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A baráti szeretet.
Maga a j • Isién parancsolja azt,
hogy egymást szeressük, megbecsüljük
és egym ásnak segédkezzünk. És hány
em ber van ki e m agasztos szót: .sze
retet“ szivén v iselné? Bizony kevés!
Úgy beszélik öregeink, hogy a régi
jó időkben, midőn még az emberek több
erényekkel bírtak, volt rá példa, hogy a
felebarát felebarátjáért nem egyszer
hozá a legnagyobb áldozatokat, sőt haj
landó volt inkább meghalni, mintsem
barátját veszélyben hagyni, vagy őt
árulással megdönteni
És vájjon mai napság is igy van-e ez?
A mostani barátság tán még szebb
színben mutatkozik mint hajdan , nagy
hihóval lármával, az etiketté hamis pa
lástja alatt száz meg száz színezetben
kínálkozik az jelenleg Sokaknál oly
igaznak, oly forrónak látszik,hogy azt mon
danád : No. ez értem a halálba menni
kész! De jaj neked, ki hitelt adsz h a 
mis vallomásainak ! — Minden szava
csalfa ámitás, külső ceremónia, melynek
segítségével szived mélyébe hatolni tö 
rekszik. Figyel I meg csak közelebbről,
vess egy pillantást fekete leikébe, ott
találod az ördögök pokoli műhelyét,
melyben nyakad szám ára gyártatnak a
hideg lánczkarikák !
»Az arcz a lélek tükre«
tartja
a közmondás; és ez igaz. Hajh. de ritka
a halandó ki e tükörből az igaz képe!
idejekorán felismerni k ép e s!
Tekints c-ak szemébe ; mily édesen
moso yg ; mily hízelgő, s a legőszintébb
barát képét mutatja, kincseket 'gér, lé
ged égig emel s a csil'agokíg feldicsér,
azt hinnéd: Ennek hitelt nem adni bűn!
'm d e keserűen csalatkozol!
Gonosz
szembekötősdit játszik veled ; mézes
beszédjének ham is kulcsával ajt t nyit
szived mélyébe, hátad mögött pedig éles
kést rejteget, melyet kedvező pillanat
ban hivő szived ártatlan vérébe mártia
I) csérét a kivételnek De hányszor vér
zett már sok szív . eme kés kegyetlen
döfésétől!

TARC2A.
A hervadt rózsa.
— Novell* a

ssa
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H orváth gyu lá tó l
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— c A l a })ires iithöict. —(Folytatás).
Midőn a nap már jól fent volt. Damja
nice riadót fuvalott, s a hős hadvezére szőval Előre!' — meginditá seregét. A Vécseyhadosztály. amely ekkor Türök-Szent-Miklósnál állott a megállapított terv szerint szin
tén hasonlók«-p cselekszik hogy az ellenség
által bevehetetlennek tartott Szolnokot együt
tesen lámadiák meg. Damjanics egész csend
ben közeledett Szolnok felé. s már előre bi
zott a győzelemben, hisz vele voltak azok
a vitézségeikről hires 3-ik és 9-ik honvéd
zászlóaljak ; azután meg a lengyel légió,
melyet W i s o c k i ,
továbbá a lengyel
dzsidások melyet a fiatal 24 éves W o r o n y e c z k i herczeg vezényelt aki családjá
nak egyetlen sarja lévén, eljött hozzánk és
küzdött ügyünkért, kiállítva saját költségén
egy önkényles zászlóaljat; — hát meg az a
„sok" magyart
Damjanics — terve szerint — nem jut
hatott egész észrevétlenül Szolnok alá, mert
az ellenség árgus szeme teliedezé őket. —
Rögtön felhangzott a riadó, » a vadászok
heves tüzelést kezdtek.

Nehéz az ily álarezos gonosz gon
dnlatot egyhamar kitalálni, nagy élet böl
cseség kell ahhoz. Vakító ruhába van az
bujtatva, gyakran a legóvatosabb is
hálójába kerül
Most a czélból hizelg, hogy be
lőled valami hirt kisajtoljon Csűri csa
varja a dolgot, dicséri ezl, kárhoz: atja
amazt, látszólag jó tanácsot ád erre
meg arra. megrostál a az egész világot;
arcza csupa méz, szemei szikráznak,
és te mindezekben a megtestesült igaz
ságot és jóságot véled látni. És midőn
igy már hálóiba bdeszőve, a hóhér
kötelét nyakadba dobá, akkor diadallal
czipel a világ nagv piaczára, hogy ott
a sokaság előtt porba, sárba tiporjon,
megszégyenítsen, becsületedtől m egfosi
szón s nyugalmas életedet örökre meg
keserítse.
Ily alkalommal elég neki ajkaidról
egy ártatlan szó; tud ő abból gonosz
czélja kivitelére ezer m ás' g y ártan i!
Máskor nincs Ínyére hogy te mint
becsületes és szorgalmas em ber a kö
zönség tetszését s tiszteletét birod —
Ez elviselhetetlen sebet okoz irigykedő
szivén; kell tehát, hogy a nyeregből ki
emeljen ! Ismét felállítja pokoli hálóit,
lesbe áll s addig hajszol, mig hálójába
ejt És ha ez nem sikerül neki, akkor
nyakadba dobja piszkos bűneinek ron
gyos, szennyes köpönnyegét s így m utat
be az előtt, kinek tiszteletétől vagy ke
gyeitől megfosztani szándékoza.
Kiég egy szó és te, ki érdemeid után
eldig
köztiszteletben s szeretetheti
részesültél, pillanat alatt zérus alá
szálsz. —
Majd megint valamely anyagi ér
dek által vezérelve, hasonló utat vá
laszt gyenge szivedhez; és mily reme
kiil érti ő e z t ! Embernek kell lenned,
ha hálóiba nem fogsz esni — Hány
szerencsétlen átkozza a pillanatot, mely
ben hamis barátja félrevezető szavainak
hitelt a d o tt! Sokan holtig bűnhődnek ez
ártatlan hibáikon.
Százféle utat talál szivedhez az
álarezos ezer szinben tudja kártyáit
vetni, hogy gyengébb oldaladat kiis
merje. Eszre sem veszed, mely pilla
Az első rohamot Woronyeczky kezdé
meg az eUenség dragonyosaira, melyet heves
kardviadal után sikerült visszanyoinni, ha
bár nagy vesztességgel E jdllanai bán meg
érkezik a derék had s Damjanics rögtön
parancsot ad az általános támadásra.
„ — Szuronyt szegezz, s előre 1“ volt a
jelszó; mire a honvédek ágyuk között a leg
hevesebb kartács tűzben nyomulnak a tüzfellegek fel«** s elszánt küzdelem után a vá
rosba szorítják őket. hol egy elkeseredet'
utczai harcz után WindischgrSlz meglépett
hadserege futásnak ered, s nagy része lekaszaboltatott. mig tömérdeknek lett koporsója
I a Zagyva.
Hej de széj>. diadalmas nap volt ez !
A vesmtesség mindkét részről nagy volt.
Damjanics vezérlete minden maga izlaláson
felül állott. A nép ujongva fogadta a szabaditókat, hegy, völgy visszhangzott a lelke
sedé stOl.
Ezen ütközetről mondá egy megsebe
sült lengyel őrnagy a következő nevezetes
mondatokat:
Én sok és nagyszerű csatában voltam.
Voltam a lipcsei ütközetben, részt vettem
az oroszországi táborozásban, küzdöttem Osztrolenkánál, de oly viadalt, mint itt, nem lát
tam sehol.
Ismertem Napoleon veteránjait, az
ancien garde-ot, u lengyet íándzsásokab de
ezek (ültettek rajtok.
Az valami ember fölötti, valami neme
a szent dühnek a mellyel ezek az ellenségre,
a halálnak szemébe rohannak.
És ez igy volt. A 3-ik zászlóalj rohama
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natban veté nyakadba pokol' fondorkodásainak mérges k ö telét; csak azt ér
zel, midőn hideg ölelései örök nyuga
j lomra szo itják csendes boldogságodat
Ó li gonoszlelkü árm ánykodók!
Ti farkasok a báránybőrben '• Tudjátok-e,
hogy felettetek áll egy igazságos biró,
ki látia, mit rejtőztök gonoszságtok kö
penye alatt
Irtózzatok s remegjetek
am a biró előtt ti pokoli fondorkodók,
kik jóhiszemű em bertársaitokat lépre
vezettétek, kik felebarátaitok gyengesé
gét saját hasznotokra, vigyázatlanságát
az ő kárára meggyaláztatására felhasz
náltátok !
Vessetek pillantást magatok körül
Látjátok az igazságos biró sújtó osto
rát magatokon? U gye, mily nyomorult
életetek ? Elhagyatva s megvetve min
denkitől. sötét barlangjaitokba rejtőztök
s remegve várjátok az igazságos Ítélet
nehéz napját.
Ez ílzetéstek e töldön, de ott fennt!
ot vár csak reátok a borzasztó ju ta 
lom ! —
Látom m nt remegtek m ár No
de bújjatok ki homályos odúitokból s
tegyetek bünbánatot gonosz tetteitek ért!
Forduljatok Istenhez, vessétek el pisz
kos álarczaitokat; jó az Isten, megbo
csát a bűnbánónak N yújtsatok kezet
azoknak, kiknek nyugalmát árm ánykodás
és árulás által megmérgeztélek. m ert
tudjátok azt, hogy mindazért, m»t e föl
dön felebarátaitokkal tettetek, odafenni
igazságosan és bőven elnyeritek ju ta l
matokat!

felebarát.

n

/

n

i:

h

A tősgyökeres magyarokból álló
6 ik huszárezred mull szombaton indult el
Varazsdrói, a hol ez ezrednek 3 százada
6 évig volt állom’són. Dicséretére legyen
mondva a távozóknik. hogy a tisztikar ép
úgy mint a legénység gyakori közös találkozásunk állal annak lettek előmozdítói, tiogy
közvetitesiik által azon régi elhnszenv. me
Ível varazsdi szomszédaink irántunk visel
tetlek, a varazsdi társadalom minden réte
geiben nagyobbréá/.l megszűnt. Isten velük!
valóban irtózatos vala ó h hisz tudták hogy
miért küzdenek hátrak voltak mind. mert
a szent hazaszeretet vérlezé fel sziveiket,
mert lobogójukon a szabadság volt felírva..•
A távol hegyek szelén biborzott tel az
eslhajnal képe, béjörömme) ölelvén égő aj
kaira a leáldozó napot. Óh hányán látták
az égkirályát ma utolján az égen...
Az idő csendes és csillagos, nincs semmi
nesz. az ágyuk rettentő bömbölése. a kar
dok csattogása a golyók halál fütyülése
megszűnt, néma
a h ! dehogy .. avagy mik
azok olt a messze távolban ? azok a fele«
»ének látszó földönheverö tömegek ? ... az
áldozatok... azok a borzadalmas nyögések
l>edig a haldoklók halálhörgései... A lest küzd
a lélekkel, az előbbi élni szeretne, hogy a
szabadság napjának áldó melegét élvezhesse,
de az utóbbit megszerette az Isten . Halit
mily véres, nem — véres a fü, mily rendet
len tömegben hevernek a hallottak és hal
dokiók... Itt két ellenség van összeölelkezve,
amott egy levágott kar. törölt kard, majd
fej nélküli test h ev er,------- aztán hogy sir.
nak. mily szakadozott mondatokat mormol,
nak a kékülö ajakak :
— — „Isten hozzád szeretett nőm. —
édes gyermekem !“ . zokog egy öreg.
------- „Jaj mtgluladok — ! segítség — !
kiált fel egy másik honvéd."
--------»Oh bár még egyszer láthatná
lak imádott szerelmem — óh ha te csókol
nád örök álomba bágyadt szememet — ha
megölelnél utoljára — mily könnyén — meg
halnék — zokog egy szép ifjú
— Mit V meghalnál ? kiált fel egy mel
lette eddig ftílholfan heverő szinton fiatal

Érezzék jól magukat és tirtsanak bennün
két jó emlékükben uj helyükön — Temes
váron.
(N. L.)
— Szinesiet Perlakon. Városunkat
a nyár folyamán Irsay Zs. színtársulata lá
togatta meg, s a múlt hó t i tői e hó végéig
itt időzött. Az itt töltött idő alatt tőle lelhelöleg iparkodott a társulat, hogy a Közön
ség várakozásának megfe'eljen. ami nagy
részt sikerült is. Min‘egy 16 — 17 előadás
tartatott, melyek közül több valóban teljesen
kielégiiö volt. A közönség is kielégítette í
társulatot, teljes pártfogásban részesítvén őt
Az utolsó előtti előadás (Csikytöl „Buboré
kok-) volt, melyből befolyó tiszta jövedelem
nek fele a szegény tanulókat segélyező-egy
let javára ajánlta'o’t fel. Az összes bevétel.
62 frt 20 kr.; ebből a. társulat költsége 22
írt 60 kr , tiszta jövedelem 39 frt 60 kr. —
Ennek telét 19 frt 80 kr. s a felülfizetetf
19 trt 20 kr, ‘ehát összesen 3ö irtot kapott
az egylet. A felüllizetések itt köszönettel
nyugtáztalak. Felü’lizetiek : Kecskés Ferenc
plébános ur 70 kr Haasz Mór ur 60 kr
N N. 20 kr. Novak Ferenc/ ur20 kr. Mol
nár Antal esp. plébános ur 10 frt, őrv
Thiery N. úrnő 2l) kr Ziegler Kálmán u
1 frt. Verly Ferenc/ ur ‘20 kr Sosterict
Pál ur 50 kr Mandly Gabriella urhölgy 2f
kr N. N 20 kr. Mayer Mór ur 1 frt, Spilzer
Józsefué úrnő 20 kr. Spitzer Jó set ur 60 kr.
Vukszán Szilárd ur 20 kr. N- M 10 kr Kis
faludy Gyula ur 80 lír Lonesarics Lipot ur
20 kr Rabié/. Nándor ur 30 kr N. N 40 kr.
Többen 40 kr.
P e r l ak.
Eltűnt. Palesecz Mihály orehoviczai asztalos, 55 éves. a múlt héten egész
nap műhelyében dolgozott. Este meg vacso
rázott, aztán tiszta ruhát vett magára s ke
zet nyújtván feleségének azt mondá neki,
hogy adja el szerszámait, mert ő többet nem
! jő haza. Palesecz elment s mcst sem tért
vissza. A községben nagy feltűnést okozott
Palesecz eltűnése, aki s*org-almas iparos és
békés ember hírében állott. Gyermekei ninj csenek. Azt gyanítják, hogy a Drávába ugrott
A zalamegyei községi és kőrI jegyzők egyletének m. hó 26-én Zala-Eger
szegen tartott közgyűlésén Ehrenreich János
és Vizmathy Sándor muraközi jegyzőket
választmányi tagokul választották meg
— Orehoviczarol írják, hogy ott a
község kápolnáját csinosan helyreigazították,
még pedig maguk a hivök, önerejükből; még
a tornyot is megfelelőig átalakították s
pléhhel befedték. Az ác«, asztalos lakatos
sat munkát a falu népe végezte.
Egy jo karban lévő varrógép
szabadkézből jutányos ár >n eladandó. Bő
vebbet a kiadóhivatal.
Cseresrv. es S. ur a nagy-kani
zsai kir. törvényszék elnöke m hó 28 án
Csáktornyán időzött hivatalos minőségben.
honvéd, akinek balkarját zúzta szét a golyó.
A sok vérvesztés erőtlenné és ájultá tévé,
de mOst magához tért. — Meglépett kabát
jából leszakít egv darabol, s sebére teszi,
bogy a vér elálljon. — E fájdalmas munka
közben megfeletkezelt arról az ifjúról aki
mellette feküdt, mignem keserves nyögése
telkei lé figyelmét.
— Ki vagy te szerencsétlen hajtárs ?
Uram Istenem.. ! Nem csalódom — V Elemér
édes barátom, te vagy ?
En vagyok,
csakugyan ö volt.

válaszolt Elemér,

mert

— Mi bajod ? Hol vagy meglőve? Mu
tasd sebedet !
Itt a szivem felelt. De hagyj csak, én
érzem hogy meghalok. Hanem tedd meg
azt az egyel, mire kérlek Ha az Isten haza
segít, mondd meg az én szeretett Margitom.
nak- hogy nem látjuk mi többé egymástcsak a mennyországban ... mond meg neki,
hogy azt h rózsát, ha hervadt is, őrizze rneg
... emlékemért— óh megteszed? —
— Igen
— Légy megáldva j nem sajnálom éle
temet véremet, mert szabad föld pora issza
már... Isten \eletek mind — mind — akik
szerettetek — hazám — Margitom...
Kzzel lelke Istenéhez szállott.
Hagyjuk el most e sötét képet, az el
hullott bajnokok had pihenjenek csendeser
(Vége köV.)

— Örömmel halljuk, hogy Schadei
István mácaineczi plébános ur, a derék muraközi magyar lelkész, aki több mint egv
évignemmozdulhatott kisulyos betegség miatt
szobájából, annyira felgyógyult, hogy hívei
nek örömére, hivatalos leendőit
kepes v é
gezni a templomban.
— Baron Lipot ur Csáktornyái ga
bonakereskedő irodáját a Morandini-léle ház
ból a mezei utczában lévő raktára helyiségébe
tette át. Ezt Baron ur kérésére a t közön
séggel tudatjuk.
— Lopások. F. év augusztus hó IVAn
Marczins István okrugli hegyi lakos a csák
tornyai beti vásárban X(j frt áru sertést adott
el,mely összegből az illetőtől36 irtot elloptak
— H a b o 1 y a Antal, Tódor József Csáktor
nyái kereskedő szolgája több bolti tárgyat
♦»llopott, mely tárgyak nála feltaláltattak s
vele együtt a helybeli kir. járásbíróságnak
átadattak — K o s t e k I s t v á n vucsetineezi lakos házát feltörték e onnét több
ruha- s ágyneműt ós zsirt loptak el. a jár
őrnek sikerült a tárgyak egyrészét a vucsetmeczi erdőben feltalálni s a tettesekből
is hármat a Csáktornyái kir
járásbíróság
börtönébe kisérni.
— Verekedes F. év augusztus 30
éjjelén Nedeliczen oly véres verekedés volt.mely
bátran beillett volna egy kis csatának Egy
bevonulandó katonát annyira megvertek, hogy
az illető oktober 1-én bajosan fog bevonulni
— A zalamegyei általános tanítói
közgyűlés ez évi aog hó 26—27 én volt
megtartva Zala-Egerszegen. Az elnöki, alis
pán!, tanfelügyelői üdvözlő beszedek után
következett Alszeghy Alajos Csáktornyái ta
nító : *A f e l n ő t t e k oktatása a m a 
gyar beszéd elsajátítása érdekében« czimü
értekezése is. melyet az előadó távollé
tében Jenei Gusztáv Csáktornyái népisk.
igazgató olvasott fel ... általános figyelem
közt Az indítványok lelárgyalása után elnök
feltette a kérdést a jövő évi közgyűlés he
lyének meghatározása iránt, a mely nagy
vitára adott alkalmat. Ugyanis a tagok egy
részé Csáktornyán más része pedig NagyKanizsán kívánta a gyűlést megtarfandönak.
Miután azonban Csáktornyát illetőleg oly
nyilatkozat tétetett hogy a már egy alka
lommal neki telajánlott közgyűlést határo
zottan visszautasította* kir. tanfelügyelő ur

— Homlokon rúgta a ló Hoffmanu
kis fiát a nedeliczi vásárban, m. bó 30-án. A sze
rencsétlenség oka elsősorban maga a fiú,
aki a lovak között járkálván, egy lóra
ráütött pálczAjával, de a szülőket is éri
a felelőség terhe, akik ily kis fiúnak
megengedik a lóvásáron való járás-kelést.
A inegrugott gyermek életéhez -- állitólag-kevés a remény.
— Gőzmalom Csáktornyán. Hoch
singer Sándor Csáktornyái kereskedő meg
vette a vasúti állomás mellett romladozó régi gőzmalmot azon czélból, hogy
azt újra berendezze s működésbe hozza.
Csáktornyái szabó 8 éves

— Szerencsetlensegek.

Szt.-Iio

nán a múlt héteu az uradalom c séplögópe Összetörte egy munkásleány lábát.
— F. h ó 1-én pedig Lukovnyák Csák
tornyái sütőmester fiának ujját zúzta össze
a darálógép,
— Az uj tanév Csáktornyán is
megkezdődött. A néptanoda „Veni sankteja* f hó 2-án volt, a polg. isk. 4-én
a képezdéé. 7 -én leend. A ben áfások
folyamatban vannak. Az áll. tképez ie I
osztályába a 24 jelentkező közül 17
vétetett fel s felvételi vizsgálat egyá»alán nem tartatott, mivel a kvalifikált fo
lyamodók közül is bőven kijutott a kelló
szám. Az intézet összes növendékeinek
száma 55
~

Teóaj III.

— Pribiszlávecz község lakóssága
aug. hó 29-én lélekemelő ünnepélynek
volt szemtanúja. A taraczkok folytonos
durrogása a szomszédközségeket is figyelmezteté, hogy e napon Pribiszláveczen
emlékezetes dolgok történnek. Ekkor
szenteltetett fel ugyanis Csáktornya —
Pribiszlávecz közötti ut mentén, egy újon
nan felállitott kőkereszt. A felszentelést
reggel 9 órakor Főtisztelendő H orváth
Lajos zárdafőnök ur két szt. fereaczreodü
áldozár segédlete mellett személyesen vé
gezte, aki szivreható alkalmi szónoklatot
is tartott a néphez. Déli 12 órakor Novák István, pribiszláveczi földmives is
mert vendégszerető házánál közebéd volt,
amelyen számosán vettek részt. Itt több
felköszöntő is mondatott. H orváth Lajos
zárdafőnök ur egyebek között ecsetelte
Babits Sándor Csáktornya külfárai kör
jegyző ur azon buzgóságát, hogy a fel
szentelt kereszt díszítését oly ízléssel vé
gezte. Babits ur viszont Horváth Lajos
zárdafőuök urra emelte poharát, mint
kiváló egyházi szónokra, a külfára is
mert tar ügy barátjára és újabban iskolaszéki elnökére. Ugyanez napon este fél tiz órakor Czvetkovics A ntal, Csáktor
nyái ismert vaskereskedő ur dicséretremélté te tte t vitt véghez az által, hogy
gyönyörűen sikerült és az itteni nép ál
tal nem látott tűzijátékot rendezett.
— Budavár bevételének kétszázados emlék ünnepét a Perlakiak is meg
ünnepelték. Már az előző estén taraczk
durrogás jelezte az ünnep érkezését. —
Szept. 2-án reggel 8 óra után pedig
hála - isteni - tisztelet m utattatott be a
Mindenhatónak, melyen a hatóságok és
testületek mind képviselve voltak, azon
kívül nem csak az intelligentia teljes
számmal, de a nép is tömegesen volt
jelen. A tűzoltók szintéu diszben vonul
tak ki, s voltak az isteni tiszteleten. —

tapintatos és Csáktornya város mellett iga
zán sikra szá lo felszóllalása után akként
hat&roztatott, hogy a jövő közgyűlés NagyKanósán, de az azután következő Csáktor
nyán fog megtartatni. Reméljük, hogy e
határozattal Csáktornya város közönsége is
meg van elégedve s nem kétlem, hogy a
régi bűnt melyet akkor egyesek elkövettek,
— a mely még most sem ment feledésbe,
a város vezetése élén álló férfiak tapinta
tos és bölcs intézkedése adandó alkalommal
elhárítja és a város reputációján akkor ej
tett csorbát, fényesen kiköszörülendik.
— s — a.

7 ~ '
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Čakovcu

K ora reggeltől mig az ünnepélynek vége
nem lett, a mozsarak folyton durrogtak,
s kegyeletes megemlékezést keltettek h
népben. Az áldozatot bemutató lelkész ur
egy kis beszédben szépen megemlékezett
a nép előtt ama gyászos időről s a rabigit
összetörő nagy munkáról, melynek eralé
kére a mai ünnep szentelve lett. — P

- - Jurseveczen - amint írják • m hó
31-én egy kis 9 éves fiút agyonvertek^
am it az illetékes hatóságnak a szoboticzai elüljáróság azonnal bejelentett Bő
vebbet ez esetről t. tudósítónk csak a
vizsgálat befe ezte után ígér írni.
— Perlakon nagy részvétet kel
te tt egy odavaló ism ert lakos (A. A.)
szerencsétleusége, aki őrülési rohamot
kapott f hó 1-én este s ily állapotban
szaladgált végig az utczán.

S z e r k e s z tő ! ű z e tte te k .
A . - Z e b a n e o , K ■ Kérnénk újabb
dolgokat. Talán akad még valami jö a nép
számára- — O s& k t o r n y a . N é v t e l e n .
A hazafias, közleményt felhasználjuk egy
más alkalommal. — » L j u b e z n a d o lin a «
legközelébb jó- Próbálkozzék jobb veraet
irni. — P e r la k . Köszönet ' A vakációnak
vége, most már Perlak is élónkebb lesz s
remélhetőleg több hirt is kapunk onnét. —
A . - K r a l j e v e c z . T. Köszönjük kérünk
minél gyakrabban tudósítást! — Z a la E g e r e z e g K. A tudósítás nagyon hosszú
a mi lapunknak, aztán a gyűlés lefolyása
minden megyei lapban terjedelmesen olvasható.
Mi tehát csak a Muraközieket érdeklő dolgokat
kivonatozhattuk leveléből. Különben köszö
net a szives figyelemért! — C s á k t o r n y a .
N. A múlt napokban beküldött verseit iegközelébb átnézzük. A tudósítást köszönjük.

______
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MEDJIMÜHJE
Ljubav prijateljska
Gospodin Bog zapoveda. da se med
sobom ljubimo, jeden drngoga p o su je
mo i vu vsem nripomažemo. — Koliko
je ljudih, koji ovu uzvišenu reč „ljubav “
vu srcu čutiju ? M alo! —
Vu starega vremena d'»k su ljudi
vi*e krepostih posedovali, bilo je peldah,
gde je prijatelj za rriatelja najvekse
aldove doprinesel, večput rajši ista smrt
pretrpel nego da bi priatelja svojega
bil zapu'til ili v nevolju porinul.
Jeli to i vezda tak ?
Vezdasnje prijateljstvo
kaže s»‘
navadno vi:e, nego vu starih vremen ;
s velikom krikom j vikom, ali ova krika
je samo zvunešnja ! Sto i sto cifrastih
načinov ima skazanje prijateljstva vezda,
pri vnogom se tak istinskom prikažuje,
da bi <lovek m islil: no ov bi za me
sve žrtvoval ! Ali jaj tebi, ako mu
poverujfc.! Pogledniga samo bliže, zalukni mu se malo dalje v dušu ; opazil
budeš tam peklensku kovaonicu. v kojoj
se kuju žereči lanci. koji imaju se
okolo tvojega 'ra ta obviti. Veli se :
„ Lice je zrcalo duSe “ — To je isti
n a , ali malo koj vu tom zre »lu pravi
kip spoznati more!
V lice ti je Jadek, kaže ti kip
najistiniteéega prijatelja, obečava ti zlatne
brege, hvali te i zdiže do nebesah, mis
liš, hah to je pravi brat! Ovomu m oram
verovati!
Ah vkanjujefi se ki uto! Ljcomerec
je grdi, koj s ključem medenih rečih
odpira vrata k tvojemu srcu, a za hrb
tom skriva nož, koj ti v pogoilnem hipu
do k raja namoči v uedužnu krv srca
t vojega.
Oh koliko krat je več moje srce
do takvoga meča krvarilo!
Težko je nakanenje licomernih lju
dih brzo spoznati; jako zascpljive halje
noše ua sebi, večkrat i najspametuešega

»Mlep«.

Jedenkrat prilizava ti se, želeč od tebe
nekaj znati. Sim tam te mota i zavrača,
pripoveda, hvali ovoga, kudi onoga,
režeta celi svet poprek, lice mu je slad
ko, oči mu se krese i ti misliš pred
sobom imati živu peldu istiuitosti i dob
rote. Kad pak to je lepo zavrnul i vu
svoje mreže vlovil, ouda te s velikim
slavodobitjem nosi na pijač Sirokoga
svetu, gde te v prah i blato skota,
obšaui, poétenje ti okalja i za na veke
nesrečnoga včiniti naitoji. Dosta mu je
jedna »ednina rečka iz tvojih vustah,
iz ove zoa on sto drugih skovati!
Drugiput nije mu po čudi, da ti
kak pošten i marljiv človek, vuživaž
dopuduost svetsku. To njega v duši peče
amla morate iz sedla hititi! Nastavil i
svoje mreže, ter te tak dugo navrača,
dok te vu nje navrne. Ako te pak
navrnuti nemore, onda ti na vrat obesi
zamazani i cundravi kepenjek svojih
grehov ter te ovak onorau predstavi,
čije milosti ili ljubavi nakani! te je
porobit i. Dosta mu je jedna reč, i ti
si v jednom hipu nulla notica!
Trctič pak rad bi od tebe materijainoga vužitka imal; za ovim stopram
razme on zanjke svoje kunfitno posta
vljati! Človek moraš biti na nogah, da
mu v mreiu neopadneš.
Koliko ima nesrečnikov, koji nesreču svoju nevernim prijateljem zahva
liti imaju! Vnogi se co sm rti kaju, da
su itu poverovali.
Na stojezer načinov zna licomtrec
tebe zvražati, vu sto i sto farbah i.na
ti karte hitati, samo da tvoju slabešu
stran izproba. N iti neopaziž, kada ti je
težki lanec svojih peklenskih spletkah
na vrat hitil; samo nenadano počutiš
hladni ogrljaj karikah, koje ti niti „jaj*
reči nedaju!
O vi bincenjakil vi lisičavci, vi
vuki vu ovčiujoj koži! Neznate li vi,
! da je , jeden nad vami sudec, koj
I sve vidi, kaj skrivate pod plaštono hin-

benosli vaöe! D rhtajte pred onim sudeom
vi prevejanci. koji ste dobročudnost bliž
njega svojega na vlastitu hasén krvo
ločno obračali, koji su slaboču poverIjivoga prijatelja zlobom svojora na
njegovo osramočenje na njegov kvar
nanašali!
Oglednite se malo okolo sebe! Jeli
da več sami na sebi vidite kaátigu najpravii nešega nebeskoga sudea? Jeli, da
vidite, kak ste osamljeni; kak vas
svet beži i duri, kakti kužnoga, koj sve
I okolo sebe okuži, ogifta.
To vam je plača na ovoj zemlji,
ali to za vas nije dosta tam gori ouomu najpravičneSemu nebeskomu sudeu!
Oh vidim, da drhdete. Najte se
skrivati, izajdite iz svojih temnih zakutkov vun na svetlo, ter činite pokoru za
mrzke svoje čine. Obrnite se k Bogu,
odhitite krinke i vkanjlive halje; Bog
je dober i rado opraMia pokorniku.
Pružite ruke onim, kojim ste
kaIjajuč jim poštenje srca orani li, ar znajte,
da sva ona, koja ste bližnjemu svjem u
vu življenju vučtnili, tam gori pravično
i podpunoma uaplačena budul

Lubibratič.

ZABAVA.
Č r n i oblak.
Črni oblak
Oh kak Bte
Žalostni mi
Da mi več

črni traki
mi vi žalostni.
dnevi, noči
ni za živeti.

Bol' bi bilo v črni zemlji
Zdavnja več tam počivati;
D a me nej nilt bolelo tu,
Na ovim žalostnim svetu.
Sve je tak, kak negda bilo
Nikaj ni se promenilo.

Pesma ptic i miriš cvetja,
8 tem je puna i ve šuma.
K raj vrtiča potok teče
Potok teče, navek kveee.
Tak kak tebe čekajuči
N a večer pri mesečini.
Lepi mesečini traki
V vodi se daju videti,
Tam stoječi ja saraehni.
B alav , n kud glas ljubezni.
Hitim obraz na modri zrak,
I po jednim zvezde gledim.
Sve su lepe i jednake —
A l’ od nikud ni ljubezne
Sve je tak, kak negda bilo,
Nikaj ni se pretnenilo,
San o mi dva siromaki, —
Hej nismo više negdalnji.
Prevodih Štinglv János

Koga je Bog zabilježil.
(Pripovest)

III.
Gospon K orbu'y, kak da bi mu
nekaj na pamet doSlo, po čeli se je
vudril, doli je išel iz kolah vu ganjk
gde je Janči stal.
Zuate kaj — “veli po malem — to
mi je dožlo na pamet, da vnogo pene/,
imam pri sebi; nekaj sam čul se spominati od ž.ivanov. N aš put pelja prek
šume. Rad bi bil, ako takov busarski
človek bi s menőm doőel. Ali tko pak
bude onda marba tiral na pašu? Janči :
kučiš. Napravite meni to dragi Jan či;
jako me budete zlehkotili. Dobrol veli
Janči, zakaj nebi včinil, ako se gosponu tak bolje vidi. Ove tri konje i ja
morem tirati. I onda su vre obedva bili
na koli i od peljali su se vu L . . •
na sejem. N a večer su tri konji dofili

gospomi Berkiju pred dvor, slogi su
lesu odprli: onda su vidli, da su konji
sami dodli i na koli j« nitko drugi kak
gospon Korbuly rendaš, skupn zbitom
glavom, mrtev! Janči je samo vu jutro
napre do^el i javil je pri birovu, da vu
Bükköáu su jih živani zastavili, njega
su zbohali, oprava su mu raztrgali, ali
sa ga ne zaklali. Jo$ je videl, kak su
mu gazdu zaklali, ali onda je i on zgu
bil svoju pamet. Varga Janód se je
jako plakal /a svojega gazd» i to pri
pečenje je odmah dal nazuauje gosp mo vi mi brati. I ov Cas je sve napra
vil, da se gazdi nikakov kvar ne pripe
ti: sve je zapečatil, zaklenul i skrbel je,
da gospona si lépő da zakopati.
Do§el je dan, da se zakopa i rod
bina su došli, mrtvo telo su odnesli na
dvor, poleg kojega je i Jan i jako ža
lostno sta), a ko prem komaj se je gor
drial, lice mu je jnš vezda krvavo
kilo, na kaj su ga áivani napravili.
Ali skorom v jedniin vremenu
kada svečenik, dojel je pandúr>ki leitinant
s őestuni hajduki, da Jančija primejuNetreba mene prijeti, veli Janč', ja sam
idem natri javit. Pustite mi mir barem.
tak dugo, dok si dam gospona zakopati.
Ali pandúr aki leitinant jo od nčesa
ne hotel čuti. Samo se spravljaj, ar je
suinlanje ravno na tebi, štatarium je,
nemarno čas ceremonije delati. Janči se
prignul na raku. Oh ti moj siroma en
gazda! zakriči; samo ti da bi bil živ,
da bi moj svedok mogel bit’. Ljudi iz
celoga sela žalostno su gledali ovo pripečenje, ali Jančija su samo na lat;ec
deli i odpeljali su ga na varrnegjiju
Varmegjija pak je vu onim vremenu
jako stroga bila, jog nesmilnim glasu je
stala. Vicekomuš se zval Pogau, audec
se zval Guleč, a fiékaljus se zval Tatar.
Svi tri su svojemu i nemi dosta vrinili,
drhtsl je. koj je pred n jo dojel, • iti
ne dobi o bilo ouomu, koj je poleg va? megjinske hiže stanuval, ar vu onim
vremenu su jako batine davali, kojega
su reftt&uti tak dobavljali svaki tjeden,
kak profunta
K ovomu zroku je još Jam iju
ona nesreča došla, da zbok neštete
tatbine i kradbine je vun rečen bil
Statárium. Jančija su odnesli i pitali
su ga. Janči je sve po pravici povedal.
N iti jedna reč je ne istina! veli
HUdec, da bi nad vas išli živani i tebe
bi bili zatukli, da si si svojega gazdu
branil. Svaka reč ti je laž! Samo poglednite njegvo lice, veli sudec k vicek' musu ober jeni; im ga je još i Bog
zabilježil! Istiaa jako čudno je, da niti
živanove lica neznan popitati, da su
zamazani po licu
Kaj je tomu *rok,
da su tebe ne zatukli? pita ga vicekomu .
Bormeé neznam slavni vicekorauš Nego
jednu sumlam. Jeden inedju živani je
mene za ime zval, i tak mi se vidi,
da bi poznal njegov glas. I Sto je
bil on na kojega ^umlaš? Janči je tiho
bil. Na svoju Jnliiku je mislil: on naj
bode. tko je brata na vojku vpelal? No,
dobim odgovora?
Ne,
nezeine me
duša na to, da bi samo tak na nekoga
rekel, na koga mislim. Sigurno! veli
sudec. Jeli ga on zaklal, j*-li pak je
imel pajdaša s kojimi je skup držal.
Reči sve, kak misli* ar diuga* bud^S
mesto drugoga sam K a-tigau. Dober
Bog bude povedal pravicul veli Janči i
na čuda pitanja je nikaj ne odgovoril.
Samo vicekomuS je bil malo polck njega.
Dober, vitezki sóidat je b;l! veli S tem
te bolje vučen krvi, odgovori fiskaijirg
Veren človek je bil svojemu gazdi, jog
i vu testamentu mu je stavil jezero
forintov. S tem vi*e ga je zanimalo
da gazda vumre, veli na to sudec Još*-e
i jo*če rečem slavni sud, samo gledite
na obtuženoga lice: več ie natura po
kazala njemu puta, da je galge vreden.
A li živani su po celi varrnegjiji i svaki
dan su vige, vezda ravno panduri celo
bandu loviju. Naj visi! Példu treba dati
ljudem! Sudec mu je kriv, da peldu
treba dati Ijndem, njogva reč je dokon
čn a; siromaka Varga Jančija su ua galge
obsudili.
Pelaju V arga Jančija na kolah, gde
polek njega sedi svečenik, koj ga je
batril vuvsera. Netreba mene bati iti
veli Janči, ar i pak nedužen budem vuirrl.
Molite za one duše, kője neveürn, kője
bu zlo hoteli i mene obsudili jesu. Ako
prem, da je več ova sr amota na meni,
več nečem živeti. I Juliáka je doiJa

vn varad, ali nije ufala Varga Janoša
sprevoditi. Sprovod je ravno na kraj
varala dosel, da su se b nekolikimi
panduri z;Sli, kojisuna jedilih kolah petgest mladencov tirali i koji su bili jako
s Unči zvezani. Pandurski leitinant je
gizdavo pred ujimi idei. Napié na koli
je jeden lepi mladenec sedel. Nini! za
kriči, nepeljaju Varga Janoia tira? J e
ravno njega, veli pandúr za siro
mak Korbuly renda*ovu smrt. Za Korbuljovu smrt? zavikne glasno mladenec.
To je vre ipak preveč! Reči te vi leit
nautu, naj postane, jer Korbulya sara ja
zatukel s ovimi galženjaki. Ou siromak
ga jošče branil. Leitnant je postal i
posluhnul j i živanove reči, tko nije
bil drugi, kak Bicskái Ferenc iz Tótfalve birovov s>n. Več je nam sejeduo
veli galž^njak s jedniin više, ali menje,
ar zato nemojte siromaanog* dečka obe
siti mesto mene. Dosta, da su ga jedenput zbok mene zbili. Bog te blagoslovi
za ove istinskc reči, veli Varga Janči.
Videti, da jofi človek more biti z tebe
ako te gor ne obesiju . . . . Sud je
Var^a Janoša odpustil. Jo; on dan po*
poldan skup Juliškom iše1 dimo ovaj
bilježni vu Tótfalu. Dobil je od gospoua
Korbulja 1000 forinti, zel si je Juliska
i sretno su živeli. Ali zato se svaki
veseli, da med decami niti jeden nije
bilježon, ali niti to nebi bila falinga,
samo da bi tak pngteni roditelji postali
s njih, kak ujezini roditelji.
(Konec)

Prevodih
Vugrincsics Ferencz

Kaj je novoga ?
— Vu Šopronu su 4 vojniki se vu
oštariji spouniali pak svajuvali s rečmi
med s >bom Jeden poljodelavec je pic
rečih k njim rekel, na kaj su se ovi
razsrdili, pak rekli, da bude jni deues
mužečka krv tekla. Poljodelavec je hotel
oditi, ali jeden sóidat za ujim. pak ga,
je tak vudril sabljom po ginjaku, da je
ua mesti vumrl.
— Gospoda notarinši iz cele Zalavanu gjije su 25 ga aug, vu Zala-Egersegu veliko spravišce obdržali, gde su vu
odbor G. Elirenreich Januša (M. Serdi-če)
i G. Vizmathy Šandora (Goričan) medjimurske notariuše takaj izebrali.
— Gospoda navnčitelji iz Zalavarmegjije su 27-ga i 28 ga obdržali
svoje veliko spravi če vu Zila-Egersegu;
vifit; kak 100 uavučiteljov se je lam
izišlo. Za dve leti budu vu Čakovcu ob
držali navnčitelji svoje veliko sptavigče.
— Vu občini Orehovici prešli tjeden
su poleg poglavarske želje i volje,
kapelicu v red zeli t. j. popravili. Turna
su iz nova oblekli s plehorn, i na diugu
formu oberuuli. Moguče je reči. da bi
sc svakomu krščeniku dopalo, koj bi
videl samo zaradi toga, kaj su bili inaj
stri takovi, koji pri poslu takovorn jog
ni"U nigdar delali, pak sve dobro napra
vili. A to su bili domač občinari, Pevec
Matjan cimerman, Dodlek Lukacs stolar
Viher J*»žef gpengler, Dojci
Iinbro
cemešter, koj je za svako prikladen bil,
gde je bilo potrebno, Bog je poživi
sveskup!

— Izginuli Človek. Prolii mesec
izginul je iz občine Orehovce Palčec
Mihalj 55 god. star stolar; celi dan je
pri svoji meštriji delal, večer je rekel
Ženi, naj mu da večerju, i par belih
rubič. Žena to ni mislila, kaj on hoče
napraviti; dala mn je, i kad je svoj posel
i z v e r g i l ,
r e k e l j e
žeui;
Z b o g o m! dal joj raku i veleč: ti
meštriju prodaj slobodno, mene nebu
dimo. Za istinu vige nigdar od onog
vremena ga nevidi njegva žena. Palčec
bil je diugač bez fainilie, pošten i mi
ren človek.
Tol vaji. 18-ga progi, meseca
je Marcius Stefan Stanovnik gore Okrugli,
vu Čakovcu na tijedniru sejmu za 86
frtov svinj i prodal. Iz ovih penezov
je negdo mu 36 frtov
vkral. —
ílabolya Autón sluga G. Todora Jožefa
v Čakovcu je kaj kaj iz gtacuna vkral
Vkradjenft dugovanja su se pri njem
na*la, vlovili su ga, i ve vu refctu sedi.
Hižu Kostek Štefani iz Vučetinec
su nekaki i lopovi rezbili i odonud rublje
ma>ču i drago kaj kaj odnesli. (Žandari
su iz vkradjenili stvarih nekaj vu vuče-

tinovskoj sumi iznašli, takaj izmed tol- I
vajov su tri *lovili i vu t akoveéki rešt
je odegnali.
— Bitka. Vu Nedelilču vu krčmi
30-ga augustu a ▼ noči su se dečki
posvadili i turi se počeli. Jcdnoga rek
ruta, koj bi moral 1-ga oktobra za
Soldata iti, tak su zbili, da težko bude
on na mu*tru mogel iti,
— Strašilo
Ugoča vatmegjije
Stanovnike iz okolice Százfalu je nekakvo strašilo vu strahu držalo, kak to tara
stanujuči
stau ovniki pripovedaju, tak
(la su niti vun na polje ne ufali iti.
To strašilo, kak nam oni pripovedaju,
ima človečju formu s velikom bradom
i čisto tak hodi oblečen kak Adam,
koj nije imel ni šneidara ni šoštara
ni nikakvoga rnežtra. Hrani se s kuiuziujuin i s zelenimi tikvarni. Od mu/.karcov se uekaj b* ji, ali od ženskih i od
decah nikaj. Gori spomönuta občina je
odlučila, da nato strašilo budu vadasiju
J j žali. Svaki
muž dobil je pušku a
ženske pak i drugi koji pušku nisu mog
li dobiti 8 rasuhami su se orutdi i
hajd na vadasiju. Tiračov je bil celi se
reg. Jager i i tirači su vu krug vzeli
čelu okolicu i bliže su dohajali. Došli
su k jeinomu škednju gde je to strašilo
'ežalo. Nu, bilo je tu veselje
Je, ali
tko se podufa vezda k njemu? To je
bilo veliko pitanje. Kak se oni ob tem
spominaju, najenput, kak d i bi bil s
puške ..trelil, vudri on prek njih i vu-el
njim je vu okolicu Tekeháza. Vezda se
tam jo* bole bojiju, kak vu Szazfalu.
Sigurno bude ta j isti jeden resretniobnoreni, koj do vezda vu trepetu i strahu
drži Stanovnike.
Nesretna ljubav. Balšž Karolj prí
más od ciganov iz Zente je neizmerno
ljubi’. Bindiš T. lep^ devojku, a ona
pak njega P n je -est meBecov j'h je
mati skup zdala, da naj
iviju sretno
samo tak, dok se Balaž bode mogel
ženiti Tak sn oni v,( najvekši sreči, vu
najvekgoi ljuba vi kroz to kratko vreme
živeli. Najenput majki devojke, dojde
nekaj na pamet, da si ona kčer krej
vzetne od njezinoga dragoga. T o je bil
najnesretneši korak od matare, kojega
je v Gnila. Ar Balaž nije to mogel podnositi, da bi ona njega ostavila i da bi
on prež nje živel, tak da se je jenput
obesiti štel, ali na njegovu nesreču
došla je nomoč i obranili su ga od
s mr t i .
Od
o n o g a
vremena je navek tak žalosten bil i navek
si je samo onu žalostmi pésrnu igral:
„blago je tam doli biti, tam več nikaj
neboli*. Preglu nedelju je prež reči
odbel od doma. Odi^el je k jeinomu
/andaru, da naj mu posudi jednu pištolu
jer bude putoval na Bečkerek i bog zna
veli - morti bi ju trebal, človek nežna
gde se nameri na zhčestoga človeka.
Popoldan okolo 4 vure odiM on na stan
svoje drage, da zbavi svoj grozan posel,
Znal je to on da nema nikoga doma, kak
ona Na ono pitanje, jeli hoče ona k nje
mu uazad iti bez da bi mati dopustila,
odgovori mu d agay da ne. Na to on
odgovori: „Ako na ovom svetu nemorerno
lepo skup živeti, nuj živimo barem na
drugim zadovoljno". S tem vzerne vun
pištolu, pusti ednu kuglu vu srce njezino, a jednu pak vu svoju glavu i s tem
se obedva skup zrugiju. Na to gtrelanje
dojdu »usedi, koji s odmah to nesreču
javili pri vara§kimkapitanu, koj je dok
tora ta pos’al i devojku, jer je <*na
mrtva bila, je dal vu kapuru odpelati,
a njega vu spital.
— Iz Blllgarie. kak smo pisali vu
zadnjim broju na^ih novin, su kneza
Óandora stirali. Ovo jripečeuje se je
tak dogodilo, da su k Šandoru oficiri
došli v noči i tara s revolvermni su se
mu grozili, da je moral s njimi iti.
Njegvi stražam su svi s ruskimi penezi
bili obkupljeni. Iz palače njegove su ga
v kočiji do morja pelali, odonud pak na
ladji na rusku zemlju, gde su ga ua
breg deli i tirali do Austriansku Magjarsku graniru. Šaudoi *e je po železnici
vu Lemberg (Galicija) dopelal, gdo su
ga stauovniki s ve'ikom svečanostjom
prijeli Medtem su začuli ljudi vu Bulgariji, kaj se ie s njihov im vladarom dogo
dilo, pobuuili su se i ona, koji su Šandora
odhitili i tak rekuč vkrali od knezkoga
trónusa, vlovili i zaprli Jedua komišija
je igla pred Šaudora i telegrafirali su
mu, da naj dojde dimo, ar je vu orsagu
mir i celi puk njega hoče i ua dalje

za kneza, feandor je iz Lemberga vu
Bulgariju odputoval, gde su ga ljudi s
velikom sv* čauostjom prijeli. Vezda su
vu Bulgariji oni pii karmanu, koji su
s njim držali, a nepriatelji njegovi, koji
su kneza i s tem orsagi vu ruku Rusa
dali, vu temuici čckaju sud. Puk bi ho
tel, da bi se protivniki skoučJi, ali knez
tetko, da bi to dopustil Sand *ra kneza
z*ito nemaju uekoji radi, ar nije roijeni
Bulgar5 nego Nemec. Iz Magjarske su
takaj nekoji ga pozdravljat išli va
Bolgarski glavni varaš- Vodja njihov je
Grof Zichy Jenő, koj je pod-predsednik
bil naše orsačke izložbe.
— Vu Pribislavcu sc je 29. augustuša velika svečanost obdržala. On den
je bil posvečen novi pil M ie
čakovcorn i Prislavcom postavljen I o svečenje pila je V. G
Horváth Lajc
čakovečki nam plebanug gvardiau zvr6ib
on je takaj lepi govor obdrži! puku o<^
svetoga križa. Potlam je BV. meša bd
vu pribislavskoj kapeli kakti na imendan Sv. Bartola. Ob 12
vuri je
pri Novak Štefanu, dobro poznatomu
pribislavskomu Stanovniku obed bil, gde
su sc lepe napitnice čule, G. Horváth
Lajog gvardiau su Gospona Babits Šan
dora vanjske fare nótáriusa pozdravili,
koj je posvečenoga pila lepo okinfcil. G.
Babits Sándor je na V. gospona Horváth
Lajosa rekel lepu napitnice, koj je lepo
prodekuval i koj je *kolah dober prija
telj. Ob 10 vuri večer pak je G. C vet
kovič Anton čakovečki trgovec rakete
opuščal na veliko veselje puka. I mužari
su celi den pukali i daleko dičili Pribislančanov lepi svetek.
Vu Budimpeštu se ve velike Bvečauosti obdržavaju, ar je vezda 2oO let
tomu, da su budinskoga grada iz turčiuskih ruk prevzeli i s tena Tarčioe izti
rali iz Magjarske zemlje. I sv. rimski
oteč papa je k magjarom jeden lepi l*8t
pisal na spomenek ovoga dneva. Kak
čujerno i vu Priloku su 2 ga o. m.
svečanost obdržali na spomenek 200 godišnjeg prevzetja budimskoga grada.

C E M Ž IT K A .
Pšenica 8 ,— 8.30
H rž 5*50 - 6 - 3 0
— — Kuruzft 6'
6. 10 — Ječmen
5.25- 7.50
Zob 6 20 — 6.30

LOTTERUA.
Budapest. 29. au^ustuša 1886.
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A r r e r é n t i t i r d e l m . k iv o n a t
A perlaki kir jarásbiröság mini telek
könyvi hatóHág közhírré teszi, hogy M a r k o
v. J u r a n c s i c s
A n d r á s n- kanizsai
lakos végrehajtatónak V e r o n i c s J ú l i a
hodosáni lakös gyám végrehajtási szenvedő
elleni 100 frt tőkekövetelés és jár. iránti
végrehajtási ügyében a n»k inizsai kir.törvény
szék fa perlaki kir. járásbíróság) területén
lévő Hódosán községben fekvő a hodosáni
901 sztjkvben k. k. K o v a c s i c s M á r i a
J a k a b , J á n o s és A n d r á s úgy k. k.
K o v a c s i c s K a t a l i n tulajdonául fel
vett ingatlanra a hozzá tartozó legelő és
erdó illetményét 548 s*. mégis az ugyanazon
tjkvben ugyanazok tulajdonát képező 103P
h. sz. ingatlanra az árverést 32 írtban ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és
hogy a fennebb megjelölt ingatlannak

az 1 8 8 6 évi szep tem b er hó
3 0 - i k napján d. e. 8 órakor
H o d o s á n b a n a község biró házáná]
megtartandó nyilvános árverésen a megái,
lapított kikiáltási áron alól is eladatni tog
Árverezni szándékozók lar'oznak az
ingatlan becsáránák lO°|„-át vagyis 54 frt
80 kit és 3 frt 20 krt készpénzben vágaz 1881 LX- t. ez 42 §-ában jelzett árf
lyammal számított és az 1881. évi novemb
hó 1-én 3333 sz. a* kelt igazságügyminisz
téri rendelet 8 § ában, kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldőt! kezéhez letenni,
avag az 1881 LX- t- ez 170. § a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.
Kelt Perlakou 1886 évi julius hó 16napján
A perlaki kir- jbiróság mint ükkönyvi
ka lóság
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I ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt,

1477 tk. 86.

a harmadikat ugyanazon naptól számítandó
90 nap alatt, minden egyes vételári részlet
után az árverés napjától számítandó 6 %-os
kamatokkal együtt az 1881 évi deczember
6 á n 3 9 ^ 5 L M sz. a. ke„ rendeletben előirt
raódon a csák,ornyai kir. adó mint bírói
letéti pénz,árn.^, , efize(ni.
A bánatpénz az uíolsó részletbe fog
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Húz eladás
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Csáktornyán.
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A » 'V e v e s i f e l t e l e te k .
.
,
. ..
Gotub
J ó a s e f vegrehajtatónak
(í oI u h P é t e r örököse, végrehajtást ezenvedö ellen, 44 frt 10 kr. tűke követelés és
járuléka, .ránt, végrehajtás, ügyében.
1- Az

1886. évi
szeptember
hó, , l-ik
#.
1 '
,

K*y oj

n a p já n

ház vendéglővel

0

vagy esetleg hitbe adandói

L iJ ™

2 ™

^Bővebbet a tulajdonos

Wirkner Károlynál

$
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Csáktornyán.
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B riinni öltöny-szövetek
egy teljes öltönyre, 3 V,0 meter

5 Ir«

!

élt megrendelhető

W e is *

.■ » iio m n A I

U rd u n

7.

C fe r ilin a n d g a s s e

C.

lu

bea*4,ni"a',r
i
6. Vevő

Ó rak or

és

V I . hegykerület hazánál megtartandó nyit
vános árverésen árverés alá bocsáltatik a
nagy-kanizsai kír. törvényszék a Csáktornyái
kir. járásbíróság területén levő a VI- hegy-

együtt szabad kézből eladó

X

0.

MinUk p<i.UbArmente*eii é* mgjen kiihlet,lek. ...
Legujnbb felöltök és ösxiöltőny-siötetek & frijáviil raktáron vannak.

sz-,,'jl(vbe1 fef ; ö *z A ; l 82.,l,zleg* ' V “

? 'L

‘

köteles ax ingatlant terhelő
az árverés naj>ját követőleg esedékes

ad6kat és á,ruhAz*s lll«,éket ™ elni
6 - Vevő a megvett ingatlan birtokába
az árverés jogerőre eme^edése után lép, és
azoknak haszna őt illeti-

7. A. vevőnek n vételi bi.onyit.iny a.

í

'*81. é v i L X . ez intézkedő«! érteimé.

rneyillepnoM

„„„ e,ak a2 Molb, n fog kiadalDi, ha a/

n 'n
1
f
™,l J é k ■ t b . T , f T " 1 ,
i 1
lógnak
18
‘
3. Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 1 0 "„-ál vagyis 51 frt
5 0 krt. készpénzben, vagy a* 1881. LX. t
ez. 42. §-áhan jelzett árfolyammal számított
és az 1881. November hó 1 -ón 3333. sz. a.
kelt m. kir. iga/.ságügyministeri rendelet 8 .
§ ában kijelölt óvadekkéjies érléKpapirban a
kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881.
LX. t. ez. 170 §-a értelmében a bánatjiénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elism ervényt átszolgáltatni.

árverés napjától számított 15 nap alatt az
idézett tilrv c ik k 187.
inlézkedévének
megfelelő ulóajinlat nem lé-éiik.
8 . A tulajdonjognak vevő javára bekebelezése csak a vételár és kamatainak teíjes
lefizetése után fog hivatalból elrendeltetni,
9 ^ mennyiben vevő az árverési fel
tételek bármelyikének a kitűzőit időben eleget
nem ,enne Hz általa megvett ingatlanra az
érdekelt felek bármelyiké..ek kérelme következtében az 1881 évi LX. t ez 185 § a
szerint vevő veszélyeibe és költségére bánatpénzének elvesztése mel élt újabb érvére lóg
elrendeltetni,

4- Vevő köteles a vételért 3 egyenlő
részletben és pedig az elsőt az árverés i,aj>
jától számítandó 30 nap alatt a másodikat

,
I

Kelt Csáktornyán, a kir. járásbíróság
minttkvi hatóságnál 1886 évi május hó 5 én.
|
,

425 1— 1

Kfry d a r a b

házi vászon
1

d a ra b

széles, teljes 29 rőf.
4 f r t 2 0 1 d a r a b 5|t s íé le s 5 f r t

/.

5 0 lír .

M in t á k i n g y e n ó s b é r m e n t v e .
415 5—6

•X X X IX X

|

budai vörös borok
Eberling József ismert nagy-szőlőbirtokos pinczéjéből
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P á ly á z a ti hird etés.
Az Orehoviczai r. kath

lanilói

|

kaphatók Csáktornyán kirárólag

Szeive
:

felekezeti iskolánál

állo m á sra

pályázat hirdettetik.

K a p h a t ó k fé l lit e r e s p a la e z k o k b ftn

Évi fizetés 300 frt. 54 frt jutalom
ból és szabad lakás.

a T a r a p i c s féle

alapítvány-

A folyamodványok kellőleg felszerelve f. hó 20-ig alulírotthoz küldendők.
Szoboticzán,

>|
X

1886. szept. /-én.
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Radeini sa van yu ku t-g yó g yfü rd ö
2 órányira LuttenbergtŐI. A Radeini viz és fürdő a iegjobb gyógyhatással
bir: köszvény, epel)ólyagJ vesebajf gyomorbaj mirigy daganatok és nőbantalmokra.
A Radeini savanyuviz összehasonlítása más Ravanyuvizekke)
R a d e in i 9 1 * 7 9 7 : P e t a n c z i 0 0 - 4 4 9 . G ie s z h ü b li 4 3 * 7 9 3 .

Kgy

r t A n t a l vendéglőjében

S'shegyi : egy liter
.......................80 kr.
Kabinet:
„
,
.............................................. ........ frt — —
gerle (gyöngy) „
. .
.............................. 1 írt 20 k i.

Tannyelv: magyar és horvátIü

I l i \0 M IS ( I S I S . I

fÜrdÖ30 kr. É te te k és ita lo k

jő és olcsó áron. Szobák naponként

30, 40, 50, és 60 krárért.
A radeini savanyu viz friss töltésben kapható C sák to rn y án : Todor .József-nél
Varazsdon Moses W-nél.

Radeinska kisela voda i ku peliéte
2 vure daleko od Luttenberga
r
. R/ dein8ka voda ' kopeiiste ima najbolsU lekovitu jakost
U'iht.) ökrofelom
zuCnom betegu, bubrežnoj —, teludaönoj
bolesti.
Sravnjivanje radeinske vode s drugemi kiséii vodami;
Radeinska 91 797 Petanczska 80.449 Giszbüblenska 43
Jedno kupeliáte 30 kr. Pitje i jelo je dobro i fal.
_____
Jedita soba na dan po 30, 40, 50 ž 60 kr.
388

proti: ulozi
, i tenskoi

793
1 4 —20

Nyom. Ki.sehel Külóp iaptulajdouosoál Csáktornyán.
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