz vsega grla 
oglasili, da opet živiju.

Nedaleko te mlake bila je hižica, vu 
kojoj je stanuval stari iznemogli ciglar Žio- 

1 vaui Koltello (talijan), koji je črez zimu ču
val na marofu ciglarsku robu ; a kad bi ci- 
glari iz Udine došli, dočekal bi Žiovani svo
je zemljako (domorodce) sa punom zdelom 
pečsnib žabjih nog cab. Žiovanija poznala je 
vsaka živa žaba, zato su mu kakti vtruc na
pravile larma, a on, da nje vt;ši, odprl je 
obločec od hiže ter je srdito va ž&bju l&rmu 
kričal iz vsega grla : Basta, basta makake ! 
— basta makake — figure ! — Ali je, ne 
pomaže to; — žibje spravišce vudriio je 
vu još vekiu larmu, a Žiovani videči, da ga 
zlobne žabe neposlušaju, srdito im je dovik- 
nul: Dunke fora bestie I — pak ka l je za- 
klopil obloka, glasno je sam sobom o naj- 
vekšem zatoru (fondanju) žabah snoval, a na

zadnje proti jutro vu svoji osnovi, vu pla- 
numu i zaspal.

Žabe — je žabe razsrdile su starca 
Žiovanija; nu pak kakva su to stvorjeoja te 
žabe? — Vsaka stvar vu neöem je spodob
na drugoj stvari, ali čemu je spodobna koja 
žaba — recimo prtljusta kreketusa, pomo- 
zite mi reči.

Kada je stari skupec, škrtec Lovra ki
til žlicu na poliču i ni več dosegel za njora, 
došli su susedi, da ga zdigneju iz pljesnivo- 
ga štrozoka i pospraviju med četiri nestru- 
gane deske, pak poklopiju krovom izpod ko- 
jega požaluvanja neima. — Matjaž je po* 
grabil pri glavi, a ostali koji pod križeci, 
koji pri nogah, pak su naphali mrtveca vu 
raku, ali nut čuda:

Izpod mrtve glave omeknulo se nekaj 
nadutoga, prtijastoga, zelenkastoga, i opalo 
je na tla, Stante bratja! — zaviknul je Ma- 
tjaš, — to nije po pravom. Nut gledite, 
kaj biva od duš* škrtoga (skupoga) čovčka, 
pretvorila mu se duša va zinazauu žabo, —- 
e to je glej nakli poleg postelje, kam se je 
poleg mojega ramena poškliznula. Ljudi su 
izbuljili o i, a Matjaš grabil je več za kva- 
ku od vratah, da pobégue. — Prekrižil se 
je Ivo i Peter, a Marko je izmrmljal »Oteč 
uaš“ za pokojnikovu dužu, pak je zgrabil 
prislonjeno metlu, da s njom gréSnu dulu, 
koja se je eto pretvorila vu žabu, vu kut 
pregrne. Kad je poteguul metlom dva tri 
puta po toj pregrehi, opazil je borme i ši
roki gubec, a na vrhu gubca i svetlu bra- 
davku. Aj čudne žabe, ljudi!

Marko si jc ribal oči, a kad tam, pri• 
čiuilo mu s?, da vu tom pregrešeuju vidi 
Lovrinovu kesu, vu koju je pokojuik nava
den bil težkorn naukom izmučenih 40 pro
centov intereša na sto od posudjenih kapita- 
lov spravljati.

Marko se okuražil, prigrne stvar k sebi 
i nije se vkanil: poiigne staru kožnatu ke
su, koja je kaj od kufra, kaj od vlažuoga 
ležanja pozeleuila pod glavom škrtca [skup- 
ca); — prisegel bi vu prvi mah, da nije 
drugo, več prava pravena kreketufla žaba, 
zmazana od praha i nereda hižnoga.

Negiblje se, nezdiže se, auda živo nije, 
duše neima! Marko poprime za bradavicu 
od gubca, i nu to glej: Prava, pravena ža
ba. vu kojoj su ljudi vgonjavali skupčevu 
grčšuu dušu, pretvorila se vu kesu puau 
vsake fele peuez.

Složno sa si bratja podelili blago, poleg 
kojega je Lovrina gladeu i žedjen od škr- 
tosti, skuposti vumrl, i lehko su ga po
spravili.

I nut tak, gdo nije videl žabu, oaj 
pregleda skupčevu kesu, pak si lehko pred
stavi žabu, koja se more vu vsakom prede
lu : bilo vu vodi i blatu, bilo na zemlji pod 
kamenom ili kiadom, bilo na proštom polju, 
ua nizkom grmu ili visokom steblu ; jednom 
reč um ; vsigdi gde ima živih kukeov, pu- 
žov, črvov, muhah i kojekakve balave ne
snage, vsigdi je žaba sa svojom nigdar pu
nom torbora, pak bere i prebira suvišek 
kukeov, pužov, črvov, muhah i ostale ga- 
madi, koja bi drugač ljudem i prirodninam 
predosadile.

Kada pako prestanu kukci i mušice po« 
skakuvati po zemlji i nad vodom, počme li 
se i ostala trošaa gamad vu blatu i zemlju 
zakapati, poprime i žabu sen, pak ona vu 
najbližešoj bližin5, bilo vu blatu, bilo vu ka- 
menoj ljuknjici ili šuplju drévu, najde pri• 
lično mesto ; tu se pritaji i nazadnje vusue, 
zaspi, ter spava do ti čas, dok ju opet pro* 
tuljetni suučani traki neprebude.

Akoprem je Žiovani bil pravi žabji 
„martello" (hamer], ipák je rajši imel gata- 
liuku [božju žabicu) na toliko, da joj nije



dal zaspati vu gusturo h’adnom blata, nego 
ja je vzel va toplu hita, da ga kadkada 
smisli svojim glasom, da kak bude opet ža
bah bi debelimi bockami, čemu se vnogi tu 
postno vr me toliko radojo ter Žiovanija 
vsaki dan za bocice (žabje noge) nahetaja. 
A na koncu trebal je on gatalinku, da mu 
prorokoje deždja, ar tak budu navök jos za 
dobe ciglari svoju na suncu izlotenu roba 
ljepo po suhu pod krov spravili.

Vu priliden čas po gatalinku odprl je 
Žiovani obloka, da se izdere na larmaste ža 
be; ona je vpotrebila priliku i nevidica 
vmekne se ter vu živi č*s vsa radostna u* 
metala med svoje, da pojakša larrau svojim 
koliko igda mogučim kre — kre — kre 1

Sutra dan ranim jutrom, kada jot ni- 
koga čuti ni videti nije bilo vu bližini žab* 
j e ga sveta, počela se je družba skup sprav
ljati, da se pozdravi rod s rodom, znanec sa 
znancom ; da se na dospomenku izmene zim
ski sni i doživljaji.

(Prugiput dalje).

K A J  J E  N O V O G A ?
Nova tkola.

Iz Kotoribe nam piáeju, da je tam 25- 
ga marciuša občinsko poglavarstvo odlučilo 
jednu lepu školsku zidanica zazidati vn doj- 
dučem letu. L3tos si budu cigla i drugu 
materija za z danje priskrbeli a k leti pode 
li zidati, llvale vredni obiinari!

Dogodjaj pri regrutaciji.

Pred dvemi tjedni se je vu jednem va- 
rsftincu nate domovine pri regurtaciji dogo* 
dilo sljedeče : Nekakov Matijaá II. bil jc 
pozvani pred komidija. I za čas do el je vu 
bila jaki dečko, postavil se je pred prežela 
i rekel je: Gospon oberlajtnant, javljam po
korno . . . .  — Tiho budi i skči se ! — 
Ali gospon oberlajtoaut . . .  -  ,Mii !« — 
I ov dečko se je po malo slčkel, a kad je 
komiiija zgledala njegve snažne (jake) ko* 
trige i jaka prša, izrekla je jednoghsuo: 
„Tangi h !* (spodoben). — A4 gospon oberst- 
lajtn&nt — No, veida moréd govoriti. — 
Gospon oberlajtnant, javljam pokorno, da je 
Matijad ti. jako zbetežal, ter je mena, svo
jega suseda zaprosil, da bi njim to prijavil. 
Ja sem Peter F , kaprol vu rezervi.

Regulacija valute.

Anstrjanska komiiija za regulacijo va
lute zaključila (dokončala) je svoje dospo* 
menke. Vu zadnjoj sesiji govorili sa : pro
fesor Saks, direktor Tanai?, bankir Thorš, 
R. Walcher i književnik Warhanek. Bivš’ 
glavni tajnik austro-m&gjarske banke Lučam 
zahvalil se je zatim ministru financijah dr. 
Steinbaeha, koj je sam rokovodil razpravu, 
na kaj se je minister kratkim govorom za
hvalil kotrigom komisije za njihov trud i za
ključil dogovor. Direktor Tausig konStatuval 
je na temelja tabelah ministra financijah i 
tečajnog lista, da vsi dugi austro-magyarske 
monarkije iznose svotu od 9.726 100.000 
forinti. — Od ove svote odpada na orsag 
6.316 600.000 forinti, na zemlje i občine 
244.900.000 forinti, na željezmčka drižtva 
l založne zavode 3.695 400 000 f»rinti, na 
druge fele velika poduzda 470,200 000 for

2uta zimica.

Iz Genove javljaju: Danes iz Rio de 
Jaieira tirno prispevSa ladja BColomboa i

mala je potem 44 slučaja žute zimice, od 
kojih je 15 vumrlo.

Samoubojstvo Soldata.

Vu B*5Ču se je pred nekolikimi dnevi 
vn tamoSnjem arsenalu (vu kasarni) strelil 
jeden sóidat a slučaj je hotel, ter su p i  
tom nastradali i drugi dva soldati. Koliko se 
za vezdn zca, pripetilo se je to ovak: Jeden 
podkanonir, imenom Sajuer, strelil se je vu 
bvojoj postelji tak, da je svoja paSku nape
ril vn prša, ter ju je nožnim palcom sprožil« 
Kugla je soldatu predrla prša, nego nije se 
zastavila, nego je vudrila i vu drugoga Sol
data Soldatu Trnklu, koji je ležal na svojoj 
postelji, predrla mu je glava i jofl je bila 
koglja dosta jaka, da rani i jednog tretjega 
soldata na ramenu. Nesrečnik Trukla ostal 
je na mestu mrtev, a postal je aldov samo 
zaradi toga, kaj je spal na postelji obratno, 
tojest bil je glavom obrnjeni tam, gde na
vadno noge dobadjajn. To sa n&vaduo činiti 
soldati po staroj navadi one noči, kad im 
mine polovina preseotae službe; a to je bi
lo pri ovom Desrečaika prav one nesrečne 
noči. Šrajner je vnmrl tri vare kesnele.

Početek protuljetja — i konec sveta.

Dvadesetoga marci a ši meseca vn jutro 
ob 4 vuri 15 časov po našem vremena stu- 
pila je naša zemlja Da svom putu vn zna
menje protuljetja, astronomskeg poljeČJ, t.
j. dan i noč bili sa zevsema jednaki. Hoče 
li za astronomskim protuljetjem slediti i 
meteorežko, nemore se stalno reči, ali se 
bar čini po vezdašnjern vremenn. Naravno, 
ako bi poznati prorok vremena, Falb, imal 
prav, mi se nebi mogli dngo veseliti vživa- 
nju protuljetja, ar več za 28 »ga maróin a 
prorokuje on prav strahovita pripečenja, koja 
se budu 28 ga aprila opetnvala. To da sa, 
veli on, dva najkritičneia dana ovoga céloga 
stoletja. Kaj se bode te dneve dogodilo, o 
tom dakak mi nesrečaiki nemremo niti n&- 
slačivati, ali da te zgode moraju biti upravo 
grozne, da se več po tom misliti, kad nam 
navadni kritični dnevi prvog reda donose po- 
vodDje, oluje, potrese, i sposobne nevolje. t 
Kakov stopram mora biti dan, koji je naj- , 
kritičneši vu cč om stoletju ? Na sreču ima 
puno ufanja, da budemo preživeli 28-ga 
maiciula, ar kad bi svčt več toga dneva 
prepái, nebi mogli doživeti 28 ga aprila, a 
to bi bil kvar. Jeden od Falbovib konku- 
rentah prorokuje za cčlo ljeto ovakovo vrč* 
me : Do prvih dnevov aprila, imali budemo 
ljepo toplo vrčme. Onda bude aljedilo oblač
no vreme, dežlj i hladni dnevi. Od 24-ga 
aprila opet bude preljepo vreme, koje bude 
trajalo do 10 ga ili 15-ga majaš*. Po tom 
megle, oblaki, deždji i vetri. Stopram 6-ga 
augusta opét bude nastalo ljepo vreme, koje 
bude potrajalo do kesne jeseni.

Obešeni Šnajder Franc.
17-ga marciula meseca vu jutro ob 7 

vuri obešen je vmoiitelj služkinjah [deklah) 
Šuajder Franc vu Beču. Jedeu dan prejdi 
se je spovedat, za tim je dago molil vu ka
pelici ter je malo spal. Vu jutro pital je 
svojega branitelja, jeli nije vižo mogoči 
pardoD, a kad mu je fiškal njegov branitelj 
odgovoril, da nije, rekel je : Pak dobro, vn 
ime božie ! Svojemu brauitelju izjavil je, da 
jako žiluj* svoja huda dela i Čine. Za tim 
je pil kavo, vužgal si je cigaru, ter se je 
kratko vreme spomioal svoj um tovarušicom, 
Malo za tim, nekaj pred 7 vurom doiel je 
po njega novi frajman Jožef Seyftied. Pri 
vešenju na galge bilo je nazočno do 10J 
ljudi, Snajder bil je svezan, vrlo bled nego

pripraven i miren. Kad si gt pomagači fraj- 
raani vezali, molil je, da ga neveža previte 
jako. Kad sa ga podig i vu vit, rekel je :
Vo ime božje, hotel bi još govoriti. Čin 
Velenja bil je se četiri časa ovršen. Za tim 
je svečenik rekel nekoliko rečib, naglasujuč, 
da se je Bog ubojici vu zadujih č sib srni 
luval ter mu je dal spoananja i požriuvanjs 
Dok su na ži čni doli vzeli škerlake. molil 
su oteč naš i zvonilo je zvono. Ob 8 vurii 
bi a goslovljeno je mrtvo telo obeženoga.

Pol milijuna forintih raztepeno na zemlji.
Vu subotu tjeden na večer vudril je 

budimpeštaoski cug na aradskom banbofu vn 
solnočki lastcug zaradi krivo postavlienih 
skretalicah (Vekslov). Pri tom sa sdrobljeaa 
dva poštarska vagona, a jedna sa kola [va
gon) prehideni. Dva poštarski čiBovntki 
(službeniki) zadobili su lehke ozlede. Va 
obedvejuh poštarskih vagonih nahadialo se je 
vu malih paklecih pol milijona forintih vil 
bankah, pak sa vsi pakleci opali med linje. 
Od penez nije falilo niti krajcar, samo dva 
preporučena (rekomandirsna) pisma po svoj 
priliki dospela sa pod kotače.

Matuzalem vu Hercegovini.

Bosanske jed ne novine pripovedaju, da 
vu Drežnici pri Mostara živi maft,(poljode- 
lavec) imenom Anton Jurič, koj je vezla 
130 Ijet star. On je još zevsema čil i 
zdrav, dela na polju i pohadja vsaka nedelju 
cirkvu, koja je dve vnre dalko od njegvoga 
sela. Jurič ima jog i ošter, bister vid (po
gled,), ar na sto koračajov pozna vsakoga. 
Čudne oberve ima, tak velike i guste, kak 
najdebljefli mustači; več krat je mora rezati 
da mu nebi prečili pogled. Njegova je pamet 
jasna i oštra ter rado pripovedi stare dogo- 
djaje. Njegov oteč je vamri mlad, dočim je 
mati živela 120 Ijetah. Ako taj Jurič sa i- 
stinu živi, ter ako je za iatinn 130 Ijet star 
onda je za istinu pravi Metuzalem.

$ekaj za kratek
1 .

Betežnih : Gospon doktor, kad več mo
ram vumreti, zato naj buda tak dobri i 
naj me dajo po smrti parati; ar bi rad ze- 
znati, od česa sam vumrl.

2.

Na sprevoda plesal je muž [gda su mo 
Ženu nosili na grobie). — Kad sa ga za- 
pital-, da zakaj on to dela, rekel je t

Ja se moram sa teuom tak raziti, kak
aem se i žnjom zilel.

3.

Cigan je repu kral, to je spazil gospo
dar, pak bajd za njim.

Cigan je počel bež iti, a gospodar tak 
za njim, Na to mu je gospodar saviknol;

Cigan stoj! — Stanite vi, rekel ma je 
cigan, vas mgdo netira,

4.
Navočitelj : Koje stvorjenje je bajple- 

meniteše ?
Dijak : Svinja.
Navučitelj: Zakaj ?
D ja k : Zato — sr se is nje delajo 

klobasice i čarke.





336 tk. 892.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tik vi hatóság 
közhírré teszi, hogy Tódor József és csatla
kozott hitelező társa Neumann Ignác/ végre- 
hajtatónak Bánutay Károly elleni végrehaj
tási ügyében a visszárverést 83 írt 87 kr. 
tóke, ennek 1882. évi október hó 31-től já
ró 6 izázalőko8 kamatai. 10 írt 95 kr. per
beli, 3 frt 95 kr. végrehajtási, 19 fit 05 
kr. 1942/88 sz. árverés kérési, valamint 6 
frt 90 kr. ezuttali költségek behajtása cél
jából elrendelte, mihez képest a nkanizsai 
kir, törvényszék (a perlaki kir. jbiróság) 
területén fekvő a novákoveczi 26 sztjkvébeu 
A 1 35, 1328, 1805 és 268- 269 hrsz. a. 
foglalt ingatlanokból úgy az ezekhez tartozó 
aráuylago8 legelő és erdő illetményből Bá
nutay Károlyt illető egy tizenketted rész
beni jutalékok 375 frt és 8z u e. aztjkvbeu 
f  1514 brsz. a. foglalt ingatlanból u. e.1 
illető egy tizenketted részbeni jutalék 32 frt 
becsárbau í q 9 2 .  é r i  április  2 0  án d. t .  10 órakor 
a novákoveczi község bíró h kásán Sárost 
Lász’ó Csáktornyái lakos, felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közbejöttével megtartandó 
nyilvános árverésen el fognak adatni.

Kikiáltási á»* a fent kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becs

ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles a vételált 3 egyenlő részlet
ben, még pedig az elsőt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 30 nap a , a má
sodikat u. a. 60 nap a , a harmadikat u. a. 
90 nap a., minden egyes részlet után az ár 
verés napjától számítandó ő százalékos kama
tokkal együtt az árverési feltételekben meg
határozott helyen és módozatok szerint ltfi 
zetni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy 
idejtileg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság tlkvi osztályánál és 
Novákovecz község elölj A? óságánál a hivatalos 
ó ák a. megtekinthetők. Megjegyeztetik, hogy 
Közük János árverési vevő és késedelmes fizető 
az 1881. LX. t. ez. 185 § a intézkedése értei 
mében bánatpénzének elvesztésén felül az el
rendelt árverésen mint áiverelő részt nem 
vehet. Kelt Perlakon 1892. évi január hó 
20-ik napján- 501.

480 tkvi szám 92.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az államkincs
tár végrehajtóénak Holub Oszkár és társai 
végrehajtást szenvedők elleui 215 fit 60 kr 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a csák 
tornyai kir. jbiróság) területén lóvó a IV. 
hegykeiületi 236 tk. 445 hrsz. a. ingatlanra 
az árvetést 463 fi tabu ezennel megállapított 
kikiáltási árbau elrendelte, és hogy a fenuebb 
megjelölt ingatlan az

1 8 92 . évi április hó 2 0  ik o n  d. e. 10 örakos

a IV. hegykeiületi közíégbiró házánál meg* 
taitandó nyilvános árverésen a megállapLuU 
kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezi szándékozók tartoznak az in- 
gitlan becaáráuttk 10 százalékát vagyis 46 
írt 30 krt készpénzben, vagy az 1881. LX . 
t.-cz. 42 §-ábau jelzett ái folyammal szarni 
tott és az 1881- éá novemberbe 1-éu 3ö33 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri reudelet 8. 
§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez leteuui avagy az 1881. 
L X . t.-cz. 170 § a érteimében a bauatpeuz- 
nek a bíróságnál elóleges elhelyezéséiol kl
ali, tott szabáiyszerü eüsmeivényt átszusgál- 
tatni.

Kelt Csáktornyán, 1892. évi fabruái 
hó 10-ik napján.

A csakiuiuyai kir. jbuójág mint tlkv>
— .... 099.

172 tkvi szán 892.
Árverési hirdetményi kivonat.

A  Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság közbiné teszi, hugy az állam kincs
tár végrehajtatnak Bisztróvits Mária férj. 
Horváth Autalué végrehajtást szenvedő elle
ni 168 fit 70 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. 
törvényszék (a Csáktornyái kir jbiioság) te* 
rületéu lévő oottornyai 401 tk. 13l2 hrsz, 
a. 576 írtra, 1444 hisz. a. 511 írtra, 1738 
hrsz. a. 54 írtra, 1783 hisz* a. 126 írtra 
és 1945 hrsz. a. 130 írtra becsűit ingat
lanra az árverést ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte, és hogy a fenuebb 
megjelölt ingatlanok az 

1 8 9 2  évi április hó 1 2 -é n  d. e 10 ó rakor  

Podtureubeu a podturcm község bíró hazánál 
megtartandó uyilvauos arvereseu a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatui lúg.

Árverezni szándékozók, tallóznak az in
gatlanok becsaiáuak 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881 : L X . t.cz. 42. §-aban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi uovember ho l-éu 3333- sz. a. keit 
igazságügy miuisten rendelet ö. tj-abau, ki
jelölt ovauekképes ei tekpap.i bán a kiküldött 
aezehez letenni, avagy az 1881: LX . t.-cz 
1Í0. §-a érteimében a bánatpénznek a biió- 
saguai elóleges elhelyezéseim kiállított sza- 
báiyszeiii elismervényt átszolgáiiatui.

Kelt Csáktornyán, 1892. évi január khó 
17. napjau. w

A csáktoi nyaî kir. jbiróság mint tlkvi 
he lóság. üí,8.

Pályázati hirdetmény.
A Főméltóságn hcrczeg E s t e r h á z y  Mi k l ó s  ú«* hitbizományi javadalmaihoz tartozó alsó-lendvai uradalom kér. Tiszt

tartósága részéről, — a kerti etében Petesháza község határában, a Mura folyó partján lévő uradalmi majornak a Mura elleni 
megvédése czéljából, folyó évben létesítendő partvedm üvek ép ítősére ezennel pAlyiiznt hirdettetik.

A partvédmüvek körülbelül 3580 köbméter rakott rozsé fasiuákból letesiteudők a az egyes teljesen kész részletek ogy mint
sarkantyúk, köbméterenként számítva lesznek kifizetve. - , . . . , ,

Minden e tárgyra vonatkozó felvilágosítások nevezetesen feltételek, elirányzat, tervezet és műszaki leírás a lendvai uradalom
kér. Tiszttartóságánál megtekinthetők !

Az ajánlattevés halálidejéül folyó évi május hó 2-ik napja Alsó-Lendvára
a herczegi kér. Tiszttartóaág irodájába tűzetik ki. A munkálat arányához mérten 300 azaz háromszáz forint óvatpénz teendő le, 
mely á teljesen befejezett munkálat megtörtént átvétele útin, a mikor a munkabér feletti végső elszámolás is megejtetett, fog

visszsszolgáJtatnU a legelőnyösebbnek Ígérkező ajánlattevőre nézve, a pályázati határnapon felveendő jegyzőkönyv aláírása
által nyombau feltétlenül kötelezővé válik. Az uradalmat ellenben, — melynek részéről a jegyzőköny a zárgonduokság jóváhagyása 
alá terjesztendő lesz, csakis a liitbiz. Zárgondnok úr Ö Méltóságának hozzájárnlAsa esetéu kötelezendő

(Herczegi kerületi tiszttartóiig.
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