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Szerkesztővel értekezni leket min« 
éeansp 11 és 12 óra között — 
▲ lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g ité i  

J Ó  s z é f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iadóhivatal:
Fisebei Ftilöp könyvkereskedése. 
Ide kftldendök az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán  szám ítta tn ak .
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^ I t ^ j e l e n i k  H e t e n  k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p .

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

»éflsetéel árak:
Egész évre . . . . 4 fti
Fél évre . . . . 2 firt
Negyed évre . . . 1 frt

Egyes szám 10 kr. u

Hirdetések még elfogadtatnak! 
Budapesten: Goldberger A. Y. éa 
Eckstein B. bírd. Írod. Bécsbea: 
Schalek H.t Dnkes M., Oppelik A~, 
Danbe G. L. és társánál és HerndL 

Brönben: Štern M.

Nyilttér petitsora 10 kn

A valuta-rendezés.
ii.

A valuta*rendezésénél első teendő mai 
pénzünket viszonyba hozni az uj pénzegy
séggel, ez az értékarány vagy r e 1 á c z i o. 
Reláczio nélkül nagy zavarok támadnának, 
mert vagy az adós, vagy a hitelező káro* 
sodnék az átmeneti fizetéseknél is. így vi
szonyba hozatik a korona a frankkal oly 
formán, hogy 20 korona egyenlő lesz 21 
frankkal vagyis egy osztr- értékű forint 
2 és V, „ frankkal, melyből következik, hogy 
a mostani forintosunk teljes 2 korona ér« 
tékü lesz.

A papir forint forgalomban hagyásával 
annak értéke nem változik, nem csökken, ha
nem aranyfedezettel birván, nem lesz alávetve 
árhullámzásnak. Mig tehát mostani pénzünk 
nek csak a kedvező államhitel s a törvény 
adott értéket, addig ezután a külföldre nézve 
is értékes pénzünk lesz.

A koronaérték megállapításáról szóló 
törvényjavaslat szerint az arany érték lép 
az osztrák érték helyébe; pénzegység a 
korona, mai forint fél értéke lesz. Minden 
korona 100 li lére oszlik. A aranypénz 9jio 
rész aranyból s Vio rész rézből fog á liani, 
igy 1 kilogram vegyitett aranyból 2952 s 
1 klg finom aranyból 3280 koronát ver
nek, Aranyból verik a húsz és tiz koroná
sokat, vagy 1 klgrammból 164 drb húsz s 
328 drb tiz koronás kerül ki.

A törvény pontosan megfogja határozni 
az aranyérmek formáját is a súlyon kívül 
A 20 koronások átmérője 21, a lókoronásé  
19 miliméter lesz, s egyik lapjára 6  Felsége, 
a király egész alakja a koronázási öltöny
ben (Szt. István palástjával, fején a szent 
koronával, jobb kezében kormánypáleza, 
baljában az arany alma apostoli kereszttel.) 
A körirat következő lesz: »Ferencz József 
I. K. A. CS és M. II S. D. 0 . Ap. Kir .« 
A hátsó lapra jő a magyar korona orszá 
gainak egyesített czimere az angyalokkal 
s fölötte ezen körirattal: Magyar királyság ; 
a czimer alatt pedig 20, illetőleg 10 korona. 
A 20 koronás érmek karimáján »Bizalmam 

íaz ősi erényben«, szavak; a 10 koroná
sokén mélyített ékítmény. így hát érmeink 
teljesen magyar jellegűek lesznek s ha tet
szik, magános egyének megrendelésére is 
készíttetni fognak.

A kisebb pénzek, mint az 1 koronások 
s 50 filléresek ezüstből fognak veretni. Az 
öntvény anyagában835 ezredrész lesz a 
tiszta ezüst. Ilyen anyagból 1 k*gr. kiad 
200 drb koronát és 400 drb 50 fillérest; 
Az 1 koronásnak tehát 5 gramm lesz a 
súlya, mint a franknak Az ezüst 1 koro
nás átmérője 23, az 50 filléresé 18 mili
méter lesz. Felírásuk, a czimer s körirat 
hasonló az aranyérmekéhez

Magánosok 'is verethetnek az állami 
pénzverdében aranyérmeket,de ezüstöt nem. 
Az egy koronások és 50 filléresek (félko 
ronás) 60 millió koronaértékben veretnek ;

mig a mai 8 és 4 frtos aranyok s az ezüst 
1—2 fríosok s 25 krosok többet nem fog
nak készíttetni. A mostaniak megmaradnak 
továbbra is forgalomban, oly átszámítással 
pl. hogy egy ezüs^frtreg^nlő értékű lesz 
2 koronával.

A harmadíK pén zn ek  €  váltópénz lesz, 
t, i. a nikkel és bronz pénz. Ilyenek lesz« 
nek lesznek a 20 és 10 filléresek (mai 10 
és 5 kr. értékben). Kiállításuk egyszerűbb 
az előbbenieknél egyik lapra jő a magyar 
korona »magyar királyi váltópénz« köri
rattal, a vereté^évszámával, másik oldalra 
kalászkoszoruban az értékjelzés: 20 vagy 
10 fillér; a karika rovátkos. A bronzérmek 
2 és 1 filléresek lesznek. Formájuk hasonló 
a nikkel és bronzpénzhez. Ezek együtt nél • 
külözhetővé teszik a mai 20 és 10 kros s  
az 1 és ^2 kros pénzeket, melyeket ki is 
vonnak a forgalomból; a mai 4 krosok 
pedig teljesen megszűnnek.

Meg I|gz határozva, hogy közpénztá- 
raknál befizetésül melyik pénzből mily 
mennyiséget fogadnak e l ; a mai papirforint 
pedig mindenütt elfogadandó. Egyebekre a 
kész törvény fog intézkedni.

Ausztriában ép oly értékű osztrák 
pénzek lesznek mint a miénk s egyformán 
fogadtatnak el mindkét államban. A meg 
csonkitott vagy hamisított érmekel, pénze
ket ká talanitás nélkül beszedik s az áll. 
pénztárba viszik. A kopottakat szintén be
vonják s újra verik államköltségen.

L Jj t ikh" t í r t i á j a
Bájos vidék.

(„Anyós dalok" müvemből.)

Tündér Erdély bájvidéke,
Oh valóban elragadó I 
Kivált a Szent-Anoa tava 
A hét csoda közé való.

Hő nőmmel és „a n y ó s“-ommal 
Voltam azon tájon tavaly...
Mit szólsz hozzá, jó pajtásom,
Állj elő bölcs szavaiddal!

„Az mit sem ért — szélt barátom — 
A n y ó • s a I egy vidék pokol :
De a nélkül mennyország ez,
Hol földi üdv kéje honol/

VÁROSSY MIHÁLY.

Örök álom.
Irta : eg y  I V .  óves=* ta n itó n O v en d ó k .

A frissen hullott esőtől harmatos füvek ked 
rés illata száll be a kis szoba nyitott ablakán- 
A felhők alól még egyszer visszatekintő sugár

o\dült a hófehér ágy csipkés párnáira s rózsa
színű íénynyel játtszott a beteg halvány vonásain.

Az ifjú asszony megmozdult, vékony, fehér 
karját fölemelte, mintha üdvözölni akarná az e- 
nyelgö sugarat. Sötét árnyéku szemei felnyíltak 
s fátyolozott tekintettel kerestek valamit ott, a 
honnan az a mámoros illáit jött. Csend van kö
rülte, a nappali élet moraja már elnémult. Al- 
konyodik.

Odakünn tavasz van. Az ablak előtt álló 
haraczkfa ágai meginganak az esti fuvalom érin
tésére s virágok hintik be a széles kőpárkányt. 
Egy épen az ágy elé röpül. Szirmaiból csak egy 
van meg s a pusztán maradt kehely levelei kö
zül búsan emelkednek ki a porodaszálak sárga 
fejecskéi. Az asszony féloldalt fordítja fejét, sze
mei rátapadnak a széthullott tavaszi virágra s 
hosszasan maradnak elmerengve a letört virágon 
és a fonnyadt testszinü szirmon.

Es úgy tetszik, mintha az ablak, a me
lyik előtt most a haraczkfa hullatja virágait, an
nak a hosszú klastromutczai háznak az ablaka 
lenne, a melynek kék és fehér jáczintjaiban most 
két éve olyan sokan gyönyörködtek s mintha 
látná az alkonyi órák sétálóit, amint ott hosszu 
sorban haladnak el, tekintetökkel a jáczintokat és 
talán még valami mást is keresve. Végre jön „ő“ 
is, a mint az óra a szomszéd egyáz tornyában 
az ötöt üti; egy tekintet, egy köszönés, semmi 
egyéb, de mégis mintha többet érne azoknak a 
többieknek minden édeskés mosolyánál, mintha 
kedvesebb lenne még az ö szép jáczintjainál is .. 
Azok a kedves jáczintok 1 Hányszor nézte el 
gyöngéd szeretettel a világossárga vastag leveket,

milyen türelmetlenül várta mint bontakoznak ki 
azokból az illatos szirmok, melyek tavasit vará
zsolnak a szoba kellemes melegébe, mikor még 
oda künn egész zordonságával ül a város felett 
a tél.

Hogy öntözgette, gondozta, szerette őket, 
nem adott volna közülök egyet a világ kincséért 
valakinek, csak egyszer a bálon — neki.

Oh, mennyi, mennyi igézet volt abban a 
fehér jáczintban — akkor.

Mikor leszakította, még tél volt, mikor oda
adta neki, virágzó kikelet, ragyogó tavasz kelt ki 
belőle, sugaras fénynyel vonva be az egész vilá
got, csodás melegséggel töltve el szivét.

Drága kedves jáczintok... Elszáradtak már 
künn a kertben is ; a forró nap, melytől a hó
virág patyolat arcza elhervadt, őket is megölte.

Künn már gyöngyvirág nyílik a hűvös ár
nyékban s nemsokára fehér akácztól lesz havas 
a domb alja is.

Olyan mámoritó annak a másik tavasznak 
még az emléke is. Milyen öröm volt, mikor az 
első nefeiejts kék szeme mosolygott feléjük a fű
ből, mikor együtt járták a mezőn, hol napsugár
ral kaczérkodó pillangók teregették színes sa&r- 
nyaikat a madárdaltól hangos légben s mohón 
csókolva le a szirmoknak mézét, könnyen vidá
man szálltak tovább.

—  IKi maradsz hozzám a távolban is?
Egy szemrehányó mély tekintet volt a válasz, 

a miért ö odaborult a kis kezekre s bünbáaattal 
csókolta meg azokat.





fürdésközben a Murába fúltak, A hullákat 
még* nem találták meg.

(S i7 s^£iS időszámítás. Augusztus elsején 
a közigazgatás minden ágánál életbe lép az 
egységes időszámítás. Ez azért fontos, mert 
a vasútnál, táviróhivatalokban, sok állami 
hatóságnál és az ország fő- és székvárosá
ban már úgyis az egységes időszámítást 
léptették életbe. Most Szapáry Gyula gróf 
miniszterelnök mint belügyminiszter, az 
egységes időszámítás életbeléptetése miatt 
körrendeletét intézett a vármegyékkez, a 
mely^'gy szól: Tekintettel arra)lthogy úgy 
a köz* mint a magánéletre kiszámithatlan 
horderővel és megbecsülbetlen előnynyel jár 
az idOszámitás egységes volta s tekintettel 
arra, hogy a középeurópai egységes idő- 
ssámitás az ország összes közforgalmi in
tézeteinél, a vasúti, posta és távirdaszolgá- 
latban nemkülönben az állami hatóságok 
nagy részénél és Budapest fő és székváros 
bán már kötelezőleg életbe is van léptetve: 
előáll annak szüksége, hogy az egységes 
időszámítás a közigazgatás minden ágában 
is érvényre emeltessék. E czélból a hiva
talos eljárásban az időszámitásnak az egész 
otvzágban egyenlősítése érdekében ezennel 
felhívom a vármegye közönségét, hogy ha
ladéktanul tegye meg az intézkedéseket a 
végből, hogy a területén működő összes 
vármegyei és községi hatóságok, valamint 
az ezeknek alárendelt valamennyi hatóság, 
hivatal és intézet folyó évi jul us hó 31-érői 
augusztus hó 1 éré virradólag a középeu
rópai egységes időszámítás a térjenek E gy
úttal saját miheztartása és köztudomásra 
hozatal végett értesítem a vármegye közön
ségét, hogy a végből, miszerint az egysé
ges középeuropai időről m inién hivatal na
ponkint pontos és megbízható tájékozást 
szerezhessen, a kereskedelemügyi miniszter 
ur intézkedett, hogy a hazai összes vasúti 
állomások, valamint a posta- és táv.rda- 
hivatalok naponkint a középeurópai idő 
szerinti déli 12 órakor a budapesti meteoro 
lógiai intézettől a m kir vasúti és hajó
zási felügyelőség utján pontos jelzést hap- 
janak. Egyébiránt az időnek a vasúti, ille 
tőleg pósta- és távirdaállomásokon kívül 
külön berendezések (jelző vezetékek) által 
leendő közvetítésről, a kereskedelemügyi mi-| 
niszter ur engedélyének előzetes kieszköz
lése mellett, az érdekeltek az engedély meg
adása alkalmával meghatározott módon és 
saját költségükön gondoskodhatnak.

— A z 1 8 4 B —*±9-iki szabadság- 
harczunk emlékeinek a fővárosi vigadóban levő 
gyűjteménye, képek, fegyverek és egyéb ereklyék 
megnevezése tolyián oly mértékben gyarapodott, 
hogy ma e muzeum a főváros legszebb és legér
dekesebb látványosságai k ö zé  tartozik. A  képek, 
fegyverek és egyéb ereklyék sokasága a fővárosi 
vigadó termeinek jó részét annyira megtöltötte, 
hogy az eddigi termekhez egy újabb nagy tereui 
kibérlése vált szüségessé.. A gyűjtemény tulajdonát 
a következők képezik : Ö.-s/.esen 170,) kép a sza- 
badságharc/ból, ezek közt 2 JO-on felül olajfestmény 
és aquaiell, 200 különféle fegyver (puskák, kaszák, 
kardok a»b.) több százra menő apróbb ereklyék, 
ruhák, okmányok, hírlapok és 1848—49-iki prok- 
lamácziók. A gyűjtemény rendezősége gyönyörű 
szinnyomatban készült emléklapot adott ki az 
1848-49 iki honvédek számára. Az emléklap min
den családnak, kinek valamelyik tagja honvéd 
volt — valódi büszkeségét képezheti, mert ez 
emléklapon a Hungária által megkoszorúzott fő
helyen olvasható az illető 1848—49-i hős honvédek 
neve és tettei. Ez emléklapok az 1848—49i em
lékek kiállításában a fővárosi vigadóban közszem
lére vannak kitéve.

— M W 1 hittk• S t e f á n i a  özvegy 
trónörökösné a balaton füredi fürdőigazga- 
lósággal tudatta, hogy aug- első napjaiban 
ismét B-Füredre érkezik. — G r. B e t h I e n 
András minisztert Keszthelyen nagy ünne 
pélylyel fogadták. Svastics Benő főispán ur |

szép beszéd kíséretében adfa át a minisz
ternek az ottani gazd. tanintézet föntartása 
s fejlesztése érdekében készített memoran
dumot. A miniszter megnyugtató választ 
adott s igy nemcsak olt marad továbbra is 
az intézet, hanem fölvirágoztalása is remél
hető. — Á g h  N o r b e r t ,  prem. kanonok 
és tanár Szombalhelyról a keszthelyi gym- 
nasiumhoz helyeztetést át. Zala-Egerszegtn 
a lópatkolási tanfolyam befejeztetett s a 
záróvizsgán jeles eredménynyel vizsgázott 
hat jó eredménynyel tizenhárom, elégsé- 
gesenhat iparos. — N a g y - K a n i z s á n  
az aratás javában foly és pedig szép ered 
ménynyel.

— Hazai hírek. Az ural kodó házat 
családi öröm érte ; Margi t  Zsófia főherczegnöt, 
Károly Lajos töherczeg legnagyóbbik leányát Rei- 
chenauban eljegyezte A 1 b re c h t würtembegi her- 
czeg, Albrecht főherczeg unokája, ki azon lirályság 
prezumtiv örököse. — C § á k y A. gr. kultusz- 
miniszter a múlt vasárnap Balaton Füreden meg- 
látogaita Vaszary K. herczegprimásf, mely alka
lommal tárgyalások folytak az elkeresztelősi ügy
ben. — K o s u t h Lajos nagy hazánkfia ez évben 
éri meg 90-ik születésnapját, mely alkalommal az 
országos függetlenséi párt Turinban üdvözölni fogje 
s emlék albumot fog neki átnyújtani. — A h o r - 
v á t tartománygyülós aug. 4-én ül össze ; megala
kul, feliratot küld s megválasztja a magyar orsz. 
gyűlésbe küldendő képviselőket. — Lukáts  Béla 
keresked. államtitkár lesz a Baross Gábor utóda; 
kinevezése — hir szerint — már e hét végén meg 
fog történni. — A dél i  vasúti igazgatóságot a 
magyar és osztrák keresk. miniszterek föiszollitou 
ták, hogy összes teheráru díjszabását módosítsa a 
két állam vasutainál divó rendszer s/erint. —
P a 1 a n e k Ferencz déli vasúti felügyelő a román 
kir koroaarend lovagkeresztjét kapta. — Koz ma 
Ferencz elhunyt miniszteri tanácsos baracskai te- I 
metetésén Zalamegye is képviselve volte bó 9 én. 
— R a d ó Kálmán somogyi főispán, ezen állásá- * 
sának 10 éves jubileumát nagy ünnepséggel ülték 
meg e hó ll-én Szombathelyen.

&z ágostai evangélikus zsinat által alko 
tott zsinati törvényeket julius 14 én adták 
át Csáki Albin gr. vallás- és közoktatási 
miniszternek, a czélból, hogy azokat meg
vizsgálva, terjeszsze föl a királyhoz szente
sítés végett A nagyfontosságu munkálatot 
a zsinat által megválasztott küldöttség nyúj
totta át, melyet Karsay Sándor püspök, a 
zsinat egyházi elnöke vezetett s tagjai vo l
tak : Zelenka Pál püspök, Perlaky Elek 
s nati gazda Kaas Ivor br., Gyurátz Fe 

rencz és Hiindel Vilmos zsinati jegyzők és 
Bachát Dániel főesperes, zsinati tag. A mi 
niszter magyon szívesen fogadta a küldött-1 
séget s Karsay emelkedett szellemű be 
szédére, melyben ismételten hálás köszöne
tét mondott a miniszternek a zsinattartási 
engedély kieszközléséért s fölkérte a szén 
tesités érdekében is közbenjárását. A minisz 
tér megjegyezte, hogy nagy figyelemmel 
kisérte az ág. hitv. ev. egyház zsinatának 
tárgyalásait s örömmel győződött meg ar
ról, hogy a zsinat úgy az egyház javát, 
mint a haza érdekeit is szem előtt tartotta. 
Kötelessége szerint behatóan fogja a zsinat 
által felterjesztett törvényeket tanulmányozni 
s hiszi hogy a király által való szentesítésnek 
semmi akakadálya nem lesz. A miniszter 
a küldöttség tagjaitól kézszoritással buasu 
zott e'*

genyész állatok olcsó szállítása- A ki
sebb gazdák közül ke\esen tudják, tehát 
kevesen is veszik igénybe, hogy a tenyész 
tésre vett állatokat a vasúton olcsóbban 
szállítják A tehenek és bikák, kanok és 
koczák szállítására szükséges igazolványokat 
a földmivelésügyi minisztériumtól kell kérni 
50 kros bélyeggel folyamodván A mének 
és kanczák szállításához szükséges igazol
ványt, mindig az elszállítás helyének szolga- 
birája (városokban a polgármester) állítja 
ki, de ennek be kell mutatni egy másik 
igazolványt, a melyben annak a helynek,

a hova a vevő a lovai szállítani akarja, a 
szolgabrója. (illetőleg polgármestere) ig a 
zolja, hogy a vevő csakugyan lótenyésztő. 
Ez utóbbi bizonyítványok egész esztendőre 
érvényesek.

giö/ának alkalmas /öld. Dombos oldala* 
kon jól szokott diszleni a diófa, csakhogy 
mély földet kíván, ámbár nem bánja, ha 
az egy kicsit köves is. Ellenben semmiféle
kép nem tűri a nedvességet, még a ned
vességet át nem eresztő altalajt sem. Fór- 
rásos oldalakba tehát s egyátalán olyan 
helyre, a hol a fának ásotr lyukakban a 
viz összegyűl, vagy az esővíz hosszú ideig 
megmarad, a diófa egyátalán nem diszlik. 
Ha meg is ered, csak nyomorogni fog, 
satnya marad, kevéske termést ád és a 
fagy nagyhamar tönkreteszi.

fiia to k  védelme a legyek és bögölyök 
ellen. Egyszerű háziszer a következő : Dió • 
falevelet felére vízzel big toU eczetben kifő
zünk s ezzel a főzettel, a mint kihűlt, egy  
szivacs segedelmével bedörzsöljük az álla
tok azon részeit, a hol farkukkal nem ké
pesek védelmezni magukat- A bedörzsölés 
hatása úgy körűibe ül 2 hétig eltart, azután 
ismételni kell A zöld diófa levéllel vagy 
ürömmel való egyszerű lecsutakolás is hasz
nál, de jóval rövidebb ideig, ezt hát gyak
rabban kell ismételni

— Önműködő kapus. A drezdai auto
mata társaság egy önműködő kapust szerkesztett, 
mely igen elmésen van ösazállitva, a mellett egy
szerű és a szükséges javításokat bármely lakatos 
eszközölheti rajta. Az autamatikus kapus minden 

I (Maláü lehetetlenné tesz. A rajta keresztül haladó 
I munkás egy bárczát függeszt rá és e pillanatban 
| az automat a a keresztül haladó szemeláttára jegyzi 
fet, úgy hogy minden hamis időjelzés ki van 
zárva

— Időjósló növény. A londoni kristály 
palotában rendezett nemzetközi bánya- é* kohó- 
kiállitáson oly nö>éoyt mutattak be, me[y rendkívül 
érzékeny a levegő villamossága iránt, úgy hogy 
nagyon megbízható indicator gyanánt használható. 
Az angol lapok figyelmessé teszik a hegyi lakókat 
arra, hogy ily értelemben tegyenek a növénnyel 
kísérletet, annál is inkább, mert már több nappal 
megelőzőleg tudatják velünk, hogy változás történt 
a légben. Ez pedig igen fontos a hegyi lakókra 
nézve, mert ezáltal figyelmeztetve, otthon marad
nak cs igy kevesebben e nek majdan a vihar ál
dozatául.

#vő  siázadnhái. A múlt év folyamán egy  
oly találmány szabadalmaztatott, melynek 
czélja nem kevesebb, m nt egy szellemesen 
összeállított géppel üvegdarabokból ruha
szöveteket gyártani. Eltekintve attól, hogy az 
uj szövet összetörött, értéktelen anyagból 
állitatik elő, más szövetek fö'öttsok előnnyel 
rendelkezik; el nem égethető és tetszés sze
rinti színben és vastagságban készíthető. 
Egyedül csak az a tulajdonsága, hogy el 
nem égethető, megbecsülhetetlen oly embe
rekre nézve, kik munka közben a tűz kö
rül forognak. Női ruha-kelm e előállítására 
is előnyös és teljesen pótolja a selymet, m ely
nél sokkal erősebb fényű, könnyebben mos
ható és ezen jó tulajdonságok mellett a se* 
lyem minden tulajdonságával bir ; ép oly 
puha és rugalmas. Tartóságra nézve még ta
pasztalatok uem jegyeztettek fel.

— Beszélő lokomotiv. A »Zeitschrift 
tűr Tran*porlwasen“ czimű folyóirat szerint Edison 
és Lowry újabban oly készülékeket szabadalmaz
tattuk, mely helyettesítené a lokomotív jelző ké
szülékét (sípját). A találmány neve ünquagraph, 
mely csövekből, sodronyokból, fonogrammból, bil
lentyűzetből és egy széles szájú t̂rombitából áll. 
A készülék állítólag oly hangosan kiáll'ja az ál 
lomások neveit éa e szókat : alagút, fék stb., hogy 
úgy a hivatalnokok, mint az utazók meghallják.

FELELŐS SZERKESZTŐ

M A R H I T A I  J Ó Z S E F
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MEDMURJES urednikom moči je evaki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom. —
Sve pošiljke tičače »e aadržaja no* * *
▼inak, naj se pošiljajo na ime 
H arflta i J o ž e f «  urednika vn 

Čakovec.

bdate^ttro:
f  njiiara Fiscliel Filipova kam se 

predplata i obznane pošiljajo.

n a  h o r v á t i k o r  i i m a g j a r s b o m  j e z i k u  i z l a z e é i  d r u ž t v e n i  z n a n s t v e n i  i p o v u č l j i v i  l i s t  z a  p u b .
} I z l a z i  s * v a lc i< !t i j e d .© n  j e d .e n l5 : r a t  i  t o :  tt*o. st t sOc-ci n e d e l j v a .

A
1’red p la tim  eén a  je :

Na celo leto . . . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na čet vert leta . . 1 írt

Pojedini broji koštajo 10 kr.

Božja skrb vu uaturi.
v.

(Dalje).

Božja skrb vu naturi pokazuje nam 
se takaj i vu té’ovnom ustrojstvu, kak i 
vu čustvenih i duševnih darovih živinah, 
ako se tak reči more. Roda i čaplja imaju 
duge guline, da po vodi moreju gackati, i 
dug i £pičasti kljun, da žnjim moreju hra 
nu iskati i vaditi. Kljun gusji i račji je 
žličast i kak za grabljenje priredjen ; grabi 
lice imaju o$tre krample, da s njimi zgra
biti moreju st  oj plen Pri guskah i racah 
je perje tak gusto, da niti jedna kaplja 
vode do kože nemore; k tomu ga mar 
Ijivo mažeju ze svojom mezgom. Deva i -  
ma tuljave široke podplate, da neprepadne 
vu pésku pustarah.

A poglednimo malo papke divje koze. 
Sa špicami i okrajci mora se ona držati i 
prijeti i za najmenjši škrak. Kozorog ima, 
da more skakati od pečine do pečine ne 
izkazanu šilu vu svojih silah. Žirafa, koja 
se nemore zgibati ima svoju hranu vu vi
šini. Mravji medved raztegne svoj Ičpčivi 
jezik vu vrveči mravinjak i povleče ga, j 
gda je pun Nu živi zalogaji prestanu on- 
da taki živeti. Ptice imaju, tak oštre oči, 
da iz dosta velike višine spaziju i na;- 
m enjlu mušicu, koja jim za hranu slu/i !

Svaka živina ima ili oružje, s kojim 
se brani, ili pak svojstva, da se pogibelji 
vugiblje; vu občenitom, da škodljivo od 
sebe odvrača, a povoljno i vugodno na* 
hadja. Vol ima svoje roge, konj kopita, 
grabežljivci zube i íkramp'e I slabiše ži
vine nősu zesvim brez oružja ; jež ima svo
ju bodljikaču, vu kojoj se zmota vu klup- 
ku ; nekoje gusenice imaju za obranu ko
žuh, pak ako jih su čovek oče doteknuti, 
onda se zmotaju i vu travu prehitiju; ču I 
vati se treba da se nedoteknomo četnjaka, 
črnela ima Žalec; druge živine imaju opet 
žderila, škarje, oŠtri sok za svrju obranu 

Golubu noje stvoritelj dal nikakvoga 
oružja, ali zato more neizmerno brzo le - | 
titi, da jastrebu vujde, Šuraska áljuka kak 
samo najmenje kaj zašusne, namah se po 
legne na mehovinu. Lastavice, slabe živo- 
tinjice imaju ošter sluh, da za vremena 
moreju pobeči. Žaba (uje i najtišiši hod 
po travi, i gle, ouda ti je namah vu vodi. 
Mnoge opet živine s oštr m njušen em več 
iz daleka nju e pogibelj. Tak n. pr. kra
ve vu Alpah njuše, kad se medved privla
či, te ručjju i s lanci zvekeču. da pastire| 
svoje na pogibelju pozoru. I konji nju iju 
vuka, pak ako jih je več postave ždrčbiče 
vu svoju sredinu i dočekaju neprijatel.a 
s petami Divje koze i svizci postavljaju 
straže, i da ove znamenje daju, namah 
pobégnu. Kokoši posédaju na drévja, ako je

'kokošnjak zaprt, a same neznaju zakaj. Nu 
Stvoritelj jim ueda zaliman takvo nagn e- 
uje Tak su sigurne od lisice, ljute svoje 
neprijateljice. Svaka živim  zna vu boren ju 
na fletno stran, koja je vu protivniku naj- 
slabega i gde mu je najleže do živoga dojti, 
ili mu so največ škoditi more, kak i obr
njeno zna si opet čuvati i skrivati onu 
stranu tela, za koju se največ boji. Gda 
se tigriš bori sa slonom, skače mu najprv- 
Ije za gubicom, a slon ga opet brižljivo 
čuva, da ga stim silneše vu zgoden čas ra • 
biti more. I konji znaju dožekavši nepri- 
jatelja, da jim je sila vu petah.

Amerikanska domala svinja boreči se 
kačom klopotačom, nakreči njenim zubim  
svoja ščetinjasta ledja, a čuva si nju$ku, 
te gledaa da vu zgodnom trenutku s no* 
gom razmrzka g’avu svojega pogibelj noga 
neprijatelja

Svakom biču Bog oružje dade,
S čim se ono branili imade.
I gda jelen vu stiski se najde.
S rogmi s verni na bojišče sajde ; 
Divja koza posred kr^ne gore,
Lovca v grozne bita vu ponore,
I vol isti, drug pitomih ljudih,
Koj vu jarmi trpljivo se trudi,
Skoči gnjeven, s rogovimi stresa,
Svog krvnika meče pod nebesa.

(Drugiput dalje).

Z A B A V  A.

Vu slavu prevrednog imendana
dragomu prijatelju T k a lt s it s  K le k u

vu Hodošanu

Bilo je ov tjeden nčkog Ičpog dana,
V srcdu il v četvrtak vjutro več za rana, 
Kada gospou Pollak, pisar v Hodošani, 
Kapudé po selu šilja na sve strani,
Po njih poglavare mčstne da pozvati,
Da bi se v subotu hoteli sastati 
Na dogovor tajni v hiti Hertariča;
Ali svak nek muči — nek nedela kriči, 
Jerbo nij’ potrebno onomu koj nežna,
Da ved danas naprel o toj stvari zezna. 
Sastanak pak bude, da se dogovore,
Kak budn v nedelju, p čaroši od zore 
Pak do tvrde noči, svetkuvali svetka,
Jer prilika takva pojavlja se redka,
Kad bi svoja ljubav dragomu zemljaku 
Izkazati mogli kakti gcdovujaku;
Jedan krat na leto samo je moguče 1 
Zato taj krat nek bu iskreno i vruče 
Srdce hodošanskog svakog Stanovnika —  
Iskrena čutenja ! — a ne samo vika. —

••  •
Ja sam iz daleka z-čul za te zroke,
Skojib bo sastanak, pik sem pod obloke

Birovovove hiže se došuljal v mraku, 
Misleč tu bum čuti mogel rečcu svaku. 
V jeden kut se stanem, gde večerna tmica 
Nebu dopustila mi prepoznat lic*.
Kratko vrčme č kam — jeden se približi 
Smukne hitro vu dvor i za čas je v kiži. 
Drugi, tretji za njim ot de vu nntra,
Da se dogovore z i  svečanost sutra.
Ja pak z vana st ha k obloku sem pi šel,
Z \  da vidim v sobu, tko je to sve dodel,
Za da vidim čije srdce je na mestu,
Za da vidim tko je z di š >m tčlom ves tu,
Za da vidim tko sve svog domačeg stuje,
Farizejske zlobe tim činom popljuje, 
Svoju plemenita čut do neba digne, 
Godovnjakovog pak protivnika prigne.
Stim kad sem na oblok v h zu se naluknu), 
Skoro od veselja vu vidak bi duknul,
Jer sem tu zapazil same poštuvane 
Hodošanske gazde lépő skup zebrane, 
Kojih ljubav puno godovnjaku vré i», 
Skojimi je posta) vu poštenju sčii !

** *
Podnotarjuš mčstni, tu v sredini stoji, 
Polag njega Pollak skupčinare broji,
Stari birov Puiič, odbornik Kiss Józsi, 
Vlaliek Štef i Mikek k njim se jos priloži, 
Greguran Balazs im nekaj pripoved?,
Nčki su pazi ivi — Vadija prav mu ned*, 
Barió Mátok kapuš, tukaj Vlahek Luka, 
Sad sim — sad tam lete, kak v ribnjaku

ščuka

Jod sem videl više pri obloku stati,
Al ih nišam mogel v mraku prepoznati.

«
* *

Več je blizu devet — sveča se donose, 
Purič krikne »Halljuk* 1 dar se zemlja

strese.
Kissfaludy prime mesto predsednika, 
Pollaka potvrdi za svog zamjenika,
Ostali pak okol njih se se lepo vredu
Jedan polag drugo g m  stoles posedli.
S; duica zipočme 1 — Predsednik zjzove . 
„Vrčdni Pogiavari* 1 — zatim reči ove : 
»Sutra —  znate valjda — dan je za nas

sveti,*
»Svaki sad od nas mora pamet skop imeti,» 
»Imendan gosponov tu se obsluž&va,* 
»Anda zajtrek, mesto kruha nek bu kava,» 
»čist i zb.ksan simo, svaki ima dojti,» 
»Odkud k gospodinu svi skup čemo pojti,» 
»Našu želju onde iskrenu i pravu,» 
»Godovnjaku vrčdnom reč’ čemo na slavu.» 
Sad se dospomenu kak bu koj oblečen. 
Nitko falet nesme ! — Tak je sud izrečen. 
Kapuši na noge v jutro nek se stave,
Da budu po bižah prhale zastave,
Vulice da čiste budu kakti zlato,
Cestari još nočas nek ze9tiužu blato. 
Turen od kapele svetega Ivana 
Neka se pobeli s cirkvum skup izvina, 
Jer tak nepobeleu, stoji ravnič dično,
Ali je %a hodit polag njega km č io;
J š večeras zidar nek se prime dela,





Vumrl od steklinjave.Nego ja nečem, da on vömre kakti 
polten soldat; ne zaradi dike, več zaradi 
mene mora on pogionti; ne na slavodobit- 
nom bojištu, véé na strašnom ognjiča smr
ti : na stratištu mora da završi život svoj.

Siromaška žena, bol je pomutila tvoj 
razbor.

Gospodin general, vi ste bili dober pri
jatelj mojemu mutu ! — Artur 1 kad p tam 
osvetu (fanti jivost) za prelejanu kr v svoga 
muža, moram li daieko izkati onoga, koji 
me bude osvetil ?

Hermina, dojdi k sebil Poštujem boi 
tvojo, muža sam ti preUimaval, pak da mi 
je mogoče, da vu ovom času salaljujem po- 
jedince, oplakuval bi ga ; — a jeli moreš 
premisljiti, da s célom vojskom, kcja mi je 
prék dana (povérena), nepoznajem drugoga 
zvanja, več da pojedinca bi fantljivil, da bi 
to bil i najdragSi mi prijatelj, da bi to bil 
brat, oteč moj? Da se vse delo moje vojake 
temelji na misli, da poiščem i preganjam o- 
noga, gdo ga je vubil ? Pak na zaaoje, da 
ga i najdem, jeli bi mogel, jeli bi smel po
šten sóidat sramotno pogubiti poštenoga Sol
data, koji je vu pol tenom boju, na odprtom 
bojišču vubil meni miloga pajdala ? Ti to 
moreš včiniti, ar si žena i tovarušica, — 
no ja nemrem, ar sam sóidat i vojskovodja 
(vodja šeregov).

Jeli me drž te za bedasto, norom, go
spodin generali — pregovorila je žena, po 
dižuč svoj pogled ; — ja nisem hotela, da 
bi toga muža poizkali. Js 8a budem pred 
vas dopeljala. Ja mu budem sama dala po 
voda, da ga podpunim pravom po ratnih za
konih nzmognete osuditi i vubiti. Pak ako bi 
potrebno bilo mojemu planumu célo Ijeto, za 
Ijeto dni mora mi ipak pojti za rukom. Do
peljala bi pred vas toga 6o\éka i govorila 
vam : ov je zakrivil to i to. Vaš bi soldač- 
ki sud po soldačkih zakonih izrekel osudu 
na smrt prež pomiluvanja Á kad bi mu b i
lo vumréti, brinula bi se ja več, da mu se 
bi reklo : nevamiraš ti s tih prekršajov, več 
zato, kaj si vubil muia mojega — ar ja  
samo ja tebe vubijaro !

O Hermina, kak si srečna vu svojoj 
mižnji! Snuješ fantljive miseli na Ijeto dni, 
— a za Ijeto dni gde budemo mi ? Gdo 
bude pd nas još preostal.

Nebude li nas više, prestali burno ču
titi, pak mi je i to prav. Ja se neplašim 
amrti, a dok živim, do ti čas nečem zabo-
raviti. j ,

Dobra Hermiua! Dosta si mi povedala
svojih bolih, ostavi me anda, da ostanem 
na samom sa svojimi, ar mi se od njih ne 
da govoriti, I ja imam mrtvih, i to vrlo 
vnogo, —  i još ih budem imel.

(Drugiput dalje).
Priredil:

§lád g e n n e tK A J  J K N O V O G A ?
— Prosimo poštuvane naše predplat 

nike  ̂ naj nam na početku tretjega fer- 

talja predplatne zaostatke po pošti pošleju, 

i predplate za novi fertal ponoviju. Cena 

naših novin j e : Za jeden fertal 1 frt, za 

pol Ijeta 2 frt.

Penez naše zemlje (sveta).

Direktor novčarnice sjedinjenih séve- 
roamerikanskih orsagov započel je težko 
delo, da bar približno ustanovi (dokaže), 
kuliko se na svčtu nabadja penez. On je 
zralunal zalihu zlata i srebra naposé a 
po njegovom računu najbogateša je zemlja 
na svčtu Francezka. Ona ima najviše zla
ta i srebra Uzimajuči dolar kakti penez- 
nu jedinicu, dolazi do rezultata, da i1 ran- 
cezka posjeduje, ima 900 milijunah dola- 
rab vu zlatu i 700 mil'junah dolarah vu 
srebru. Za Francezkom dohadjaju sjedinje 
ni orsagi aéveroamerikanski, koji imaju 
700 milijunah do’arah zlata i 480 miliju
nah dolarali srebra. Tretja je po redu En 
glezka sa 550 milijunah dolarah vu zlatu 
i 100 milijunah vu srebru. Zatim se reda- 
ju : Njemačka (Prajzka) sa 500 milijunah 
dolarah vu zlatu i 145 milijunah dolarah 
vu srebru; Austro»Magjarska sa 30 m ili. 
junah dolarah vu zlatu i 120 milijunah 
dolarah vu srebru. Onda dojdu Italija, 
Spanjolska, Turska, Holandija, Švicarska, 
Grčka i ostali orsagi. Ves zlatni penez na 
svétu je vréden od prilike 3727 milijunah 
dolarah, a ves sreberni penez okolo 3820 
milijuna dolara. Kad bi se zlatni penez 
raztalil i od toga napravila kocka, njezine 
bi stranice bile 685 metrov duge široke i 
visoke Sreberna kocka bila bi samo 100 
metrov visoka Ves zlatni penez potiče od 
zlata, izkopanog vu noveše vréme vu A- 
meriki i Australiji, dočim se je od zlata 
iz starog veka vrlo malo začuvalo, ono se 
raztvara vu svoja počela, odnosno atome
— I našeg vezdašnjeg zlata bude za par 
jezer ljet nestalo.

K velikim jesenskim mustrám okolo Pe- 
euha.

K velikim jesenskim vježbam (soldač* 
kim m u’tram) očekuju zanimivih gostih 
Vu biškupskoj rezidenciji porazgovarja se, 
da bude došel i prajzki cesar Vilim II 
Stalno je, da buge nazočen muštram i 
princ Waleski i talijanski kraljevič (kron- 
priuc). Zvun toga došel bude vu Peouh 
papinski nuncij nadbiškup Galimberti s 
papinskim orsačkim tajnikom, kardinalom 
lUmpollom. Ovi dva zadnji do li budu, 
da pregledaju popravljenu stolnu cirkvu. 
Kardinal Rampolla pohodil bude i Beč i 
druge glavne evropejske varaše.

Kak stoji s našom vojskom.

K«j su vse vojske prvih vokov na- 
pram denešnjoj stoječoj vojski? Vu tr de* 
setljetnom taboru, koj se drži za dosta 
strahoviti tabor, nije bilo soldatov više od
75.000. — Sedmoljetni tabor (od Ijeta 
1756 do 1763.) brojil je do 80.000 sol
datov — Vojska Napoleonova piva P  P0‘ 
visila broj soldatov do 1 milijun. — Ljeta 
1815. brojila je Francezka 900 000. — 
Ruska 850.000. — Prajzka 430.000 -  
naša monarkija 350 000 soldatov, skupa 
anda do 2.730.000 soldatov. Ljeta 1876. 
več je taj broj narasel do 4*800.000, — a 
denes po gotovo premašuje vojna svojim 
brojem. — Ruska vojska broji 4 500 000
— Prajzka 2 800 000, — Francuzka
2.600.000 —  n a š a  1.800.000 — Italija
1.700 000 — Vzemimo još, kakvo je de 
nes oru je, pak se čovčk mora preseuetiti 
od straha. A kuliki stro’ki na toliku vno- 
žinu ljudih, koji drugač stoje čekajui samo 
na zapoved. — G hdeč na ovo, more vsaki 
prerazmeti, zakaj tak vehku porciju (*ti- 
bru) plačamo.

Kak čitamo vu jednih novinab, dogo« 
dila se vu jednom mestu dva put nesreča, 
da je suranjivi pes nagrizel i pojedine o 
sobe. Sreča je bila, ter nije do vezda ni- 
gdo stoga postradal. Ali nije ta sreča žali* 
bože ostala trajnom. Prešestni tork pred 
večer jako je zlo postalo špoljarskomu de- 
tiču Farba?i u, koga je lakaj lani takov 
stekli pes vgrizel, a on sam slute i zlo, 
zaprosil je, da ga odmah postaviju vu špi- 
tal. Iduči jo i vu Spital prosil je stražane 
da bi se poiurili, a kad je došel nuler vu 
spital, prosil je da bi ga zvezali, da nebi 
načinil kakvo zlo. I kak je bil zvezan z a 
želel je puhti cigaretu, pak je rekel naj 
mu ju naprave i hitiju, ali naj nejdu bli
zu Nije potrajalo još dugo, a grozna zna
menja strahovitoga betega pokazala su se, 
on je počel mahati s rukami, trgati se, 
zubmi evoktati kak da bi hotel koga vgriz- 
nuli, a pčna sa sokrvicom navrčla mu je 
na vusta. Te su grozne muke trajale do 
zorje, kada je siromak vu najžalostnešem 
stališu izpustil dušu.

Svetska izlo/ba vu čikagu.

Zanimalo bude vnoge da ‘zeznaju ku
liko bude koštal put na ovu izložbu; U z  
30 percentov na kartah za damšife i 50 
percentov ua amerikanskih željeznicah ko- 
štala bude karta prvoga razreda od Be:a 
prek Hamburga ili Bremena skupa sa ob* 
skrbom 340 do 400 forinti, — karta dru
goga razreda 240 forinti, na podpalubju 
do 150 forinti. Vožnja od Hamburga ili 
Bremena do Nju-Jorka trajala bude 9 da
na. Na navadnom putničkom dam ifu je 
strošek menjši, ali zato put traje 14 do 
16 dana. Za potrošek Jua jednu peršonu 
vu Cikagu računa se oa dan 10 forint.

Posljedice taborov.

Vučeujak dr. Lingneau, napisal jc jed
ilo kujigu, vu kojoj je po složbeuih izvorih 
zračuual zgubiček ljudih vu Francezkoj, a 
za taborov vu razdobju od ljeta 1791, do 
1890. Ov je broj strašen. Zgubiček ljudi 
od ljeta 1791. do 1799. mora se računati 
poprečno. Vu ono je doba pod zastavu po
zvano 2.080 000 Fraucuzov. Od ovih je po* 
giuulo 720 000 kak drži grof Garmer, a 
drugi demografi vele da je poginulo 1.500.000  
— Od ljeta 1799. do 1815. služilo je 
3.153 598 ljudih- 0 1  tih je pred neprijale- 
Ijom opalo 1 milijun, a dragi milijun zgiuul 
je vu špital b, Od ljeta 1815. do 1851. nije 
bil zgubiček velik, akoprem je bil boj vu 
Grčkoj i Algeriji. Vu Krimskom taboru po
ginulo je 95 615 Francuzov; 10.240 na boj- 
nom polju a 85.375 vu špitalib. — Taliau • 
ski tabor košta 12-173 francuzkih ž votov. 
A koliko ;e Francuzov poginulo vu Meks - 
kanskih bojevih nije se oigdar obzninilo. Ne* 
more se reč', da su vse vratolomije toga ce
sarstva od 1851. do 1869. koltale življenja 
356 000 Francuzov. Vu taboru 1870. izgu
bila je Frauouzka 1.308.805 ljudih i to na 
tabor od 1870. ter na revoluciji komune. Po 
tom se vidi, da je Fraucuzka za svojih tabo
rov vu zadnjem stoletju prelojala pravo mor
je svoje vlastite krvi. Vu tom bo stoleču palo 
je aldovom tabora najmenje 4 milijuna Fran* 
cezov, i to najziravelih i uajjakših. A gde 
su miiijuni aldovov drugih narodab ? Kada 
bi zr»čunali skupa vse aldove, koji su pali 
vu zadujem stolječu, to bi ta brojka zaista 
bila strašna. Vu isto doba prelejana uajple- 
meniteša i najzdraveša krv kak veliko bi 
stvorilo krvavo morje 1
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úttal 7 frt 80 kiban megállapított költsé
geknek behajtása czóljábúl a ukanizsii kir. 
törvényszék (a perlaki kir. jbiróság) terüle
tén fekvő a hodosáni 1104 sctjkvben A f  
1549 hrsz. a. foglalt végrehajtást szenve
dettek nevén álló ingatlan 581 frt, és az u. 
o. 624 sztjkvben A f  771 hrsz. a. foglalt 
Pollák Fülöp nevén álló ingatlan 106 írtra 
becsült ingatlan

1892. évi augusztus hó 18 ikáa d. e. 10 órakor

Hodosánban a községi irodában megtai tan
dó nyilvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becs
ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben« még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 30 n p 
aw, a másodikat u. a. 60 nap a., a harma
dikat u a. 90 nap a ,  minden egyes rész
let otán az árverés napjától számítandó 6 
százalékos kamatokkal együtt az árverési fel
tételekben meghatározott helyen és módoza
tok szeiint lefizetni. Ezen hirdetmény kibo- 
csájtásával egyidejűleg megállapított árverési 
feltételek a perlaki kir. jb róság tlkvi osztá-

Cognac-quint-kivonat.
Kitűnő, egészséges és 

tartalmas cognac pillanat 
állati készítésére, mely a 
valódi franczia cognactól 
semmiben sem különbö
zik, ajánlom e jónak bi
zonyult különlegességet.

Ára 1 kilónak (elég 
100 liter cognac készíté
sére) 16 frt o. é. Készítési 
utasítás ingyen mellékel 
telik. Legjobb sikerért 
és egészséges g y á rt
m ányért kezeskedem.

Spiritusz-m egtakarítás
érhető el felülmulhatlan pálinka-erősitö k i
vonatom  állal; ez az italoknak kellemes erő
teljes izet ád és csakis nálam kapható. Ára ki
lónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre) haszná
lati utasítással együtt.

E különlegességeken kívül ajánlom még vala
mennyi eszentiám at rum, szllvapállnka, 
törköly, fükeserü, vlamint a létező likőrök, 
szeszesitalok, eozet és boreczet készítésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások 
ingyen mellékeltetnek.

Árjegyzék Ingyen.
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok-

Pollák Károly Fülöp
Eszenczia-külön'egességek gyára : Prágában. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.)
______________________________ 543 50—1.__

lyáuál s Hodosáu község elöljáróságánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Poriakon a kir. jbirós&g mint tlkvi 
hatúságuál 1892. évi májushó 30-áo. 542.
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2749 tkvi szám 892.

Árverési hirdetmény.

A perlaki kir, jbiróság mint tlkvi ha* 
tóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár 
végrehajtatónak Pollák Fülöp és neje Fürst 
Zsófia hodosáni lakósok elleni végrehajtási ii- 
gyében 39 fit 46 és fél kr. tóke ennek 
1877. szeptember hó 2 4 -tő l járó 6 százalé
kos kamatai 3 fit 80 kr végre hajtási s ez-
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