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Nincs lélekemelőbb látvány, mint mi
dőn egy nemzet a valódi érdem méltányo- 
lása végett gyűl össze, hogy a közérziilel 
sugalatától ösztönöztetve nagyjai emléke
zetének áldozzák. Egy ily nemzet, melynek 
kebelében még él a kegyelet s hala a ma
gasztos érzelme, legyen bármily nyomasztó 
viszonyok között, még nincs, nem lehet el
veszve; sőt egy szebb és boldogabb jövőnek 
biztosítékát hordja magában.

Hogy népünk mindig megőrző romlat
lan szivében a magasztos érzelmeket s tör
ténelmünk nagyjait mindenkor megbecsülte 
rótta le legnagyobb kegyeletét minden alka
lommal az ő nagyjainak, az ö érdemeiknek: 
tanúságot tesznek róla azok az ünnepélyek, 
melyeket az ő emlékezetüknek a múltban 
rendeztünk s bizonyítja a mai nap is. a 
mikor összegyűltünk, hogy Deák Ferencz 
magasztos szellemének hódoljunk.

Egy nemzetnek »incs annyira szüksége, 
hogy a múltak eseményeit emlékezetében

* Elmondotta Zrínyi Károly tanár, az áll. tan. kópzö 
inlózf'li Deák-Ünnepélyen, oki. 17.

fölfrissitse, mint a magyarnak. Mert egy 
nemzet sincs annyira ráutalva a saját maga 
erejére, mint éppen a magyar: a történe
lem tanulságai a fegyverek, melyekkel a 
támadások ellen védekezünk: a nemzet 
nagyjai azok az apostolok, kik számunkra 
azokat a fegyvereket kovácsolják.

S ezért nemzeti kötelesség ez az ün
neplés s nem léha ünnepieskedés; mert az 
ö érdemük, hogy még él nemzet e hazán, 
s hogy annyi viszály s balszerencse közt 
nem volt képes elsöpörni minket a szom
széd népek gyűlölete, a föltornyosuló nem
zeti szerencsétlenségek végtelen sorozata.

Heák Ferencznek a működése is ily 
kiemelkedő mozzanata a magyar nemzet 
történetének. S igaza van a kultuszminisz
ter urnák, mikor örömmel ragadja meg az 
alkalmat, hogy a figyelmet a nemzeti köz
élet eme szellemóriására irányozza; mert 
önzetlen jellemével, lelkének nagyságával 
és szavának meggyőző erejével meg a leg
nagyobbak közöl is kiválva méltán kiérde
melte azt a rajongó tiszteletet, nnlylyel 
nemzete környékezte s melyből kifolyólag 
már éleiében a »haza bölcse« nevével tün
tette ki.

Valóban a haza bölcse volt ő, kiben 
«tántorító,italian к i rál у hűséggel a hazának
é» szabadságnak tiszta szeretető párosul, ki 
a nemzet igazából egy szemernyit fel nem 
ád. de józan bölcseséggel tűzi ki nemzete 
elé a czélokal «

Ilyen férfiúra volt szüksége a hazának 
a múlt század első leiében s azon túl is

egy darab ideig. Abban a nagy tespedlség- 
ben, mely a nemzet minden rétegét a szá
zad kezdetén elfogja: mely anyagilag az or
szágot a tönk szélére juttatja; a közszabad
ságot gyökerében megtámadja s a magyar
ságot nemzeti jellegéből majdnem tejesen 
kiforgatja: az ő közreműködése nélkül a 
reformkorszak csodákat nem művelhetett 
volna. Egyedül az ő föllépésé mozdította 
elő azokat a törekvéseket, melyeket Szé
chenyi István gróf, a nagy reformátor zász
lajára irt.

Az 1832-lü l 18T3-ig megszületett nagy
szerű törvényalkotások az ő lángleikéről, 
mély emberszeretetéről s mérhetetlen hon- 
szereletéröl tesznek tanúságot. Az ö ország
gyűlési tevékenységének az érdeme, hogy 
úrbéri kötelezettségei alól már a 30-as 
években válthatja meg magát a jubbágy; 
hogy birtokokat nem nemes is vásárolhat 
s viselhet hivatalt; hogy a vallásfelekezetek 
egyenjogúsága egy hatalmas lépéssel előre 
haladt; s hogy a magyar nyelvet a volt 
latin helyébe hivatalos nyelvvé tették a töi- 
vényliozás; közigazgatás, igazságszolgáltatás 
s tanítás terén.

Pedig, iiogy nem kis munka volt ez, 
csak az látja be, a ki tudja, hogy mily óri
ási sulylyal nehezedett akkor a reákczió 
óiomlerhe a nemzeti élet minden egyes 
megnyilvánulására s hogy mekkora bizal
matlansággal viseltetett az akkori kormány 
minden legparányibb oly nemzeti törekvés 
iráni, mely akár a legcsekélyebb anyagi jó 
lét fokozására, akár az alkotmány, a sza-
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Költemények prózában.
Irta: T u r f ie n y v v  I v á n .

/. Hej! mikor a piros rózsák nyíltak! .
Valahol, valamikor réges-régen olvastam 

kis költeményt. Már elillant emlékezetemből az 
«‘gész .............csak első sorát őriztem meg mos
tanáig:

»Hej, mikor a piros rózsák nyíltak . .«
lé i van; Jégvirágok lepték be ablakom 

lábiáit; sötét szobámban csak egy gyertya ég. 
f lök gondolkozva, egy kuczkóban megvonultan, 
fejemben pedig minduntalan fel felcsendül:

Hej, mikor a piros rózsák nyílnak ! . .
És ott látom magamat a külvárosi házikó 

alacsony ablakai előli. Л nyári alkonyat csende
sen sötétedik bele a harmatos éjszakába, a leve- , 
gőt rezeda- és hársillnt telíti; az ablakon, fejét ' 
féllehajtva, kö. jököl egy leányka és szótlanul me- 
red az égre. mintha várná az első csillagok meg
jelenését. Milyen nyíltsággal ragyognak eleven | 
szemei, milyen meghatóan ártatlanok félig nyílt 1

ajkai, milyen csendes nyugalommal hullámzik fia
talos keble, milyen szűzies lágyan ifjú arcza voná- 

I sai ! Nem inerek szólni hozzá, pedig úgy szeretem, 
úgy dobog a szivem !

Hej, mikor a piros rózsák nyíltak ! . .
Szobámban mind nagyobb lesz a sötétség; 

a gyertya serczeg, lengő árnyékok futnak végig 
az alacsony mennyezeten, a fagy nyikorog és 
dühöng odakinn, s újra megszólal a hús su 

I sogó dal:
Hej, mikor a piros rózsák nyíltak ! . .
Uj alakok jelennek meg . . . Felhangzik az 

eleven falusi élet vidám zaja. Két aranyszőke fej 
bújik össze s néz fel rám ragyogó szemével; piros 
arczuk remeg visszafojtott neveléstől; két kéz 
barátságosan összefonódik . . . benn, a b.uátsá- 
gos szoba mélyén a régi zongora hangjainál vi
gadnak s a friss Lanner-keringő hangjai nem 
nyomják el a jó öreg szamovár bugását . . .

Hej, mikor a piros rózsák nyíltak ! . .
A gyertya hirtelen kialszik; a szoba elsöté

tül . . Ki köhécsel itt olyan rekedten, olyan 
tompán. Öreg kutyám, egyedüli társam összeráz- 
kódik s lábaimhoz kuporodik . . . Fázom . . . .  
Hideg van . . . Azok már rég nyugosznak . . . .  
nyugosznak . . .

Hej, mikor a piros rózsák nyíllak! . . .

2. A szikla.
Láttátok már a vén, szürke tengerparti 

sziklát, a mint — az ár idején — vidáman ra
gyogó napfényben minden oldalról verdesik a 
nyugtalan hullámok, verdesik, játszadoznak körü
lötte s hízelegve simulnak hozzá; a mint mo
sogatják mohos fejét a fényes habok laza gyöngy
szemei ?

A szikla szilárdan, változatlan szürkeségében 
mered; csak ilt-ott vannak sötét felületén éléii- 
kebb színfoltok. Ezek a színek voltak tanúi az 
ősrégi kornak, a melyben az olvadt gránit még 
csak kezdett megszilárdulni és az egész forró tö
megei elöntötte az élénk tüzszin. Az én szivemet 
is igy özönlötték körül még nemrég minden ol
dalról ifjú asszony lelkek; érin lésüktől izzóvá lett 
és elöntött rajta a most már csuk itt-ott eltüne
dezett élénk színű pir: megannyi nyoma a haj
dani tűznek.

A bábuk lég visszavonultak, de az élénk 
színfoltok még megvannak, ha dühöng is felette a 
metsző szélvihar.

3 Kéttéle gazdagság.
Valahányszor magasztalni hallom Rothschild 

nagylelkűségét, ki rengeteg jövedelméből ezreket 
költ gyermekek nevelésére, szegény betegek gyó-

Ferencz József keserűviz az e g ye d üli e lism e rt  k e lle 
m es izü t e r m é s z e t e s  
= =  h a sh ajtó sze r.
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badság íagy a magyarság megerősítésére 
irányait, mert elsőből a gazdasági különvá
lást magyarázták ki, az utóbbiaktól meg 
azt a köteléket féltették, mely az országot 
a dinasztiához fűzte. t

Csak a ki ezt tudja, magyarázhatja 
meg magának azt a tekintélyt, melylyel 
Deák úgy fel mint lefelé dicsekedett s ért
heti meg, hogy daczára az erőszaknak, me
lyet a reformeszmék megtörésére a főispá
nok, utóbb a kormánybiztosok révén a vár
megyék ellen alkalmaztak, a felszabadult 
ellenzék mégis fényes győzelmet aratott s 
lépésről-lépésre valósította meg magasztos 
eszméit, melyeket a gyilkos vámrendszer, 
az elszaporodó államadóság, a rendőri 
nyomás, a pénzügyi, gazdasági s alkotmá
nyos válság ellensúlyozására a haza és 
magyarság javára keresztülvinni akart.

Mindenki tudta, hogy e nagy eredmé
nyek Deáknak köszönhetők. Az ő éles el
méje jelölte meg az utat. melyet az ellenzék 
oly sikerrel követett; ő lelkesítette veszélyes 
perczekben a csüggedőket s ő mérsékelte a 
hevesebb vérüeket, hogy a siker által vala
mely megfontolatlan lépésre magukat ne 
ragadtassák. S az ellenzék czélludatosan 
tartott ki kitűzött programmja mellett; ab
ból se ígéretekre, se fenyegetésekre nem en
gedett semmit.

De minél nagyobb volt az öröm az 
országgyűlés vívmányai fölött, annál na
gyobb volt az elkeseredés a bécsi kormány
nál. Mig idehaza örömmámornak engedte: 
át magát mindenki, Bécsben terveket ková
csoltak az ellenzék megbuktatására. S ha a 
szabadelvű eszméket kin tani nem is tudták i 
de óriási vesztegetések révén s hazug je l
szavakkal többek között Deákot mégis ki- 
buktalták az országgyűlésből.

Deák távolléte az országgyűlésről nagy 
veszteség volt az egész hazára nézve. Vele 
kimaradt a vezér, ki bölcseségével irányí
totta volna az ellenzék küzdelmét, s igy a 
negyvenes évek országgyűlései nem is vol
tak oly eredményesek és sikeresek, mint az 
előbbi tizedben, mert sokszor az ellenzék

gyilására, nagyon dicsérem őt és meg vagyok 
hatva. De minden dicsérés és meghatottság mel
lett akaratlanul is eszembe jut a szegény paraszt
család, a mely roskadt viskójába még befogadta 
egy kis árva rokonát.

— Vegyük magunkhoz a kis árva Katit, — 
szólt az anyjuk — igaz, hogy rá megy utolsó ga
rasunk is és sót se bírunk venni a leveshez.

— Hát akkor majd sótalanul fogjuk enni, 
— felelt a paraszt.

Milyen messze elmarad Hotschild ezek 
mögött.

4. A megelégedett ifjú:
A székváros egyik utczáján vígan ugrálva 

fut végig egy ifjú. Mozdulatai fürgék, vidámak; 
szeme ragyog, barátságos pir önti el ragyogó áb
rázatát . . .  Az egész ember az elégedettség és 
boldogság maga.

Ugyan mi érhette őt? Valami nagy öröksé
get hagytak rá?  Fényes hivatalt kapott? Vagy 
talán szerelmi találkára siet? Avagy egyszerűen 
jól bereggelizett és az egészség tudata, a jólla
kottság érzete ujjong erős tagjaiban? Vagy talán 
csak nem akasztották nyakába nyolczszögü csil
logó keresztedet, óh Sanisló, lengyelek királya ? 
Nem bizony.

Hanem kieszelt valami rágalmat egyik isme
rősérül és sikerült is szerencsésen széthordania 
mindenfelé, sőt éppen az imént hallotta egy isme
rősétől ugyanazt a pletykát ugyanarra úgy, hogy 
már maga is kezdi hinni az egészet !

Ó milyen elégedett, sőt milyen derék em
ber ebben a perczben ez a kedves, sokat ígé
rő ifjú !

maga rontotta el nyert ügyét túlzásai s he
veskedései által.

De a 47-ki országgyűlésen ismét ott 
találjuk Deákot a sorompók között. Annak 
a nagyszerű átalakulásnak a küszöbén, a 
mikor romba dőlnek a válaszfalak a nem
zet rétegei közölt s a logegyenlőség alapján 
íölépül a szabad s független Magyarország: 
ott látjuk ismét Deákot a küzdők sorában. 
S ha valaha, úgy most volt szükség Deák
nak bölcs belátására, s higgadt mérsékletére. 
Az ő tanácsára alakították meg azonnal a 
felelős parlamentáris kormányt s hozták 
meg néhány nap alatt azokat a törvénye
ket, melyeken a modern Magyarországnak 

'emelkednie kellett. Azaz emelkednie kellett 
volna, mert mint a könnyű pelyhet, úgy 
fújták el az engedményeket, melyeket ad
tak, s semmisítették meg a törvényeket, me
lyeket szentesítettek s a jjfüggellen Magyar- 
ország csak volt: 1849. április 14-én önál
lóságától megfosztva egy császári pátenssel 
szépen beleillesztették az osztrák melléktar
tományok koszorújába.

Az erre kitört szabadságharcz lezajlása 
után, melynél fenségesebbet, dicsőségesebbet 
a magyarság függetlenségéért még nem ví
vott, keserves napok következtek a leigá- 
zott magyar nemzetre. Az országot meghó
dított tartománynak nyilvánítót Iák; minden 
jogaitól megfosztották: négyfelé szakították 
s a megyék és magyar hatóságok eltörlésé
vel osztrák törvények alá helyezték. Alig 
volt az országban család, melynek ne lett 
volna gyászolni valója; mert ezrével töm
ték meg a tömlöczöket a legtiszteltebb pol
gárokkal s vitték százával vesztőhelyre a 
haza legjobbjait !

S ebben a szomorú korszakban, a mi
kor a legferhesebb napok gyásza borult a 
tetiport nemzetre, csak egy ember volt, ki
hez az önkény nem mert nyúlni s ez Deák 
Ferencz volt; csak egy ember volt, aki 
hitét nem adta föl. aki bízott a föllámadás- 
ban, az megint Deák volt. A míg a nemzet 
kapkodott, egyrészt? valamely külhatalomlól 
várván segélyt, másrésze meg összeesküvé
sekhez folyamodott, addig Deák az ö meg
törhetetlen nyugalmával várta a pillanatot, 
melyei nemzete megmentésére a legalkal
masabbnak gondolt.

S jöttek egymásután a fejszecsapások, 
melyek az abszolút Ausztriának erőszakosan 
összetákolt épületéi egymásután alapjában 
megrecsegtetlek. S minden ilyen szélroham 
után közeledlek a fájdalmában elnémult 
nemzethez egy-egy engedménynyel, melyek 
azonban ki nem elégíthették. »Várni kell* 
adta ki a jelszót Deák s a Schmerling kor
mányált a Ifelajánlott Keichszrátba nem ment 
be a nemzet.

Csak az 1861-iki esztendő hozott egy 
kis derűt az ország egére, amikor az októ
berben kiadott diploma alapján kisérlel ké
pen az országgyűlést összehívták; de melyet 
az országgyűlés nem ап a használt föl, hogy a 
birodalmi tanácsba való bevonulást ki
mondja, hanem a Deák által szerkesztett 
föliratot fogadta el a terjesztette föl a ki
rályhoz, melyben a törvénytelen állapotok 
ellen tiltakozott s az 1848-iki törvények 
visszaállítását követelte. S igy ez a derű is 
csak pillanatnyi fölvillanása volt a csalfa 
reménynek, utána megint csak úgy sötéte
dett be, mint annakelötte: mert az udvar 
nem akarta belátni, hogy engednie kell; fe
lelet gyanánt feloszlatta tehát újból az or
szággyűlést; de a szétoszló képviselők ab
ban a tudatban távoztak otthonjukba, hogy 
az állapotok már nem tarthatnak sokáig

Hiába volt a Pálfy-féle rendszer, az 
abszolutizmusnak meg voltak számlálva a 
napjai. S a mikor már Ausztriában is tart
hatatlan volt a helyzet, megragadta a pilla
natot Deák s 18(i5-ben megirt hűsvéti czikk- 
jében megépítette az aranyhidat az uralkodó 
részére azzal, hogy mint egyéb sérelmei al
kalmával, úgy most is egyedül uralkodója 
igazságszeretetétől várja megcsorbitott joga
inak helyreállítását a nemzet.

Soha írott betűnek nem volt akkora 
hatása, mint ennek az ujságezikknek. Mintha 
hdéreznyomás alól szabadultak volna föl 
általa innen is, lul is a kedélyek! Első 
következménye az országgyűlés összehívása 
volt, melyen maga a király, nejével, Erzsé
bettel is megjelent. De ez az országgyűlés 
nem kábította el, mert mint előbb, úgy most 
is a jogfolytonosságot követelték; vagyis az 
ország összes alkotmányos törvényeinek el
ismerését. tehát az 1848-iki törvények visz- 
szaáll itását.

Már-nmr szakadásra került a dolog, a 
mikor 59 után a 66-iki események halálos 
csapást mértek az »összbirodalom* omla
dozó alkotmányára. A szerencsétlen kime
netelű königrätzi ütközet után a bécsi kor
mány is engedékenyebb lett. Keresték Deák 
jóakaratát s kérték tanácsát a kibonta
kozáshoz.

S ebben a válságos időben mutatkozott 
be Deák magyar lovagiassága valódi nagy
ságában, férfias jelleme igazi fenségében. A 
szerencsétlenséget, mely a királyi házal 
érte, nem akarta kizsákmányolni. Bár hasz
nára fordíthatta volna nemzetének, a hogy 
sokan sürgetlek is, de nem tette; hanem a 
mit mint törvényeinken alapuló követelési 
állított föl a hadjárat előtt, azon megállolt 
ezután is, s ez állal nyerte meg a korona 
leltében bizalmát és ezen bizalom tette le
hetővé a ö7-es kiegyezést.

A kiegyezés legfőbb érdeme Deák Fe- 
renezé. Nemcsak azért, mert ő találta meg 
a módot, hogy a nehéz viszonyok közepette 
a kiélesitett sérelmek király és nemzet kö
zött elsimuljanak, de hogy a monarchia 
két állama között oly tűrhető törvényes 
kapocs is létesiltessék. melyen a magyar ál
lam függetlenségének biztosítása mellett a 
nem egy esetben összeütközésbe került ér
dekellentétek is kiegyenlittessenek. A H7-es 
közös ügyekben keretet alkotott, melyen 
belül az egy dinasztia alatt álló monarchia 
biztos s tekintélyes támaszt nyújtson az 
uralkodó háznak, de másfelől egészséges, 
szilárd alapot teremtsen egy, a magyarság
ban beleié egységes, erejében kifelé imponáló 
lüggetlen, önálló, szabad Magyarország kiala
kulásának. Az elsőben lovagias királyhüsége 
vezette, utóbbiban hajthatatlan, izzó haza- 
és lajszerelete, mely minden ténykedésében 
világító oszlopa volt.

Az akkori viszonyok között tanúsított 
bölcs mérséklete s törhetetlen szilárdsága 
megmentette a trónnak is, a hazának is 
vihartól hányatott hajóját; azóta a nemze
ten a sor. hogy okos munkálkodásával s 
faj büszkeségétől áthatott hazaszeretettel pá
rosult kitartásával törtessen a törvény kere
tében és |oga alapján a czél felé, mely 
Deák előtt is lebegett: a nemcsak politikái
kig, de nyelvében is egységes magyar állam 
kiépítése leié

De a Deák által megvetett alapon csak 
akkor fogunk tudni tovább építeni, kedves 
tanulóifjúság, ha a Deák vértezete a mi vér- 
tezetünk is lesz; ha a nemzet jogait félté
kenyen megjuk. miként ő tette.

Azért kövessük példáját »kötelességig



dás, komoly munka, férfias kitartás, meg- I v Ü  L Ö N  F É L É K  ben az ó-becsei királyi járásbírósághoz he-
fontolás, törhetetlen jellem, jogtisztelet, lo- lyezte át.
bogó hazaszeretet, önzetlenség« tekintetében; _  Halálozás. Kozma Nándor végzett
pánczélozzuk fel magunkat, hogy erősithes- —  Festetics Tassiio gróf, val. belső felsőkereskedelmiiskolai tanuló Kozma Nán-
sünk másokat is, hogy igy — erőssé téve titkos tanácsos, főpohámokmester folyó hó dór ráczkanizsai vendéglős fia, hosszú szen- 
az egész nemzetet: Isten segítségével soha 14-én a déli 1 órai gyorsvonattal Csáktor- védés után a múlt héten 21 éves korában 
se jusson többé az ország oly súlyos hely- nyára érkezett, öcscse Festetics Jenő gróf Ráczkanizsán meghalt. Béke hamvaira, 
zetbe, mint a milyenből Deák Ferencz böl- Riogatására s még ugyanaznap este el- — Trachomások a járásban. A csák- 
csesége 1867-ben kiszabadította! utazott. tornyai járásban a trachoma orvosok befe-

—  Uj iparhatósági biztos Csáktornyán, iczték a trachoma vizsgálatokat. Előttünk a 
T ..  . - . Mencsey Károly népiskolai tanítót az ipar- jelentés. A Csáktornyái járásnak van 42826

N y í l t  lO V él a  * M u rak ö z** s z e r -  hatósági biztosi teendők végzése alól saját b*kosa s ezek között 441 trachomás. Bizony 
kfi47tfíséffélift7 kérelmére a Csáktornyái járás főszolgabirája ez nem kis szám, ha figyelembe vesszük,

® * fölmentette s helyette iparhatósági biztosnak hogy a járás lakossága meglehetősen szét-
T ekintetes S zerk esztő  U r! Plichta Béla csáktornyavidéki körjegyzőt szórottan lakik, s igy az inficziálás a ter-

nevezte ki. mészetadta körülménynél fogva is nagy
Felkérem, hogy a magyar nyelvben jeleskedő — Anyakönyvi kinevezés A belügv- mértékben korlátozva van. Legtöbb tracho-

T o «  m t  m'nl3zler Puhr Mihá'V légrádi okleveles se- '" “ « beleg van -  nemcsak aránylag de
zásáról szóló beszámolásomat, becses lapjában gedjegyzőt a légrádi anyakönyvi hivatalhoz tényleg is, —  Őrség községben, hol a tracho-
közzétenni szíveskedjék. helyettes anyakönyvvezetővé nevezte ki mások száma 96. A járás 69 községe kö-

Ezen tizenhetedik megj utal mazásra a követ- __  д murakÖZÍ múzeum ügyében irt z *̂ b 0-ben van trachomás s csak 19 a
S i l t Z t n r J  U,0n begyUU ÖSSZegl!k A" 0Uak felh ívásunk élénk érdeklődési kelte it m ind - " 'enles !eö obb viszonyok e tekintetben  
„nde kezesemre. azoknál, a kik kellő  érzékkel b írnak egy rdahelV és K irá ly ia k  környékén  van-

*' ‘ (КЮ К ИУе" intézmény iránt. Szükséges, hogy a " ak( Ha a .J a rá s . trachomásamak számará- 
ságanak adomanya , , , ОСЮ К. elteriedien az értelmiség ut- nyal az e8esz )aras Okosságára %-okbanII. Zalavarmegye nemesi pénztárának [ieP KÜZOU is euerjeajen az erteimiseg ui , . látink hnav я 1якпччяа
választmányától 240 * ján a muzeum iránti érdeklődés, meit a mf 8, dZt atJuk’ ho8Y d d

л ------------ — 7 - nép a szántás közben talált tárgyakat ren- * 0 5 /•-“  trachoma beteg,am> ismét az előbb
Összesen: 840 K. desen babonaSiigból IJgy;,„oU. a bo, találta, lf,v,onl szom° ru ered" ,énV‘ mula'Ja i ludnl

Az I.) alattiból inegjulalmazlattak: e| js assa> az érczet, vasat pár krajczárérl llbk azl; Ь° 8У mmden századik ember
Tóth Sándorné perlaki állami iskolai a falu kovácsának eladja, a ki azokat fel trac oma®* .

tanítónő GOK. dolgozza közönséges szerszám nak, vagy más Csáktornyái magy. k ir  a llam i
Ralogh Ferencz II. hegykerületi áll. isk. efélének. A m uzeum  Irán i való  érdeklődés J 1'.1 ó k epző ifjúsági önképzó-köre  f. hó 17-én

lanl10 Ml * с„л„ , а , , , , .  „ j .„ I ,  1.Л Deák Ferencz 10U-ik születésének é v lo r-
liiro Mária alsódomborui községi isk 'gen szeP példáját adla banger Ernő ba- . . . .. következő táravsorozatlal iin n e -

tnnitónő tX> • n yavári birtokos, ki e hó 12-én kél darab  a u 'ÖJdl a kővetkező tárgysorozattal unne-
Róza Károly mellinczi állami iskolai lándzsái, rabbilincset és egy török időbeli P0“ « me« : ‘ »V«™*, éoekeUe az ifjúsági

tanító oo . lópatkót küldött be, melyeket a bányavári ekekkar ,á Ünnep, b«széd D* k Ferencz-
Sráy Ferencz drávavásárhelyi áll. isk. birtoknak a nép által elnevezel! Taboriscse [öl\ ta' loUa Zrínyi Karoly képzömtézet,

tanító oo » , . . , . л . . . . . . .  tanar. 3. Deák Ferencz elete és nuíko-
Herboli Alajos muravidi r. k. iskolai (táborhely, csatahely) dűlőjén talaltak szán- felolvasta Krenn Ede IV éves

tanító GO » tás közben. A kettős rabbilincs závárzata aesf’ 'rxla telolvasla Krenn Kde IV. eves
A stridói állami iskola növendékei 4o * igen érdekes, a beküldött régiségek Zrínyi ” °Уеп f  ^  J j aza C?.e,u .!Г am^ ' n 6
A mellinci áll. isk. növendékei 12 . korabeliek s az adományozó nevének a B®,a’ szava,ta Miskolczy Mihály 111. éves
A ganicsai állami iskola növendékei . U  * feliratával fognak a múzeumban elhelyez- novendék o. Szózat, ének!ték a növendékek.
A ráczkanizsai állami isk. növendékei 24 » . .. r . . . . . . .  — Д zalamOQVei KlSaazdak A Zala-
A királylaki állami iskola növendékei IG * lelm- ^ nyilvános helyen is igen köszönjük Gazdasági Elviét a napokban meg-
А IV. heg,kerületi állami iskola nö- a közügy nevébe,, banger urnák szives ér- a v á r l á v e f  w L l s z S e z e  ék szí-

vendékei 20 » deklődését s a küldeményt, melylyel gyara- tk. J , varmegyei hitelszovt tkezelek sző
A hodosáni állami iskola növendékei 2o » pitani szíveskedett múzeumunkat. Kérjük a velsegel A Keszthelyen' tartott a akuló ule-
A zrinyifalvi állami iskola növendékei 15 • , közönséget, hogy Langer ur példálát má- sen az vldkeszi ö b.zoltsag elnökéül Palla-

ve,rZ Ceial kalh° llkuslsk° la n° - sok is követni szíveskedjenek. v 'c zm ‘ in d ítván yára  H e iW e n d y  Ferencz
vendékei » . . . iB. . . . _  . választatott meg. A szovétseg Za la  m m den

A Csáktornya, gyakorló isk. növ. 2u . -  F e lira t a  kepviselohazhoz A Za la - fa|u j4ban a la k jl hitelszövetkezetet, m ert a
Az orehovieza, állami isk növ. 0 . megyei gazdasági Egyesület legutóbb tartott fö ,h j .  ; , ak jgv lebel az e |adrts0.
A podbrcsztl allami isk. nov. 10 * a v i i l ^ n  olfnaadl-i я II n r«7 PS lU,,,,VdS S Ztrm i LSdK így ICIICI rtZ CldUUöU
A molnári állami iskola növendékei 19 » gyűlésén elfogadta a orsz szőlész ti e doU kisbirtokos osztályt m egm enteni. A vár-

.-. --------------- _ _  borászát. Kongresszus elnökének azon ja -  , szövetsé m egalakítása érdekében
Usszesen (4Ю h. vaslalát, hogy írjon föl az egyesület a kép- seré mU(jka fo,yik 

А II.) alattiból megjutalmaztattak: viselőházhoz, a pénzügyi, valamint a fold- _  s zg|ooltvány-eladá8. Szölőtelepitők-
Itrauner Alajos Csáktornyái állami isk. mivelésügyi miniszterekhez, kérve, hogy a flekkel ajánljuk Békefi Elek gaz-

tanító oo . borbáládét legalább o»/,-al szállítsak le, da3ág| szaktal, lló Szölö-oltvány telepét, Zala-
Fekete Géza gánicsai állami iskolai egyenlösitsék az egész országra nezve úgy. Koppányban bo) |e|jesen megbízható, jó

lan,tó 00 * «mint az Horvátországban van. a borterme- min/Wehpn лч гяи;цу1я alanvon kanhatók
M1 a i T a n i S rné n,0l"án Ш т  ,Sk0' OO .  jöhet mentse föl az állam a házi szükség- f éyj 0szj ü,letésre minden jelesebb bor és 
Némethy János turnischai róm. kath. létnél elfogyasztott bor megadózhtasa а о , cgemege faju 9Z^|d jjtványok I. oszt. szok-

iskolai tanító GO » az 1686. IV. t.-cz. azon rendelkezése, hogy vanymjnő9égben ezrenkint 190 koronáért.
Összesen"------- Ш Г  f Z /lal^ 0 8, a , íogyaszlás. adók Vá| ш  má8odrendű ezrenkint 80 ko-
usszesen ív. bérbeadhatók, töröltessenek, végül, hogy а й

Vagyis ezen tizbnhetedik megjutalmazás al- boritaladó s kezelése lehetőleg a községekre . . .  ^
knlmáWI kiosztatolt összesen nyolczszáznegyven ruh4zlassék s a ho, ez keresztül nem vi . -  UtCZai verekedeS. Szikora Ferencz
korona- u^i« .It  I.......ÄiiQm es Bacsanyi Teréz napszámosok folyó hó

Végül megemlítem, hogy a .Muraköz. 1880. hető, olt kezelje közvetlenül az allam. [4_é;, dé|uláll együtt pálinkáztak a Hein-
■ : ' ш й X S  ^  t i  7 é̂  , ,  -  Értesítés A Csáktornyái m. kir. rjch fé|e bo|tban Csáktornyán s mikor 3

>, 1H91. évi 7 és 8, 1892 évi 7, 1893. évi / és adóhivatalnál a zalaegerszegi m k. pénz- л . » »ы ьл ! ьцлирь valami fölött40 189ö évi 4 189G évi 7. 1897 évi G. 1898 .. . .  . t , , , órakor az üzletből kijöttek, \aiami loioti
évi 7, 1899 évi 12 és 13, 1900 évi 20, 1901 évi ugyigazgatósag 475A2/I. 1903 sz. rendelete ugy összeverekedtek, hogy mindkettő véresen 
19, 1902. évi 19 számában, végül pedig jelen alapján о drb. teljesen jó karban levő iro- b;tgyta el a csatatért, mikor a közeli rendőr 
alkalomból közzétett elszámolásom értelmében, asztal (3 álló, 2 ülő) fog f. évi november ökel botrányos verekedés miatt bekísérte 
tehát összesen 17 alkalomból; társadalmi utón hó 2-án délelőtt 10 órakor nyilvános ár- szo|gabirósághoz. |U egymás ellen kölcsö- 
egybegyült adományokból kiosztatott 18383 kor. verés ulján eladatm. „ . члг|Д г, pmeltek vádat
4o fillér, a z a z :  tizennyolezezer háromszáz r , . .. . . .  nos sértésért emeltek Vdaat.
nyolezvanhárom korona és negyven fillér. Eljegyzés Taussig Arthur az esze i ____ ____________

A vonatkozó okmányokat csatolva vagyok gőzmalom könyvelője eljegyozte Fischer Sze- —  *

*..." t r i a l  "* Szerkesztői üzenet.
D r R u z s icsk a  K á lm á n  Apatics János Csáktornyái járásbirósági lelek varaed л Csáktornyái Takarékpénztár réaifényeit

kir tanácsos, tanfelügyelő. könyvi átalakító dijnokot hasonló minőség-Ij,.|,.„leg körülbelül 420 kor. értékben adják, veszik.
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Sve poáiljkese tiőué zadrfcaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Margitai Jozefa u m i ni ka

C sáktornya,

Izd a te lj s tv o :

knjibra Fischet Kilipov ,. horvat8kom ( maaiarekom jeziku izlazeci druztveni. znastveni i povucljivi list za púk
kam se predplate i obznane

poőljaju. * , z ia z i  svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je :
Na celo lelő . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koätaju 20 fill.

Obznane se poleg p о god lie 
i fal raőunaju.

Sluabeni glasnik: »CakovaCke

Medjimurski Múzeum.
Nam, koji vu sadaénjim neobraZenim 

svetu Zivimo. dobro nam déne na srdce, ka 
da Citamo knjige od naéih starih pradedov, 
Citamo njihove Cine. takaj nam knjige opi- 
áeju, kakove su noőnje bili. kakovo oruZje 
su imali vu viée vrsti poslov. njihove na- 
vade I t d. Jer znamo, da negda su ne 
bile puéke как ve, pljuge su negda
Ijudi drvene imali, na meslo kaputa su bun- 
du nosili, vu sobah su ne imali slamnate 
stolce; sa jednom reCjom vu svem su sve 
drugaC meli как vezda. Cím daIje idemo 
nazad vu staro vreme. stem je vekéa raz- 
lika med nami i naSimi praddedi. To je 
zato tak da Ijudi pod jeduo napredujeju. | 
Za sto Ijet bude se naéim odvetkom Cudno 
vidlo, как mi Zivimo sada Jer za sto Ijet. 
ako bude tak iélo, bude vnogo dalje ljudstvo 
vu znanosti i vu svem, как smo sada mi

I naőe Medjimurje je bogato vu svojoj 
proélosti

Stare knjige nam kaZeju, da je veC 
vu vremeno rimljanov zuamenito mesto 
bilo Bilo je i takvo vreme, kada se je na- 
ée Medjimurje za »kraljiCin vrt» zvalo. Tam, 
je dóba Zrinyiev! Tu nam je 48-smi rat za 
slobodu! Vu svakoj toj strain povesti Med- 
jimurje si lepi del mor reCi za svoje.

Kuliko i kuliko je tamiliah. kője lakve 
dobé znamenitosti fuvaju za spornen. Negdi 
povestne negdi etnographiCne. Jedna sablja,

Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,* »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i I. d.

buzdovan. ili puska, ili negdaánja oprava, 
(bunda, pruslik, pucalica), to su sve tak ve 
starosti, kője mi radi Cuvamo, ili za spo- 
menek. ili iz povestne znamenitQsti. Ali как 
se gud Cuvaju pri familiab lakve ötvari, je
denkrat se ipák uniétiju. tojest zgineju.

Po drugib orsagah se Ijudi tak skrbiju 
za stalnost takvib stvarib. da je sve skupa 
daju vu jedno mesto, gde je svigdar svaki 
more videti, a zginuti ipák nemreju. Za na- 
vek ostaneju i odvetkom kazeju proslosl i 
znamenitosti ptaddedov. Takova meéta, gde 
se takve starovine (penezi, oprava, oruZje 
knjige i I d) Cuvaju za »Muzeum* zove
in о. Ali ne samo vu stranjskih orsagov su 
takovi Múzeumi, nego i vu naéoj domovini 
njih ga takaj dosla. Vnogo i vnogo vara- 
gov se je trsilo, da starovine nezgineju, pák 
u Muzeume utemeljili

I mi Medjimurci neinoremo odzadi os 
táti То nam naéa povesl nedopusti, naéa 
gizdost prama spomenku naéih pradedov.
I mi moramo kazati, da imamo povesl. Ali 
do sada smo lo tezko kazali. do sada nis- 
mo imali Múzeuma, a onaj stranjski. koj 
bi bil rád naéu proélost videl. nije mogel 
iti к svakoj familii poseb gledat i otiéel je 
sa tóm Cuvstvom, da Medjimurje nikakovu 
znamenitosl néma. Sigurno da smo si mi 
to sami bili knvi

Vnogib je to bi la Zeljn. da Medjimurje 
ima Múzeuma, da s“ i one zuamenile sla- 
rovine, koje su jos med Ijudmi, takaj ne

zgubiju nego za dojduCe vrCme priCuvaju. 
Stern bolje se sadá radujemo, kada Cujemo 
glas, da temelj *Medjimurskog Muzeuma» 
je veC poloZen! Gosp. Margitai József ured- 
uik naéih novin je vu proliim jednim broju 

ipovedal, da je temelja (vuogo starovine, kaj 
je Cez 80 Ijetah skup nabral), polo2il Mu
zeumu, samo vezda je i na nas red, da 
svaki, koj kakovu starovinu ima priCuva za 
Muzeum.

Так dugó, dok nebude Medjimurski 
Muzeum svoje njega dotiCno mesto dobil. 

'tak dugo bude sa dopuécenjem gosp. éko- 
l.ih ministra vu jednoj sobi CakoveCke pre- 
parandije. Nadalje bude se jedno druétvo 

isloZilo imenom — »Druétvo Medjimurskog 
Muzeuma»

IJakle budemo imali Muzeuma! Stranj- 
ski koj bude doSel vu Medjimurje, nebude 
sa praznim srdeern otiéel od nas! Tarn vu 
Muzeumu bude naéa proslost, naéu diku se 
videti mogla! Nas Muzeum bude takaj i 
vIt*kel slranjske к nam, lakove, koji slaro- 

I vine lioceju videti! Pak i mi Medjimurci! 
Jeli nam nebude lepo delo srdcu, da bude- 

: nio naSu proélosl, kajkakove starovine, 
znamenitosti vidli vu Muzeumu! Budemo se 

Izmislili na naSe piednje!
Jer ove starovine ako je vu Muzeum 

nedamo. su nam nikaj ne vredne i prije 
potlje se zgubiju, zgineju, ali vu Muzeumu 

'ostaneju saCuvane za navek!
Stvari, koj lioCe za Muzeum dali, more 

I vezda veC to vCmiti. Sve kaj gdo da,

Z А В A V А.

Ah, ovi popovi!
Viée krat Coviek dojde u priliku sa 

neprijatelji äveCeniCkimi u spomenek dojti. 
U tóm spomenku, dakako, da se od strane 
takovog popoZdcra neCuje drugo, nego: ah, 
ovi popovi — nepotrebna svojta — pogi- 
beljna rassa — strahoviti Crnjaki — nez- 
nalice — neprijatelji znanoslih i napredka 
i t. d.

Na ovo je moCi jednu liepu pnpoviest 
spisati, pák Cu ju ja i pokuéati pisati. a 
tko Ce me hoteti pobiti, kad ju proCita, on 
se néka onda javi, a ja mu stojim na raz- 
polaganje.

Bil je jedan professor, koj je svoja 
predavanja u ékoli uviek znal stanovilimi 
dometki i primetbami zaCinjavati, a poéto 
je isti bil i popoZder, t. j. takov, koj bi sve 
popove u Zlici vode utopil, to je on onda 
uviek u svoja predavanja znal uplesti, как 
su popovi badava tu, dapaCe i na vecu 
ákodu, как oni netrpe prosvietljenje i zna-

nost, samo da onda mogu u múlnom lovili 
i как oni netrpe umietnosti i impredak, sa
mo da njim ide laglje za rukom viadal:, 
sa svim tresti i t d.

Jednog dana dojde knjemu jedan iz- 
med njegovih dijakah, jedan od ponajbo- 
Ijih, koj je puno Citál, puno se uCil i nije 
ga bilo Ink lahko zaplesti, poéto je u swm 
bil priliCno versiran Ov anda dijak ide к lo- 
mu professoru le ga nagovori riecmi: »Gos- 
podin professor, ja bi njih liepo prosil za 
razjaSnenje slanovitib stvarib, koje mi se 
Cine dvojbene od onda, odkad njihova pre
davanja sluáam.»

»Drage volje moj prijatelj. samo mi 
I recite, kaj vám se Cilii dvojbeno i kaj vám 
nije posve jasno!» — odgovori professor.

»Samo nekoliko pitaujah, gospodin pro
fessor!* — veti dijak —

»Tko nam je saCuval stare klassike? 
Как oni nisu и onom barbarskom vremenu 

I sriednjega vieka propali, koj je cieli kulturni 
sviet poplavil?*

»Kralri su je prepisali i u svojib kloé- 
trih saCuvali» véli professor

»Kaj? — Pralri?» — zapila na dugo
I dijak.

»Je, fratri» — odgovori professor — 
«osobito benediktinci!»

»Ali. ovi popi!» — véli posmehee di
jak — »Anda fratri su one stare kódexe 
prepisali I laki» za uas saCuvali? To je si
gurno dalo vebkog Iruda, jeli? A mnogi su 
I od onog biblioteCkog praha zbeteZali — 
No je, jeli. Io je jóé onda bilo, kada vla- 
dari nili nisu znali svoje ime podpisati. 
Cudnovata su to v ri mena bi la a jóé Cud- 

I novaliji fralri, kojim se nije vedjalo rieC po 
rieCi iz Liviusa, Caesara, Cicerona, Virgilnisa 
i I d prepisavati; а как ti kodexi jóé tó
mű izgledaju! Prepisani su pazljivo i liepo 
как da bi je zmalal, jóé ih je moCi po' 
mnogih kloétrih, osobito henediktinskih, najti; 

I to su prava umietnicka diela. U klóéira 
Melku na Dunavu, na ZeljezniCnoj pragi 
izintd BeCa i Linca jí* ciela bibiiotheka la- 
к.»vili pisanih I prekrasno uvezanih knjigi»h. 
Melk je jt'dan od najliepéih henediktinskih 
kloétrov Ah, ovi popovi! — Je, рак prosini 
gospodma professora! Poveda se, da bez po- 
povali mi nebi nili Cbristofa Columbasa 
niliVasco de Gama imali. jer vele, da 

nekakov fratar Mauro godine 1 -í-őO- 
°na glasovitu mapu narisal, koja je u Go-



bude vu novinah izkazano i zahvaljeno ' 
Naái dragi Citatelji, koji za tákve slarovine 
znaju, naj se trsiju da je priskrbiju za Me- 
diimurski Muzeum.

L. R. J

Kaj jo novogaV

— Prosimo naáe pontú vane p red- 
plat nike, naj ти п  vu novim fertalju 
predplatne zaostatke ci/n predi posleju 
i predplate ponoviju.

D eák F e re n c i.

Vu celoj domovini su vCera obslu^a- 
yali sto lelni spomenek narodjenja Deak 
Ferencza. Osobilo nas se dotiCe ov der. i 
ov spomenek, ar je Deak Ferencza naáa 
slavna Zalavarmegjija dala orsagu Zbog 
toga su vCera i vu Zalaegerszegu i s veli- 
kimi sveCanosti obslufcavali 100 letni rodjen 
dan Deak Ferencza. I vu naáoj okolici, vu 
Medjimurju su vu ékolah i takaj vu cirk- 
vah se spomenuli od ovoga dneva. Deak 
Ferencz bil je on spameten muS, koj je 
naroda pomiril s kraljem 1867—ga leta i 
koj je vu svojem Sivljenju vu svakoj mi- 
nuti za dobrobitje domovine i naroda delal, 
Л za to niti od domovine, niti od kralja 
nikakovu nagradu niti odlikuvanje nije ho
tel prijeti. Naj Zivi spomenek Deak Fer nca 
navek med nami i trsimo se i mi za do- 
brobilje naée domovine magjarske svigdar 
sudelali! To je dufcnosl naéa i vu tern iram 
peldu daje 2ivot DeaK Ferenca.

Novo in n d n rs tv o  vn gorn jem  3IedJ/ -  
m u rju .

TekuCeg Ijeta od prvoga novembra po- 
Ceméi Sandarsko zapovedniCtvo s jednim 
straitomeétrom i treh momakov stojeCu San- 
darsku slraZu bude nastanilo vu Mikáavaru,

K m  d/Ji vos//.
MinuCe6 meseca 25. dana po noCi od 

Vertarics Juraja CakoveCkoga stanovnika, 
Mődlié Petra i Paid Vendela vise komadov 
oprave, 1 — 2 Sepne vure и lanci skupa ne- 
poznati tolvaji vkrali jesu. Havno tako mi-

lurnbusu onda tu misei probudila, da na 
zapadu mora jóé zernlja biti?*

*Je, istina je> — odgovori professor 
— «ali takovu mapu bi bil mogel i tko 
drugi narisati, a nebi bil moral baá pop 
biti .»

»Hazumieva se samo po sebi* — veil 
dijak — »zakaj bi sarno popovi morali je - 
dino takove pametne misli imati? — A* 
prosim njih gospodina protessora, i to sam 
negde Citál, da je nieki papa, miesto onih 
za raCunali nespretnih rimskih brojnih cif- 
rah, danaénje ppkladne arabske citre vpe- 
Ы ? »

>Je istina* opet professor — »Papa 
Silvester II. ih je vpelal. Dakako da bi to 
bil i bez njega drugi uCinil, ali papa se je 
svojorn znanostju naprvo rival, рак se nije 
nitko podufal Snjim natiecati, jer onda su 
bila druga vriemena nego su danas.*

Opet dijak: *1 to sam Citál, da je da- 
novate kradljivosti sledeCa javiju. Lajoá 
Viktor proéastni tjeden jednoga dana iz os- 
talemi drugimi kupeljni gosti skupa se ku
pái bili Nego зато  deset minut ostal je vu 
kupeli. Ovo vreme Cekali jesu prevzetni tol
vaji, onda su vu kubinju vudrili i nadher-

nuCeg meseca 27. daná proti zorju od Tuk- 
sai Imre felsőmihalyfalvianskoga stanovnika 
1 par konjsko remenje i od Malekovci An- 
tuna kajkakovo flaCno odnesli jesu.

ien/Jn fnni/jivosi.
Iz Balassa—Gyarmata brzojaviju, da 

Szokocs Janóé cimermana pijana Sena valu- 
vala je pred kolarskom sudu, da svoju las- 
toSitu hiSu zato je vuSgala, da vu njoj spa- 
vajuCi njezin muS, koj nju je sharil tamo 
zgori. Kőtár ki sud zadrSai je Senu, kojá 
osirn toga strahovitost bila je glede varaSa, 
ar se svakomu grozila da ga poSge, air 
vmori.

P o n or en i и é l te lj .
Vu Fogaraöu öve dane Bucski zvan ? 

navuCitelj, koj vu srCnom krCu bil boluval, 
vu nagloj ponorenosti sebe i 12  IjetoéniCku 
Margit zvanu svoju kCerku z goreCim petró
leumom ja dolejal. Obodva su vumrli od 
SgeCih ranah. BuCkajova fcena, koja nesreC- 
nikom pomoC hotela je pruSiti, teSke SgeCe 
rane mora sad podnaéati.

K am en Je m eta ju éa  s trn s iln .
Vu Vihar vulici jedna sluSkmja, vu 

torn si je bila naála svoje vés Ije, davu su- 
sedstvu stanujuCe stanovnike vu str h na- 
Sene. Redarstvo jt öve dane v jutro ravno 
onda opazilo, kad je dekla iz susednoga 
dimnjaka drobno kamenje dőli bila metala. 
Hangi Róza je ime ovoj dekli. Nego me- 
tanje kamenja jóé onda nije prestalo, kad 
su nju redari veC vu rukaj itnali. Iz toga 
se vidi, da Hangi Róza ima svoje paj- 
daéice, kője opetuju ovu bedastu áalju tak 
dugó, dók i nje neprimiju

F e r in /  m illiu n sk l xa ru ó n lék i p rik n z
Iz Darrnsthatta javiju, da carski par 

Andraé grCkomu hercegu, kad bude iz Alice 
nercegicom svoj«* venCanje obsluSaval, jeden 
m illiuii rubelov gotovih penez i 250 jezer 
i od svakojaCkoga dragocenjega blaga vu 
ime zaruCniCki prikaz dal bode.

T o lva jsk i x a lu b lje n ipar.
Badava je preCila Reshny Janoéa vdo- 

vica budaiska oétarjaéica svojoj kCerki de- 
vetnajst let staroj snaSnoj Stefaniji, Merő

Cega sve njegovo dragocenjeno blago pos- 
kozor (perspektiv) i malozor (mikroskop) 
pop znaéel, ali to pák sve ipák nevieru- 
jem? Ovi popovi bi si sve hoteli posvojitd»

*To jest* — véli professor — »to je 
takaj istina, jer franciékanci pater Noger 
Rácon je reCene slrojeve znaéel, a!r to je 
bil moderniji, noviji fráter, naprednjak, a ne 
natraSnjak i smuáenjak, kavran, kak su na- 
vadno svi.*

»Ah ti nesretni Bacon» — nasmije se 
dijak — *a kada je Äivei?*

»On je godine 1292 umro,* — odgo
vori professor.

»Taj je zagod postal moderni» — o- 
pet dijak — »Ali ja bi ipák jóé nekaj pro- 
sili imái! Nije tornu dugo da sam u jed- 
noj knjigi Citál, Ciji je prvi nauk bil, da se 
zemlja okolo sunca a ne sunce okolo zem- 
Ije gible, veC sunce mirno stoji. To mozbit 
niti oni gospodin professor neznaju, tko je 
to prvi nauCal!»

»To je bil Copernicus* — véli pro
fessor.

A dijak rnu odgovori: »Nije gospodin 
professor. Folag onoga éto sam nedavno, 
Citál je kanonik Copernicus to doista uCila

Janóé matróz je na tuliko bil zmeéal pa- 
met puce, da je öve dano tam ostavila oá- 
táriju, svoju dragu majku i s Merum je 
skoCila bila. MladiCi ovi proéastni C trtek 
lista poslali jesu Reshnici, vu kojem piéeju 
njoj pokehdob radi materinske prepreke je 
den drugoga biti nemreju, izkonCaju sebe. 
Reshnyca se na redarstvo poíuri, nego 
prije nek bi svojega ormara bila zaklenula, 
prestraáeno spazi da jedno jezero öesl sto- 
tin korun gotovih penezom noge izrasle jesu. 
Gabor Gejza nadkapitanski Cinovnik je pred 
nadkapilanstvom iztragu podigel i taki se 
bilo zeznalo, da mladiCom Cisto nikaj ne 
fal. Vu BeC su poskoCili i tamo veselo tro- 
öijj oélarjaCini peneze Nego radosti njiho- 
vou na brzoma je konec bil naCinjen Re- 
dajrstvo je po telegramu prosilo beCko re
darstvo, da nek primeju skakavce ni zato 
da nebi vkradjene peneze potroéili.

K rém en sk a  xa lju b ljen o st.
Veliki strah je nastal öve dane poslje 

podne vu Marokkó vulici pod 4. brojom le- 
2eCoj oátariji. Jeden bedash zalubleni öpo* 
larski detiC po imenu TurCanji Béla holel 
je zapraviti Garai Mariu kelnericu kajti nije 
hotela spoznati njegove zaljublenosti. Tur
Canji öve dane posle podne dojde vu oá- 
tariju na prvo vzeme svojega revolvera i 
Celiri krat streli na pucu i d vak rat sam na 
sebe. Kasnije pako najmre na tuliko osta- 
vda ga bila gjegjernost, da je cilanje zgubil 
I zato nit na puci niti sam na sebi ni ve- 
likoga kvara naCinil. Pucu dosegnule su dve 
kugle na ramenu, detiC pako na levoj ruki 
dlana si je prestrelil Na strelbeni glas dru- 
Zina je skup dobeáala i prijela je bedastoga 
zaljublenika. Pucu je oátariaáa tamilija vzela 
pod obrambu, detiCa pako odpelali jesu vu 
areétanski ápital.

P o k ra d je n l n ad h erceg .

Od slepe p eufanosti kradje doáel je 
glas z Abbazije Pokradjenik je Lajoé V ik 
tor nadherceg, koj je öve dane bil spazil 
kod kupanja prilike vu kupeliátja kubinju, 
da njegovo ukupno dragoCenjeno blago naj
mre dve zlate vure s zlatimi lanci, jedno 
zlato ruCnu kariku, peCatoga prstana do sad 
nepoznali Cinitelji vkrali jesu Od öve Cud

tali skoro sto godinah prije njega je taj na
uk postavil biákup Regensburski Regiomon
tanus, koj je umro godine 1176.»

»Moguce!» — odvrati na kratko pro
fessor.

»Prosim gospodina protessora! A za- 
kaj se ona dóba, kada je znanost, umiet- 
nost i literatura najviée u cvietu bila, zove 
»zlata dóba Leona X?»

»Zakaj?» — odgovori professor — 
»zato, jer je Leo X  bil osobiti podupiratelj 
i zaétitnik uCenjakah, umietnikah i literatah 
onoga vriemena».

»Kaj?» — krikne zaCudjeno dijak — 
»Leo papa, pak zajedno podupiratelj i zaá- 
titnik znanosti i kulture? — l ’op, pak zaá- 
titnik umietnostih? To mora nekak drugaC 
biti!»

»Cujete mladi gospodin* — veli pro
fessor — »meni se Cini, da vi mene navi- 
jate, hoCele me smieánim uCiniti?»

»Ah. Boie oslobodi!» — odgovori di
jak — »ja samo za to pitam, jer sam uvi- 
ek u dvojbi, pak bi rad nekaj pozitivno 
nevaljanoga proti popovom saznati, Sto se 
najme njihovog natraSnjaCtva tiCe, jer ja  bi 
njim nad nekaj zaigral, javno da bi oni



vojili. Kvara trpeCi nadherceg zato se Zaluje takaj, i mladi Clovek takaj bili su nazves- drZiju mrtvoga tela vratu na Cinjeno reza- 
za pokradjeno blago, kajti od onih vekáu tili, da ne zaufana zaljublenost naterala je nje, kajti po pravici takova sumlja je nas* 
stran od JalZabetu kraljice, od Mikáe cesara nje vu smrt i prosiju da tela njihova nek tala da rezanje od stranske ruke rnoralo je 
1 od Zofije nadhercegice dobil je za spo- ne paraju. Puca zevsema je nekam iznik- izhadjati, i po takvim naCinom nepoznani 
menek. KupeliáCa poglavarstvu odmah javili nula. Iz toga da je revolver na stolu i je krvoloCnosti postal aldovam. Sumlju kod 
su kradljivost, na koje ono zatvorilo je celo mladi Clovek prestreljenimi prsami na pos- paranja su takaj i vu protokolu bili opo- 
kupeliáCe — i previzitiralo je sve kupelne telji leZal, to sudiju, da je puca vmorila menuli, da skoro nemoguCe bilo bi to, da 
gosti Poljeg ovoga nedostojnoga Cinenja Grozeáaka> zatim je pako izkoCila. negdo svojom laslovitom rukom vu takvoj
ipák nisu mogli dojti na trak Ciniteljom. Sumo brzo. spodobi i Iakov gliboki zarez mogei bi na-
Budapeátanskomu nadkapitanstvu po tele- * * őmiti na svojem vratu, как s kojirn je ne-
gramu javili su kradljivost, koj sada po re- Amerikanci negovoriju vnogo, ako kaj poz„ ant muZkarec svojemu Zivlenju konec 
dari odredil je iskanje i zazvedavanje. 2e,'Ju dokonCati. Ovoj amer.kanskoj brza- naCinil. Mrtvo njegovo telo su pokopali. Vu

voöi spomenka vredna t»elda vuCmjena bila §kr|jaku „jegovem bila jednoga zalaegerseC 
Plebanlje tolvajt. je ove dane vu zaljublenosti sveta. К jed- koga kiobuCara cédula i К. I. monogram

Iz prevzetnom zaufanostjum, как pis- nomu boga to mu newjorskomu trgovcu do- £ a par danov kasnije po novinah zazvedilo
movnik javi iz larfami obskrbljenih nekuli- Je najmre jeden mladi Clovek: se fja j e tnj js  ̂ mrtvac jeden po imenu
ko tolvajov porobilo je vörősmartiansku ^ °j gospodine oCivestno i brzo za- Ignacz zvani zalaegerseCki mesar bi I
plebaniju. Kada su veó kuCiáa i sluZkinju kluCimo jeden s drugitn. Ja ljubim vaáu koj 27 . sept. \z doma otiSel i как je svojoj 
neákodljive naCinili, vuderli su Sinaki Iá- kőerku i Zelel bi nju sebi za tuvaruáic.i fami|jjj rekel, da radi svojih trgovmh pos- 
tvan plebanuáa spavalnicu i tamo peneze vzel1 . lov preko Budapeáte vu BeC bude putoval.
zahtevali jesu. Na ovo prestraáeni plebanuá Trgovca je ipák iedno malo izne- 1з11с)ие p;lko Kohn Ignácz svojom familijum
poloZi tolvajom 200 korun penez. Razboj- nadda óva brzavoCa i kratko odlucenje. vu ,laj|ep§0j s|ugj j Vu miru je svoje Vivienje 
Niki dobro znali jesu, da vu plebaniji ima Jedn0 ili dve minute si je prerniáljaval bil, votjj| , svoj ega jmetka zevsema vunajboljáem 
viáe penez takaj, zato potrebuvali jesu i za onda zatim na brzoma odgovoril je on la- öla|láu za(jrZaval, njegova familija za nemo- 
viáe. Plebanuá njim izjavi da viáe penez kaJ : — . guCnost drZi si to, da bi samoubojstvo na-
nema pri hiZi, nato tolvaji naprvo vzemeju ~  Idemo к mojoj Cerki moj gospodme cillj, Ko,HJ jgnaca po takovim su krvoloC- 
svoje noZe i Znjimi poCneju plebanuáa pi- Щет pose je odgovoriti, niki vmorili. Redarstvo sad na novo bude
kati, na kaj on njim za tini jóé 500 forin- Mladoga Cloveka predstavi pred роСе|0 zazvedavati.
tov pólóéi. Poslje toga razbojniki vudrli jesu Cirkom, nego veC medjulim jeden drugi
i vu gazdariCinu hizu takaj, koju su nati- n iladi Clovek se takaj biI najavil. i rekel Zenski p ro fessor.
bili presilili, da пека njim veCerju pripravi. Je trgovcu: Sad prvjC ,j0g0(ji|0 9e vu Talianskom
Gazdarica iz cvrtjem i mrzlom peCenkom .Moj gospodine zvráimo brzo 1 na orsagu ovo da na Je(jno sveznanosti uciliá-
na gostila je razbojnike. med kojimi jeden kratko jeden s drugim. ja takajáe ljubim st0|icu devojka takaj bila je inátuvala 
je i vu pivnicu takaj dőli iáéi, odkud je njihovu kőerku i vec vzel sam sí nju z a ;y u Meniriabi najmre na sveznanosti uCiliá- 
svojim pajdaáom vino takaj bil donesel. svoíu tuvaruáica lakai naravo znanosij SLoli<a joá letos mora
Razbojniki do zorje zabavljali se jesu vu Skrovnost vu Hudapektu. spunjena biti. Najsposobneáa inátuvalica je
plebaniji a onda njih je nestalo Zandari m  meseca zadnjoga dana se pri ; Iю " n" ml M" ' 1' N »  je na pávián-
JOS do sada nisu nj.m mogufi. bili na Irag pe(j|o df| izhot,noga ko,odvora slran, H„ a i*» ra  sveznanosti ueiliKu diploma dobila,

1 „  лй é jednom leZeőem meslu teZaki jednoga inuZ- kam J e va polazila bila. Monti Bina
ovra nos vu vo . karca njegovo mrlvo telo naáli jesu. MuZ- ^ ^)S ndada gospodióina, 1873. godine se

Iz Lemberga javiju, da tamo vu jedne strani karca 0voga vrat bil je s noZom prerezan nai4'(ll,a 1 veC 1892 godine doktoratusko
gostion' do sad ni őisto poznate zaljubljeno-1 noZ pako tamo tezal je poljeg njega n;» z,iai,ost zvráila. — Talianski kullur minister
sti drama seje dovráila. Po imenu Grozeáak j zemlji. Ua gdo i áto bil je, ovo joá dán da- Je Jednu skupátinu odredil, koja bude odlu-
Ferencz zvani Cinovnik s Respillet zvanomjnas nisu bili moguci zeznati j edino samo ( ll:i’ da Íedna ^enska peráona na svezna- 
pucom skupa sobu si jesu pogodili. Övei to, da táj isti muzkarec je к gospodskomu nosl1 ,H' lllá(' u m°re li professor biti? 
dane vu jutro puca iznikne iz gostione! redu spadal. Vu lom mnenju bili jesu, dal 
Pokehdob sobu viáe vur dugó nisu odprli nesreóni Clovek samoubojstvo naCinil je,
gostione druZina bo silnim naCinom odprl mrtvo njegovo telo vu pravdenoga stola Odgovorni urednik:
bili jesu sobu. Cinovnik tamo leZal je na, Spital odpelali |esu Ove dane bilo je naCi-
postelji mrtav. Revolver na stol poloZen bili njeno paranje, kojt* nekaj Cudnovitoga jel M A R G I T A I  J Ó Z S E F ,
je, poljeg njega jedan list, vu kojem puca dokazalo Doktori uajprije za sumnjivostl

vidli, da sviet za njihove áake za vuhima ia veC vidim. da me hoCete navijati! Strela íiera Iratai- Berlhold Gusmac znaáel koj je
znade. Ali u niCem se nemrem о nevala boZja!* veC godine 1720 u njem se pred’ delim
nosti i natraZnjaCtvu tih mraCnjakah, lih »Je, je, izbilja!» — opei dijak — »pr- porlugalskim dvorom u vis — dignul. — 
gavranah osviedoCiti. Izbilja! Jeli is- voga gromovoda takaj nije Franklin pos- Molim njih gospodina professora zakaj sí
tma, da je prvu bezplatnu puCku ákolu de tavil, nego praemonslratoncer Prokop Bi- briáu oCale? i to je popovsko ’ iznaáaátje!
la Salle odprl?» visch! To vám stoji 1 u conzervations-lexi- OCale je u trinajstom sloletju dominikanac

»Je istma». — odgovor. professor -  копи od Kürschnern!» Alexander Spina znaáel! — Aha gledaju na
»francuz de la Salle!» »Neki a fra j te mi dalje!» — opel pro- um? 1 uiu je pop znaáel, nieki Gassiodo-

»Najme pop» —  *eh dijak —  *1 da lessor, a dijak odmah zatim: rus, koj je godine 505 umro a onda iu je
se je za g luhon.eme pr; . zauzel ápanjolac »Klaírati -  govorili -  NajveCi и mié- Gerbert, pollanji papa Silvester 11 о kojem 
Petro de Ponce a za njim de I Epéé?» tnik jezikah sadanjeg doha je bil kardinal sam prije veó spomenul popravil Prvu as-

»I to je istma» -  veh professor -  Mezzofanti, koj je skoro sve jezike go- tronom.Cku urn je naCinil abaá Richard
-  «Spanjolac Pedro de Ponce n.-.pn,e nju vor«!» -  Wallinforl godine 181«. -  N o' sada pak
poslije de I bpee!» »No aad рак mi je dosta luga » — idem! Vec plinske (gas) svelilike gore Oni

»Fralar de Ponce i abc.S de Г Epéé» veil professor -  »gledajle, du se izprerl gospodm professor vall I a n I ^oeznadu da 
pndoda dijak -  »Em se zalo neka nesrde mene zgubite!» sn pbnsku svellosf , aSl /а о
gospodm professor, mi dvojica tomu nis.no »Na koju stran?» -  opel dijak -  . lucifuga, le sn ju prvi krat и fttonvhorslu
knvi, da popovi и poviesli nedadu mira. A to bi mi sa.no dijakon. Flavin Givia znal prvo plinsko -druth-o -  Sbogom gosnodin

to sam Citál: ne samo, da je fratar Ber- povedati, koj je godme 1300 kompasa znal- professor! Kaj i kohfia b Z i v  
hold Schwarc puákinog praha znaáel, veC no popravil!» 1(, 7м..л.,. p.) , , 1 maiiu Tu j Var
e i fráter Guido d' Arrezo ákalu i temeljni »Varn su se moZdjani vuZgali!» 18i5 na hicvkhi'^vozil —J Г ь ь  ^  j f - í  
nauk muzike znaáel, a opet neki fralar и krikne professor, — a dijak odmah: sim z i odorod i ’ Ldhku noC P
Tegernsee и Bavarskoj, da je znaáel mala- »Kaj? Ako se je gde kaj vuZgaln, on- ,e. kaj p ы Г а  s io7 ' Г " '  Г я
rijo na staklo a jezuita Cavalieri godme da je spricalka potrebna, a nju su bieli Teem linrti ь ь  ' Je 1 °®la,,e lblina 
174-7 polychromiu a opet jezuita Secchi fratri, cistercib, prvi uveli, parizki pak ka- mo ram uvu-L- . ™ ° 1!1 RosPocllu Pr°R*ssor
da je znaáel speclralanalysu (iz kojih tva- pucmi su bili dapaCe parizki valrogasnV M4lan kratШ п а .ГП°  T MIU, f 0! ? " 11' , J °^
nh razna tieiesa sastoje). »Mozbil bum letel и vis? Izbilja! Zra- РроГпч ■■ P° koran! Lahku поЛ!

»Uosta, dosta!» — vikne professor — » koplova je joá GO godinah Erije Montgol- Ь° Г Í,IJP ,,l#l od8ovonlh hm. h o l íny.
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Hirdetmény.

Alulirt takarékpénztár a velő egyesült önsegélyző 
szövetkezeten kívül — saját hatáskörében is életbe
lépteti a h e t i  b e t é t i  — illetve heti betétek alap- 
nyűn folyósítandó

előleg-kölcsön üzletágat
;i jelenlegi pénzviszonyokhoz alkalmazott előnyös ka
mattételek mellett.

Az ezen üzletágra vonatkozó részletes szabályzat 
az intézetnél betekinthető.

Ezen heti betét üzletág első csoportja

f. é. november 4-én
éptettetik életbe.

í ' s ű / í t o r n y t t i  T / i l i / i r é l f / t é i t z t n r  
r.t. i f / t i z g f n t ő s ű f / t l .

;>(>() 1 —:t

Alkalm i vétel!
Bám ulatos olcsó!

1 métíM* ( 1 2 0  czontimétor szélos) L o d e r n

I k o r o n a
1 egész ruhára való 5 koronáért kapható

H E S S E L  á ru h á z á b a n
C s á k t o r n y á n .965 2a —

т т т т т т Ш Ш
N y o m a t o t t  F is c h e l  F ü iÖ p  ( S t ra u s z  S á n d o r )  g y o r s s a jt ó já n  C s á k t o r n y á n



Melléklet a  Muráké;- 1903 évi október Ю-lki (4 2 )  teáméhoz.
V i l

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy f. é.
október hó 8 -á n  helyben az is k o la -u tc z a i S z o c s ic s -fé le  h á z -*
ban (volt Zrínyi Viktor-féle helyiség) egy korszerüleg berendezett, dúsan 

Jelszereit raktáru

fű szer-, rö v id - és norinbergi áru ü zle 
tet nyitottam .

E szakmában 14 év alatt (melyből 7 évet helyben Heinrich Miksa 

czégnél töltöttem) szerzett szakismeretem, továbbá a kellő tőke és előnyős 

bevásárlási összeköttetéseim azon kellemes helyzetbe juttatnak, hogy igen 

tisztelt vevőimet teljes megelégedésükre szolgálhatom ki.

Szives pártfogásukat kérve maradok teljes tisztelettel

549 3 —3
Weisz Sándor.

Egy csésze jó tea kedvelője mindig csak

I N  U R A  T E Á T
kér, mely Kina, India és Ceylon legfinomabb teá
inak keveréke. Valódi csakis eredeti csomagolásban. 

Főraktár:

M ráz T e stvé re k
fiiszer-, fa- es szénkereskedése

Csáktornya. .527 8—30

JC. X  ^  И*, мф И*. .JCm мЦк ££» <£м

Művészi kivitelű

k é p e s  l e v e l e z ő l a p o k
nagy választókban kaphatók

Fischel Fulöp (Strausz Sándor) #
könyv- és papirkercskedésében 

C sá k to rn y á n .

Első kézből; a gyárban vásárol Ön olcsón és legjobban

Első magyar hangszergyár
villamos erőre berendezve.

=  S T 0 W A S S E R  J . =
cs ós к ír. udvari hangsz.-rgyáros. hangszers/állitó

a R ákóczi javított Táro g a tó  eg ye d ü li fe lta lá ló ja
Budapest, II. Lánczhid-utcza 5 .

Ajánlja a saját gyárában készült összes r é z -,  f a -,  fú vó - é s  v o n ó s -h a n g s z e re k e t.  
H e g ed ű k , g o rd o n k á k , b ő g ő k, fu v o lá k , k la rin é to k , tro m b itá k  é s  c z im b a lm o k .
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3439/tkv. sz. 903.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mini telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr Ни- 
jós Ferencz végrehajtatnak, Spiczár Kata- 
lin nagykorú hajadon végrehajtást szenve
dett elleni végrehajtási ügyében a kérelfm 
következtében a kielégítési árverés 47 kor. 
40 f. tőke, 17 К 00 f. per, 14 К 60 f 
végrehajtás kérelmi. 16 kor. jelenlegi es még 
felmerülendő költségek kielégítése végett, a 
végr. törv. 144 és 146.§-a értelmében elren
deltetvén, a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir járásbíróság területen 
levő a drávavásárhelyi 303 tkv 1084 hrsz 
351 négyzetöl területű szántóföld 128 kor. 
a 914 tkv. 1283 hrsz 644 négyzetöl tér. j 
rét 278 kor. kikiáltási árban a végrh törv. 
156 §-a alapján egészben az 1922 tkv 
1543/b hrsz. 957 négyzetöl terűiétii rét 
egeszben 328 kor. kikiáltási árban és 912 
tkv. 5514 hrsz. 1 hold 854 négyzetül lei*, i 
rétből végrehajtást szenvedettel illető 1 4 ' 
204 kor. kikiáltási árban

1903. évi Oktober hó 19-ik napjan d. e. 10 órakor 
Drávavásárhely községházánál dr Hajós Fe
rencz ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó árverésen eladatni fog azon 
megjegyzéssel, hogy a drávavásárhelyi 912 
tkv. C. 3. sorsz Gyukesz Ivánné javára be
kebelezett szolgalmi jog ezen árveréssel nem 
érintetik.

Kikiáltási ár a lentebb kitt It becsar
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 

az árverés megkezdése elölt a b uli kikiál
tási ár 10 °/0-át bánatpénz fejében Ь lenni 
és pedig 12 K. 80 f. 27 K, 80 l. 32 К 80 
f. 20 К 40 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő1 
részletben, még pedig az elsőt az árverés j 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverési feltéte
lekben meghatározott helyen és módozatok 
szerint.

Ezen hirdetmény kibocsátásival egyi
dejűleg inegál lapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir 
jbiróság telekkönyvi osztályánál és a dráva-j 
vásárhely község elöljáróságánál megtekint
hetők.

Csáktornya. 1903. aug. 11 557

3579 tk. 1903.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi ha 

. tóság közhírré teszi, hogy Neumann Alhn i 
végrehajtatnak, Sopár Jánosné szül Bóro- 

víts Mária, jelenleg fogházban Vigaunban - 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem kö- 
vetkeztébeu a kielégítési árverés 110 К 59 
f. tőke, — annak 1903. évi május hó In 
tői járó 5 % kamatai 63 К 10 f. összesí
tett előbi, 12 К jelenlegi és még felmerü
lendő költségek kielégítése végett a vhajt. 
törv. 144 és 146. §-ai értelmében elrendel
tetvén, a nagykanizsai kir. törvsz. és a 
Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő Za- 
laujvári 158 tk. 87/b/l hrsz. 84 □  öl tér 
belsőség 37. népzorsz. házzal 884 kor. ki
kiáltási árban azzal, hogy ezen ingatlanra 
С. 1. sorsz. Sopár János zalaujvári lakos 
javára bekebelezett szolgalmi jog ezen ár
veréssel nem érintetik, — lováhaá a zala-
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