




lel — mind ott volt, az ízlésesen díszített 
s fényesen ki világított táncteremben rê aj-eli 
6 óráig. Ott voltak ; L)r. Sfanovszky Nán 
dorné, Özv Bftky Gábornó, Marton Palné, 
Kiss Lászlőné, Németh Ádámné. Kardom 
Palné. Soós Józaefné (Baksa), Kendeket vit* 
Ferenczné (K.-Kutas), Horváth Antalné (K.- 
Kut«9), Vadász Vend Iné (K. Újfalu), Bel 6 
Ferenczné (K-Újfalu). Továbbá: S^modia 
Krisztina, S'.abó Anna, Németh Juliska, 
Fehér Anna. Kardo9 Vilma Berta an Mar 
gít (P. Kozmadombja) Horváth TerkaiK 
Kutas), Schilldorfer Vilma (Z Lövő), Soos 
Terka és Lina (Baksa) stb kisaHHzonyok 
Hölgyeink oly vígan töltötték az éijet, hogy 
méltán megérdemlik a dicséretet Minden-1 
kinek a jó kedv, wdám«ág sugárzott ;»rcA- j 
ról. Ezen vidámság még szünóra alatt sem 
hanyatlott. Szünóra alatt h helybeli osz
tálytanító jól sikerült humoristikus versek 
szavalásával mulattatta a vendégkoszorut, 
kik a szavaiénak tapsokban nyilvánítottak 
elismerést Ezután következett — a ven- 
déglősné által — ez alkalomra, csinosan 
díszített két torta kijátszása, melyek közül 
egyiket Horváth Terka k. a . a másikat 
Szmodis György nyerték meg. Mindketten 
a vendégkoszorunak kedveskedtek vele. — 
Felülfizettek: Dr. Sfanovszky Nándor 1 írt 
50 kr. Sándor János, Bagáry Ferencz, Far
kas Károly, Oibán Árpád 50—50 kr. l’a 
káts P*ter 40 kr N. N. 30 kr N. N 
Bendcko'its Ferencz 20 20 kr Orbán Ká
roly, Vadász Vendel 10 10 krt. A felülfi-
zetök fogadják az iskola nevében lefhálá^abb 
köazönetünket. F.

-  S i Y i S  & I M 9 -  Kineve
zések. A /ala-egerszegi királyi törvényszék
hez Szupics Antal jegyzővé, a nagy kanizsai 
kir. járásb rrsághoz Pataki Gyula aljegyzővé 
neveztetett ki. — A sümegi polgári önkép 
zőkör m hó 18-án tartotta balját, mely a 1 
könyvtár számára 30 irtot eredményezett. 
A keszthelyi gazdászok bája m hó 18 án 
tartatott meg, A felü’• fizetésekből 150 f t 
jött be a sdélyegylet számára — Takács 
Gábor nábrádfai földműves fiával egy n *gv 
szál tát döntögetett az erdln . A fa ledőlt, 
de Takács lábára, melyet eltört. Elet halál 
közt lebeg. — Simon Varga IsUan légrádi 
lekost múlt hó közeién az úgynevezett 
fekete hídnál hkha találták. Ittas állapot 
b»n történt meg vele a baj. — Nagy Ka
nizsáról múlt hő 23 áu 17 tagból á ló kiil 1 
döttség tiszte gett az gazságügyminiszternél 
a kir. tábla érdekében A küldöttség veze
tője Svastics Benő főispán ur v«lt aki ha 
tásos beszédben ajánlotta a m niszter ur 
figyelmébe N.-Kanizsa em'ékiratát. — A 
sümegi népbank m. évi forgalma 712172 
írt, ny-resége 3909 fit- A c abrendeki 
takarékpénztár múlt évi forgalma 1778492 
fo int.

fásához és gvarapodA-táliox tevékenyen hozzájá- 
ru'janak és folyóiratunknak minél több hívet sze
rezzenek. Taborsky Ottó a m. kir. technológiai 
iparmú/.eum igazgatója, mint a „Technológiai 
Lapok* szerkesztője és kiadóia.

— M c # r e n d t t lé s i  tellilvú ,^ . Neveze
tesebb bűnesetek a budapesti kir. törvényszék 
levéltárából. Szerkeszti : Ko.mutány Géza buda 
pesti kir törvényszéki biró. E czim alatt megje 
lenő vállalat második kötele a kővetkező nagyer- 
dekü bűnesetet tartalmazza: A belgrádi fejedelem- 
gyilkosság I 8 t i 8  jnnius lt-én. Tartalma: I. A 
merénylet. II. A belgrádi vizsgálat. III. A vád
lottak elfogatass. IV. A vizsgálat V. Szembesítés 
a Duna közepén. VI. A végtárgyalás. VII. Az 
első Ítélet, Vili. A kir. tábla iféete. IX A kir. 
Curia itele'e. Ezen bűneset a magyar ovasóközön- 
seget azért érdekli közelebbről, mert Karagyor 
gyevita Sándor heroze*, Sztaukovits Fülóp és 
Trifkovits Pál Migyarorizág >n hosszabb időn át 
tartózkodó szerb dattvalÓK elleni per, Budapesten, 
a városi törvényszék előtt folyt le és biráltaiolt 
eh A kiváló szakférfiú által szerkesztett vállalat 
támoguását kerve, megjegyezzük, hOgy e kö’et 
szintén teljes eresze* fog kepe/.ni és hogy e'őfi'.e- 
tési ára I írttal van megszabva. Az 18*9 nyár 
folyamán megjeleni „Nevezetesebb bűnesetek*
I ső kötetére szintén togidunk el meg megrende 
léseket és pedig az eredeti előfizetési ár érvény- i 
bentartásával — I forintjával. Az első kötet a 
következő cziin- és tartalommal jelent meg: 
Erny György meggyilkoltatása 1875. augusztus! 
ll-ón. Tartalma: 1 A banieny. — II. A gyanú
— 111. Az első nyom. — IV. A vizsgálat. — V 
A vádlottak: 1 ' Koeyynszki László. — VI. Vád
lottak: 2) Ridsl Ignác*. — Vll Az ellentétek.— 
Vili A b  újabb lordulat. — IX. A véyiárgyalas.
— X. Az Ítélet. Ltropel R. (Wodiaaer F. es Fi ti) 
cs. es kir udv könyvkereskedés kiadóhivatala 
Budapesten, Andrássy ut 21. sz. alatt.

— ,  A z é r t  í J jsfu?.>rnu, Benedek é* Pósa 
ez évben megindult uj képes gyermek lapjából 
vénük a 4. és 5. szamot; melyek szintén éienken 
igazolják, hogy a szerkesztők teijes tudtával 
bírnak tontos hivatásuknak, s melyek érthetővé 
teszik a lapnak szinte hihetetlen nálunk féldá'la 
nul álló elterjedését. A 4 —5 szám, ngy tartalom, 
mint kiállítás tekintetében, méltó társait képezi, 
sőt sok tekintetben felül is múlja az előbbi 3  
számot, melyekkel a szerkesztők útnak indították j 
e vállalatuk*’. A két szerkesztőt a legkiválóbb 
magyar irók támogatják dolgozataikkal. E'ötizetési 
ára egész évre 4 irt, félévre 2 irt, negyedévre l 
frt, — oly csekély összeg, hogy nincs init csodál
koznunk, ha a lap rövid fennállása daczára is a 
legnagyobb ménekben van elterjedve s hogy még 
most is érkeznek az előfizetéses. (Kiadja : Singer 
és Wollner czég )

— ( A  h é t .)  Kiss József uj társadalmi és 
művészeti közlönye, melyből a mutatószámot rend 
kívüli érdeklődéssel fogadta a közönség, hogy 
minden példánya elkelt s nj kiadást kellett ren 
dezni belőle: az 1, 2 és 3 száma a múlt hetek
ben jelent meg. Már kő!ső kiállításán meglátszik, 
hogy a lapra kiadója nagy gondot fordít s köllaé 
get nem kiméi. A c/imlapok diszitményképét átraj 
zoltatta s alatta a < önképet a modern technika 
színvonalán állíttatta ki. E kép hétröl-hétre vál
tozni fog. A füzeek tartalma egész sorát adja a 
magvas és vonzó o! vasmán vök na k elsőrangú ma 
gyár írok tollából. A|ánijuk olvasóink figyelmébe 
e derék vállalatot. Előfizetni (egesz évre 1 0 , fél
évre 5, évnegyedre 2 frt 50 krjával) Budapesten, 
V. Aknderaia-utcza 4. sz. alatt a kiadóhivatalban 
lehet.

I R O D A L O M .

— F e lh ív A s .  A »Technologíai Lapok* 
megindításakor azt a c/élt lüztük ki, hogy a hazai 
és külföldi nyersanyagok és gyártmányok szakszerű 
megbeszélésével és a főbb iparágak művelet mód
jainak, szerszámainak és segédgépeinek tárgyi agos 
ismertetésével mi is támogassuk a serdülő magyar 
ipart abban a versenyben, melyet a külföld kitép 
lelt iparával folytat. Ezen ezé eléréséért folytatott 
munkálkodásunk közben kivá-ö gondot fordítottunk 
arra is, hogy olvasóinkat az iparmuzeumok, mű
szaki és iparos oktHtó intézetek czóljárói és mű 
ködöséről , az iparkiállitásokról , a szakirodalom 
újabb termékeiről, valamint az újabb szabadal
mazott találmányokról tájékozzuk. Azeléuk tűzött 
nemes őzéi érdekében, ügy barátainkat, s z a k i 
sainkat, iparosainkat, szaktestüieieiuket és egyle
teinket, szóval mindazokat, akik műszaki és ipari 
ismeretek és tevékenység iránt érdeklődnek, ismé
iéivé kérjük, hogy a „Technológiai Lapok" (entar-

k Ú Z O  i l D A S A t í .
„ T h e  O  rendi a  m 1* életbizioüré társaság, 

mely több mint 25 évi itteni működésénél fogva 
teljes polgárjogot nyert, előzékenysége és szabad
elvű feltételei miatt pedig mindinkább tért hódit, 

|188H|S9. évi működése minden irányban tekinté- 
lyes haladást tüntet ki. Említésre méltó, hogy a 

I „Gresham" ezidén is teljes figyelmét a tartalék 
a'ap gazdagítására fordította, mely ez által isméi 
3.956,563 Irkkal gazdagodott és Jelenleg több mint 

j lufi minid frankra mg A társulathoz az utolsó 
év alatt 592 1 biztosítási ajánlat nyiijtatotl be 
49.0Ü9,600 trk értékben, melyek közül elfogad
tatott 5140 drb. 40,748,650 frk biztosítási ősz. 
szeggel. A díjbevétel a visszbizto diád dijak levonása 
után 15 050,885 frk 52 cls ra rúg. A karnatszámla 
mérlege 4 277,633frk 34 cis. mot tesz, rniá'lal a tár
saság é\i jövedelme — a díjbevétel hoz/ászámiiásÁ 
val 19.328,518 frk S6  cts. ra emelkedett A társaság 
az elműt óv folyamában 8.515,361 fik .fí6 cts.-ot 
uia ványo/ott oly követelések folytán, meijek élet-

bizfosifási kötvényekből ered'ek Az összes cselekvő 
vagyon az Uzletév végével 106 G78.528 frk 96 
cts.-ra rugóit, Tőkebefektetések : 1.774.504 frk 
27 cts. a brit kormány értékeiben, 539,81 9  frk 
79 cts. az india é« gyarmati kormányok értékei
ben, 13 626 873 frk 64 cls idegen államok érték
papírjaiban 1.734,190 frk 10 cts. vasúti részvé
nyek, elsőbbségek és garantáltak, 48.927,020 frk 
3 \  cts. vasúti- és egyébb kőlcsön-kö'vényekben 
16 365.280 trk 52 cts. a társaság ingatlanaiban 
melyekben a társasé* b*c«i és budapesti házai 
benafoglaltatnak, 8.83)2 044 frk 35 cts. jelzálog
ban (s különböző értékekben 14.778,798 Irk 
98 cts.

C S A R N O K .

A császár képe,
(Vége.)

Amíg gondolatban aprított ez ellenség sorai
ban, elkiá'tja magát az egyik képbámuló menyecske:

— Ni a Tamas bátya. Ejnye gyüjjék asak 
l idébb Galló uram !

— Mi a te ? megyek no, megyek
— Nézze cmk ko uám uram. ront neki a 

Pe»ri lstókné — de hiszen maga úgyis látta a
! veronai garnisonban.

— Meghiszem azt Jutka —
— Aztán ilyen, úgy-e mondja ?
— Ilyen, ilyen, az az, persze egészen ilyen.
A Bókhem is odakerült egveyel.
Jó napot Tomás gazda! No magának is 

hagytam ám egyet.
— Mi a, nekem?! Tyű azt a parittyadobáló 

nagyapádat, i>óg nekem is mered azt képet kínálni, 
adta zsidaja. Hat nem ösinersz ?

— Dehogy nem! Kend Galló Tamás, nagy 
paraszt, újságot nem olva-, mert iskolát még csak 
pingalva sem lá'ott. Ha olvasni tudna, megvenné 
azt a képet. Amelyik ház hijjával lesz ennek a 
képnek, annak jaj, — nagy háború lesz I Nem 
tél Tomás gazda ? Pedig ha a Panna asszony ...

— A feleségem ? Hol vau ? rémüli el Galló 
uram.

A búcsún, Tomás gazda.
Deiszen megmutatom én, hogy ki az ur a 

háznál.
Nagy porfelhő vonult be a faluba. Elöórzül 

eszeveszettül rohant a tömeghez a rikácsoló gyér 
mekserag: jönne* a bncsusok Vasvárról. Csak
ugyan. Már hallatszik a Panna asszony hangja : 
„Szflz Mária édes anyánk - s utána a bogádi asz- 
szonvok éneke. Elül az Ostoros Pali hozza az 
uj Miria-zászlét.

Tamás gazda gyorsan sóhajiá idomította a 
Panna asszony fennebb idézett szavait s ellá
balt haza.

Nem sokáig volt egyedül, egyszer csak be« 
loppant Panna asszony.

— Adjon Isten gazdá n ! Jól vigyázott-e, 
kikeltek-e a csirkék, a Miska kakas lába meggyó
gyult e, mege lett-e a Rózsa? — No de mennem 
kell a Petri Istóknéhoz. mert bizonyosan kiváncsi 
lest, hogy miről szólt a szent tanítás.

Nem sokáig maradt óla. Már a pitvarban 
oldalba rúgta a Tisza kutyát, elkezdett dörögni, 
s rátámadt pogányul a hüledező Tamás gazdára.

— Hát e/.t a képet miért nem vette meg 
kend? szerelmes Jézusom ! Az egész tahiban min
den házban olt cziírázza a tükör vidékéi, csak 
az enyémben nem. - -  Ilyen becsületes, jóképű 
emberre haragszik kend ! — Az ördög vigye az 
örökös haragját !

Tamás gazda meggyőződött a Bökhem sza
vainak az igazságáról. A háború kiütött a »császár 
képe* miatt. Eszébe jutván a néhai talián írás
tudónak mondása : „dörgés után megered az eső,u 
igyekezett is megkötni a békét oly feltétellel, 
hogy a „császár képét” megszerzi.

Azóta olt függ a Kossuth képe mellett. T a
más gazda azt hitte, hogy haragudni fognak egy 
másra, ds olyan szép békességben megtérnek, hogy 
gyönyörűség nézni.

Az awtagon elmondott szavait azonban imi
gyen forinulázta :

— Bej, ha temetőben látnám a feleségem 
keresztjét, háborúba szállnék az ördöggel !

BELLOSITS B.

FELELŐS SZERKESZTŐ

F M A R ü l T A I  J Ó Z H E
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L’r e J n ié k *  p lsftrn a : .
91«vai piiao, fratanka hiia, lévő 
na k*n«ílfnaciji. — S urednikom 
módi ja iraki dán *ororiti med 
11 i II ruroa. — őr* potíljko 
tldióa aa aadriaja norinab, naj 
9$ Mjülaju na ima Marglta!
Joiara aradnika vu Cakoveo.

M »m a(rai 
Injukra Fiaahal Tilipora kam m 

predflata i obinane poiiljaju.
na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuőljlvi üst za púk 

Izlazijjvaki tijeclen jedenkrat i t o : vu avaku nedelju.

I 'redplu tua cenia ja:
Na celo U t ó ..................... 4 f r t
Na pol l e t a ..................... 2 f r t
N a ie trev t Itta  . . . , 1  f r t

Pojedin i bro ji k ő it aj a 10 k r.

Obznane iá  poleg pogodba í fal 
radnnaja.

Influenza.
Spominajmo se i mi ttalo od tóga 

zloceatoga, influenza -- drugac i u-ki ka- 
tar — zvanoga betega, koj vezda po ceüm 
nasem orsagu haraéi Ne cuva on niti bo
gi tóga, jakoga, znno2noga, niti siromaka. 
slaboga, niti maloga, niti pák staroga. Vu 
tem betegu leÉiju ve prosti teíaki vu slam- 
natib posteljah, kak znoíni he;cégi i ce- 
Bari vu palaéili svöjih. Ov beteg 8e je tak 
reiáiril, da bara i ne »amo pri uaa nego 
vu céli Europi.

Visoki ministerium nutreánjih poslah 
je jednu nare<Jbu rezposlal, vu kojoj opi$e 
ov beteg i vu palnju preporuéa obéinstvu, 
kak je treba éiniti, da se obfuva 1 udatvo 
od tóga betega i da se prepredi rezsireuje 
istoga betega.

Influenza je spodobna k jakomu ka- 
taru, koja ne s 2 -3  danah trajuéom ja
kom zimicom poöme; moé tela prepadne, 
pomalem pák nazaddojde i redkokrat be
tevőik i tak zvane „auálage* dobi. lutlu- 
enza more vu drtigo íelo beteátvo preiti, i 
to : 1.) Vu 2aludeéni i o', kada beteln’k 
bluva i nikaj mu nejde vu tők. 2.) Vu 
prsobo) i ot ni b« teg. 3.) Vu tiskanje po 
eélim té’u

Ov beteg nije jako pogibeljen, ali ako 
k njemu plucni beteg dojde, onda more i 
jako pogibe'jen beteg znjega postati S aki 
more ovo beteitvo dobiti, ali najbolje oni, 
koji »u giabi i betelj vi, a prem koji vu 
pnmim betegu trpiju. Orsaéki izbor zdrav- 
stvenih poslah véli, da ne nije moc i od 
topa betega tuvati, ar kak se véli, je vu 
zraku, pák ga svaki more dobiti, koj je 
k tomu prikladen. Ali ipák treba aeéuvati 
od prehladjenja, od neurednoga livljenja, 
od vnogo pitvine i jestvine.

Z*to ministaistvo poleg lolnaőenja őrs 
zdravstvenog izbora preporuéa svnkonu, 
a prem decam i starcem, da se marljivo 
Cuvaju od prehladjenja i naj vu pilu i jelű 
meru drlju  Jako je vaino, daje vu sobah 
dober i iieti zrak, zato treba bi2e < intő 
dríati i uredno luítat-', ali pazip, da b’ se 
gdo vu njih zbog t*>ga prehladil.

Osobito pák ostro treba. da oni, koji 
au vre jedenput imeli ii tluenzu, po ozdrav- 
Ijenju na Be pazija, ar ako po drugi pút 
opadneju vu tej beteg, onda moreju lehko 
vu otesíava udu okolnost dojti na svojim 
bet egom

Viaoko ministarstvo preporuca obéi- 
nam, da za airomake vuredjuju tople sobe, 
i da je s tomplom hranom podvoriju. Na- 
dalje, da «e za siromake betelnike doktorski 
pomoé priukibi. Ako se vu obéini iufluenza 
rezUrUje, treba ökölé zapreti.

Ovo zadrZava vu kratkom ministars- 
tva naredba, koju i mi preporuöamo poá- 
tuvanim nádim (itateljem !

Bubinki
Pro^loga leta je mnogo Ijtidih vu Me- 

djimur ll vu bubinkah bolovalo, od kojega 
betega su mnugi vurnrli ili drugo kakovu 
teleauu íalingu «lobili ; pák zato misbmo. 
da nebude ákodi o, ako n^kaj od tóga po 
gibeljnoga betega napisemo, da se naái 
őitalelji stim betegom malo spoznaju

Beteg nlu tink i“ se je oko 512 leta 
prese'il k nam iz Azije i to najedenkrat vu 
to'ikoj meri. da je b'lo vreme, kad je táj 
beteg vu Talijanskom orsagu skoro cele 
vara-e uniStil tak, da se je na vulicah drugo 
ne moglo viditi, kak sim tam lie eCi p î 
a na vei kih i sírok )i pnánjekih < redoébrez 
pastirov.

Znakovi bubinkov su bili : 0  i su 
preőerlenile a liee oteklo a za kratko 
vreme su celo telő mozoli posipali a onda 
nepodnosljiva vruőina, od kője je élőnek 
fantaziral i za koji den zivljenje svrá 1.

Vu Konetantinapo u je táj beteg oko 
5G8 lelu ti i mesece traj»l i toliko ljudh 
pomoril, da r.u ve • na cintoru ueimali 
mesta za mrtve. nego su je morali na 
ladjab vu sredinu mora voziti.

Vu Europi su se bubinki vu s^stusj- 
stom stol-6u (156Ö| <»pet pojavi i i prek 
poldrugi miliőn 1 udih vu grob strovalili 
Od deset ljudih ih ie ősein siguruo dobilo 
bubinké; od ovih osom, sedem ili je si 
gurno vumrlo a osmi je ili oslepil ili ka
kovu diugu íalingu na telu dobd.

G»ki su znali na pút suti tomu be
tegu po stanovitom cepljenju. Drugi eur - 
pejski narodi nesu za ’o c^pjenje boteli 
znati, dók ni e |edu» tnglezka gospa za- 
éida, da vu Gn koj zemlji jedna í  na bu 
binke cepi, koja je pri tóm cepljenju sva- 
kojake copi ije dalain Njezino delo sástó 
jalo se ja : da je na celo ili na bradi kri/ 
vrezala i onda s orehovim üljem namazala 
i rekla je, da je to n ti Marija navuőila.

Premda je to ce ljen e s velikom boli 
bilo skopOano, zato je ipák ta englezka 
gospa svu svoju decu po.vrgla tomu cep- 
IjenjU i nagovarala englezku vbdu, n ’ka 
bi to poku a'a na nekojih ljudili

Vl tda je to pokuáala naprije na reá- 
tanti a za kr«lko vreme s.i najv. 'a g< s 
poda dopudili svojoj d*cí bulinké repíti- 
Kas je je jeden englezki biSkti}) druztvo 
ustrojil. kojemu je bila zadaía cepljenje 
bubinkah po Europi áiriti a on sam je i 
vu cirkvi b prodikalnice ljude nagovaral, 
ncka to basnovito vraőenje nezanemariju.

Vu Nemackoj zemlji si je prvi dal 
bubinké cepi ti gróf átaremberg i Fridiik, 
hauuoverski herceg. Tu pel Ju |e naaledu 
vala Maria Terezija, koja je selii i svojoj 
deci dala bubinké cepifí.

Od takvo^a c^pljenja imjduáe su se 
b rancuzi zdizavali dók nije jedan doktor, 
prek dVe to jezero írankov obecal onomii, j

koji bi mu dokazal, da je takov őlovik ko
jemu su ved bili ocepljeni bubinki, dobi! 
takov beteg i to je bil zrok. da su svim 
diakom soldaCke skole bubinké ucepili.

Posle tóga su doktori mnogo o toj 
svari premíslava'i i pisali, dók su napokon 
uvidili, da se jedino s cepljenjem mogu 
bubinki zap eéiti.

Sadi je ved cepljenje bubinkah zako- 
nom zapovelano, zato nemoremo dosta 
preporuőUi loditeljem neka n\ nikakov 
nácin nezanemariju svojoj deci bubinké 
dati cepit»; jer na táj nádin svoju de.ni od 
tak öve pogibelji oslobodiiu, k"ja bi jim 
dtcu pri je vremena ili vu zeml ju spravila, 
ili za celo iivljenje nesposobniini za delo 

napravila.
V K A C Í T É L  J.

ZABAVA.
Jedna mati iz puka.

( I s t i n i t a  p r ip o v e s t ) .

S\r6u budem ti na öblök postavila, 
G ittbied, dók domu dojd á

Ne je potrebn *, uiams, odgovori malo 
nedgU!'in ni gUsom, jedeu mladi det drfteéi 
vu riiki kvaku od vratab ; B g zna, né je 
p trebuo. Póznám puta i vu tmici, te je 
moguóe, da bude véé kesno, dók domu 
doji em.

Né, né sindr, pút je zloéest, te bi mogel 
pásti vu kxkvu láma. Takov koinariiő ivééa 
ui je j » 8%ét. N& obloku bude avétlost, morei 
na iiju raőiioati.

Gi>t'f*i^dova mati stanovala je oa mo’- 
jo, vu jedi.oj maloj htii postraue vulice, aa- 
áti jeée <z jako zloéjstih z diuab Bila je 
jiioinaána dovica jednoga tnatióza, petero 
lécé odliran.uvala je j uzdr2aval& sama, vu 
istaioin uiarljiva i sirovn, ali je uvők vesele 

cudi bila ta >tara Jena. Prala je rubje zt 
siromake, za te/iake pri fabr-ki, matrózé i 
ibate, i to je jt-din* zislulba bila, Cim se 

ie vu istiiiu vuogo moiala truditi Bírom éta 
mati Ciineroni. I vezda je pdeg nje stala 
jedna velika kosara sne2uo béloga rubja, g ia 
IC vu temuoi voéeri najstare-ega siua od- 
pravljala s duna. Go'tfried bil je osemuajst 
léim mladil, puuoga, érljeoogi obraza.

Samu da nebi tak oeinireu bil, znala bi 
re i mati mu, ar mirnoit i strpljivost uéáii 
b le nujb ilje sfram Gottfrieda. Jako dob o 
vol|u ie 1 maI k morskomn Zivijeuju, a mati 
ga pák ravuo od tóga botela obéuvati, ar 
ledna zx uvék oddaljena dovica, matróza 
dobro je n a  a, s koliKotu nevoljom moia se 
boriti jedeu mornar.

K o-ebinam siua spadala je i ona, da 
se je viéer jako kesuo dimu vraCal.

N kaj utbi éiuilo, misl la bi dobra mati, 
da bi ásom d’iignc bih dobro. Ali je vel- 
put potujno drbtalö, da bi takov po*



Hali, kak au Pielerova detca, koja uzorkoi 
tomu da su od bogatoga otca b la, né je od 
nje h»*na b lo, te au mn>go bediRtoőe po- 
Oinila. Ipák li je sina vrlo ljubila i gda je 
ovik pred ujom stsl, rói materine bliskale 
•u ie a radostnih tr>koY. 8mno se na doh* 
10 obrni, mislila je, gda ie ediáel, pod stare 
dane budem iraala jo- dobru podporu.

Zat'Oi je na obiok postavila, da svétli 
dalebo na morskoj obali, vreme je prohudjaio, 
mati dovrflila je *voj posel, sela fl> je na 
jedno lad eo, te je po nekaj, do p ia dre- 
mala , gda joj sin nit za jednu vuru ne je 
joá döfte), legla se je i zaspal*, sve a go- 
rela je, vei je i sunee ixiálo, alt Gottfiieda 
uvak j< á neje bilo dornu.

Kajvifte protifno, on je ravno tu női 
izebral, da ostavi za naveko materinu hiin, 
zavoljil se je bftLOga 2‘vota, uveke koreai 
obraz matere Tel mu se neje dopadal. Gojil 
je uhvanje, da bude negda bogát ili barem 
fiatén mornar. Po njegvom odlazku v mtro 
genolo je jedna velika ladja, na k«»ju se je i 
ou kak ti matróz podal. S ovom lad|om d •- 
■pel je na morje, gde je onda zesvirn novo 
bezbtiftoo /ifijenje poréi.

To mu je bője bilo po volji. Veóput 
ma je na pamet noála sveéa, koju je m*t 
mu na obiok p«dstafila, gia je vihtr posii- 
gaiii afoj vrhunec ivetleéega turnj* visoku 
ifetloón apazib te je a notra zaóul joá opo 
minjajude materine rcfii, ili povukaiői se od 
dnfttva sirovih pa diád ), óiuilo mu se, kano 
da éuje one Skotske bdlide (pesm»), s ko 
jimi ma ]e mati znala menj u bratju u-pavat',

Niti ofi Zfuki niftu bili moguó' obu- 
itafiti ga od dvojbenoga puta ftivota i k 
domu ga povrnuti. Let a su izminula i on | 
je pozabil nutan je cpunene ziostavliene d"- 
mof ne i detinje ouftuoiti. Vu ono vreme> 
malo je bilo mornaiab, koji bi me>u llubili,! 
nrgo i tim vi?e njih p< damfti od kapitana 
dole do zadnjega, koji su zostoko fino nan 
eve cenili. I Gottfried je tak, kak su i 
drugi. pil. Kazrastel se muftkarcem á rokih 
jakih prsih lasi mu prcmenin su farbu, glas 
mu je duboki i jaki postai. Vu uikakvmn 
obziru neje bil dober Covek, uego s tim bulji 
mornar.

U sltd tóga je a fremenoiu i Castnikoui 
(officir) postai, jeden zmed prvih ljudib na 
ladji „Agamemuoo.“

Zaar/aj pun<h íru lepali cekine je za* 
dovoljuval njegovim i zdatkom Morje po 
italo mu je domoviuom, te bi negda na 
kupno (auho] döftél, te je toli zdvojm ftifot 
ftml koji nit loditelja nit braée napozna. 
Imii )e prijatelje — on je barem tak 
drftal — takve ljudi, koji su to najboije 
znali, gda Je pbóü zdigel ; i prijateljice je 
inéi, kője bi br»z stakoga porumeniaja pr 
inaié dare od njegs. Vu tóm ooziru ne je 
bil skup. Sgodilo se jedeuput, da je sve pt- 
neze iz iepa vu uaruóe íedue bogice »zs«- 
pal, koja je m m*>grtd budi leóeuu, lepa 
pt ez bila.

Vu pogibeljS ili ako je kojoj ladji vu 
pomoó trebalo pnttüi, med junaki bil je naj 
brabriá Ali tik dober itak neje bil, da b 
nazad bil iáéi k zaostavljen i si materi.

Izminul j je pet, deset, petnajst let. Jz 
Gottfried* postai je mu/. navrftivfti tridesit 
Jet, mi ftkarec, koji je prt 2 vei naiskvareued* 
mladenaöka leta •, kojemu je rum toliko samo 
bil, kak detetu mleko, koji je stvoritelja 
•amo íred kletvab i zakletvah misül: *ud» 
je Agamemuom prama euglezkim obalam 
plovila, barem su tako dr/.ali po jednom iz 
daleka se videó m svetle^im turuju, koji je- 
diia svetloat bila tn-st ruko tmiénog neba.

Premda od valov amo tamo gonjen, od 
peóiuah zbantuvan, Agamumuou odluóuo se 
je borii prama cilju svomu. 8vaki se je ráz-

veselil svetlosti, pák i Cameron Gottfried 
potvrdiujuó s kletvom, da ie ro povoijn* 
sv»*tlo8t A i noö je za Agamemnoua ipák 
pogibeljua bili ; edua goreéa c»g«ra, koju 
je po svoj priliki koia dihóióa ruk* drtala 
pali je i/.nenadce vu RkLd'áfte, te su vu 
éaau po-ied ii< éne tiume podigíi se irljeni 
plamteíi jeziki:

„ügonj ! ogenj !u oglaáuvalo ae je na- 
jedenput ze svih stranib prama nobu.

(Dalje sledi.)

Kovács ics $

K A J  J E  N O V O G A  ?
Nőve banjke.

Naáe nőve forinta'e, kak nam je p> 
’/.na o, nisu prelépe banjke ; vnogo falinge 
imaju kujti hu síiké na njoj íalingaHte 
pák i papir je preslab. Zbog tóga budemo 
nőve forintate dobili. Vu IWu e vre de- 
laju. Papir bude bolgi i akái, h síiké budu 
bp'e. Har bi ih vnogo imeli !

Pipa kakti vmoriteij
Major M klói zvani tolcvajski stanov 

nik je Strahovito dokonral hvo e ftivhne. 
Smrt mu .e njegov najbo’gi prijate j. njegva 
pipa zrokuv,:ia Major j- laave pu óal dőli 
vu pivnicu. Kak i kak ne, po^kbznul se 
,e i tak newre no opal po őlengi, da mu 
je pipina cev, koju je vu vusti in el, v-«t 
predrl i on i.a nekoiiko míuut vumrl. Vdo 
vica njegva i pátérő dece se p’a*e za njega.

Piiane ftenske.
Vu N g' d varuiegjii je t'ikva navada. 

da i /.ennke ii d  ̂ vmo pjeju [To je i pri 
nas vu Medjuuuiju nava ia, ad i i * |  bude Sh ii io  
med iiami re c í m ,  da nebi j drugi to zezuali)
K k smo rekti. vu Nngrad vana^giiji. i to 
vu Iiipp zva ioj obd'ui se je pnpetilo 14-ga 
pr ő «»ga megeea, da su vu gustuvanju fest 
plesHIi i pi11 2gmic3 gosti i svati, pa med U|>mi 
i 2 nsk̂ . Koj« se do kf*ia napila, nju su po 
zo'iói prij'li pák vu k mioru od iesb, Pet 
j'h |e vra l* 2 d » vu kunon a |eduu uisi 
mogli iz med n iti vq j ttro ízbudit*, ar se 
je iák nípda, di j* pj«iM na drugi sve>
. d flla. Vumria je od ígamce.

Strahoviti cin.
Vu Op'otuic zvanom mestu (Stajersk- | 

su Kliuc AiitO'i's z v h u ii  bogiiu zospu vmo 
riii Vinniitelj bti je 19 let sur • K'opm 
Viuca zvaui deó^k, koj e? je v uoci p* teg 
uul vu sobu Kiiuc Autiuje, p»k jói |« 8 
seki'om gl vu presekel, da je znota tak 
v u in 11 h . V i i io i  te j je 15 í tov uafi I \ r 
K<>8pej, ko|e pem ze je k sebi vzel, pák vuáei. 
Vtó su g* vlovili.

Lepa nagrada.
D Ituzsiöska Kálmán na e varmeg i(e 

kr ákolski iuipektor je onim medjimurkim 
uavuéi eljein, koji su decu vu magprskim 
jeziku m»r jivo vuö li i onim ákolskim decam, 
koji su se magja(8kog* jezika inarljivo vu 
gili : 712 frtov rezdelil. Öve peueze su var- 
meg|i|a, prvo magiarsko osigurajuóe druttvo 
1 druga gospods di'üvali (med ujimi g >8po 
da Hi'scbleri iz Medjimurja) za üsse uavu- 
citeije i za naáe dijaké.

PogaziL ga je elektricna marina.
Vu Budimpuéui po vulici, na Sinjab 

ledna nova iii^ftRi vozi ljudi po var-Su. 0»u 
mHámu munja |po naőem jeziku strels) goui. 
Tak tiho ide ta maőma, da ju uije éuti 

! diugaó kad se pnbli/.avs, nego da na nj.j 
Htojtói jedeu voditelj zatvoui. Voditelj je 
27*ga januara pozabil s zvoao n zuamenje

dati, pák je maáina Koókorak Mihalj zva- 
ooga álovaka, koj je prek puta hotel iti, tak 
nesrecno pogazil, da je za 2 vure vumrl. To 
se zna, voditelja un^iue su taki na pulicaj 
odpt ljali.

Krvavo pri peenie.
Pr ál' ti leden |e vu Nómetlagu. vu vc- 

1 koj oőtariji bal bil, na kojem je i Szebeni 
Ludvig vabtar nazoóen bil. Jako se je dobro 
zabavljal. poCel je piti i do poluodi se je i 
fest napii. S im dmom giavnm to mu je 
doőlo na pamet, da bi dobro bilo, ako bi 
mu puáka tam bila, pák bi ju ou na ualu 
spr"2 1 Kik bi se tancari prcplaőili ! Hajd 
ide dimo, döntse si puska vu bal, pák ju 
hoőe spro/iti. Prijitelji njegvi opaz vái to, 
hoteli su mu pu.̂ ku rz rukah vzeti, pák su 
se zbog tóga s ujun nacukavali. Med tem 
se je puáka sprii2iU, pák kruglja Mobler 
Ferenc zvanoga poljodelca tak nesreóuo po- 
goddá, da je vumrl. Szebeni Ludviga su iz 
hala vu reőt odegnali.

Mladi vkanjlivci.
Vu Budapeői-u pri p< őti epaz li su, da 

vu jednoj ko| gi poitarske áparkasse falsifi- 
ciiaui s'euipliui su. Policaj je friftko nasel 
vkanjdvce. 11 rósz Dauiela zvanoga telik a tri 
8 ni, jeden 17, drugi 14, tretji 10 let Btari, 
su íz stare liste dőli vzili őtempline, jrere- 
zab je i skup skebli, tak da je teiko bilo 
lOzuat'. To trudno i muduo delo se jim je 
i zplatilo. Tri tijeduov dugó su si 35 frtov 
priakrbeli. A'i naz*dnje se je huncvutarija 
/. -znala, pák jih je poőta sudu prekdala.

Veden i6-
29 ga o. m. je Ko^arek őrs. hahar 

•z Budapeíta prek Cakovca vu Varaftdin 
puluval, gde je Zeudraj őoátara obesil. 
Zendraj je svoju 84 let staru mater vmoril, 
pák ju por »bil, tak hí je galgu zaslutil. 
Zendraj je Nj'govo Velnanstvo prosil za 
milost, ali k a'j ni mu je kaőtigu odpuslil.

Oragi kri2.
Nadv ijvodkiuja Klotílda je szákesfe- 

hérvarakomu biíkupu piklonila jedan lepi 
kriz Proslona leta je biőkup vumrl, pák 
je za'o n dvojvodkinja Klotilda prosila 
C irákya Bélu tőiapan«i da bi na lioitaciji 
nazad kupil za nju kriz. Ali licitanti su 
He tak t ’gali za njega, da je föiápan naoral 
5C0 forintah obeOati, ako je hotel krift 
kupiti.

Kral) i cuh .á.
Jeden óuhaá je nakanil kralju k no- 

vomu letu lepi dar p • k lőni ti. Pák je na* 
ip-avi jednu lepu éohu za kraljevu vnu- 
| k cu Na go erű je ovo nap sano : ^Domace 
d loa a na hrbtu ; „Ljubav domovine*. 
To delo budu n«priie pr*gledali doma i 
'uhaái, a oíid i bud^ kralju poalano.

Tolvaj mrtvoga zbudil
Vu Auatriji vu jednom selu je jed- 

noga trgovca 2ena zbe eíala, i za kratko 
vrem* tak zvun sebe pos'ala, da hu avi 
m slili, <la j • vumrla i odnesli au ju vu 
cinto nku hitu. M i  je zapov dal, da mkaj 
nesme,u znje dőli zeú, niti pratan, niti 
őri gle. To je sazn d jeden nevaljanec, pák 
se je po noói vu komoru vkral i mrtvo 
te o liot^l obk a ti. Ali ,edn)g* p stana je 
ne mogel dőli vzeti, p ik ;e zat,o nakanil 
prst odrezati. No íu lo ! kak je on prat 
vr za , 2ena zakriói, a tolvaj ae prettraői, 
puk pobegne. 2eua je samo zamrL. Om 
hu lepő »tane i ajde doma. Doma se vrata 
bila zat^ore a. £ena zvoni a slu/.kinja doSla 
odpirat, pák pita sto je? Ja sam, domaóa 
go pa. Cela hita se je prestraőila. Ali ka- 
kova je prije bila ialoit, tako/a je sada 
nastal i radoat. Zenin mu2 bi jako rado 
naznal za tóga tolvaja, koji mu je lenu od 
smrti oslobodil, ali ga i gud iöóe, kak 
emel merlve bantuvati.



Cár ruski Sándor..
Sándor, cár ruski se je spominal s 

jednim Francuzkim gosponom, pák k»d au 
e ruziáli, ruke su si dali, na stoje hrancuz 
ovak rekel : Vu toj ruki leii europeiski 
mir. Na to odgovori Sándor Ako od moje 
ruke mir zavisi, ouda budite osvedoéeni, 
da nebude boj«, dók budem ja ziv.

dva kopitali po stengah, da je sve pncalo. 
Osvedoéiv se tak tovaruá o íemnoj Ijulntv5, 
pretiral ju je do vraga. Pák j< ő i vezi» 
hódi ta fena po svétu, ako je ne vumrU. —

Glád Ferenc*.

Horvatsko-magjurski razjro vo ri.

rNekaj za
Ljubav fene.

Jeden tovaruá nije prav veruval ljubavi 
svuje fene. Da se osvedcéi, jeli ga tovaru- 
lica ljubi odluéi, da se bude obesil — dakak 
samo u  dalé. On napravi iz slarae velikoga 
kranjca (deda; oblede g* vu svoju navad.iU 
vsakdaénju opravu, Írna mu na glavu larto, 
kojasum je bila apodobna, pák ga odce^e na 
najfa i obesi ga vu jednom kutu, a on se 
je pák za rafaug skril, gde bi mogel dobro 
őuti kaj bude Jena rekla, n̂ oj pák je pred 
nekolikiai miautami prije na znarje dal — 
pigment’, da se bude obesil.

Na skorom drjde na naj^e íena a dek- 
lom. Gda je opazila obeSenoga rekla je 
„To bi bil mogel ov ősei véé zdavnja vé- 
nitil Znas k>j, Marica, mi moramo prerezUi 
vufte (itrika); idi v kubujo i donesi nőit , 
ali neleti preveő naglo, mogla bi opasti. C'»j 
Marica! Ve sam se zmislila, da je uas ku- 
hinjski nof jako tup, idi rajéi k teci Magdi, 
pák njoj najpredi pripovedaj naáu neareéu, 
p*ií onda nju prosi za jedeu oíter no£ . 
Cekaj Marica! Ttca Magdu morii nab»á, 
naála domaj, vőera mi je rekla da mora iti 
denes na seujem ; idi rajéi k gospi notarii § c», 
najkrajáim putem prek mosta, onda pák érez 
vrt, ali naj, idi samo ő ez putna vrata, p*k 
kaj se za pol vure povrmő. Marica! pibj 
gospu not&rjufipu ki k je njeziuoj maloj Lin- 
éiki. jeli je ozdravil", pák ini ju pozdravi.
— —. (juj Marica, uavrni se pojdoé x ét* 1 * * * cun
k Siuauuu. pik mi donesi pol kile cukora . . . 
No idi, idi vet' jenput ! -------

Tu anda visi — na svilnom paotleku . . . 
im bi bilo dobro i kakvo god stnro vu/.e !
- - — Kaj me bude stopram sprevod 
kostái . . .  o ja sirota 1 AU naj bu — 
hírein budem opet vezda slobod — —

»Aj vrag te vzel l zakriCal je to varas 
i skoéil je naglo od lafanga uaprvo. íena 
zavikne i zaleti po stengah — on za njora, 
out padue, on takaj — tér ou se tak ebe-

Horvát-inaífyftr beszélgetések.
Peter. To je cudnovita zima.
Péter. Kz csodalatos tél.
Pavel. 1 ja se cudim tomu ; tak je 

toplo, kak drugda vu marciuáu.
Pál. Én ia cs- dálkoztm ezen ; oly me’eg 

van, mint máskor márcziuHian.
Peter. Ja si vre premi lávám nad tem, 

da bi dobro bilo bundu vu ormar araniti. j
Péter Én már azon gondolkozom, hogy 

jó volna a bundát az almáriomba eltenni.
Pavel. To bi pre rano bi o. Misiim, 

budemo joő jako kuriti morali
PA'. Az még korán volna. Gondolom, 

még erőben kell intenünk.
Peter. I to bi moglo biti Ali nebi 

nnaral, da bi vre zima minula.
Péter. Ez is lehetséges volna Hanem 

nem törődném, ha már a lél elmúlanék.
Pavel Zakej ?
Pál. Miért ?
Peter. Teíko je zbog drv.
Péter. Nehéz a fa miatt.
Pavel. To je istinii Negda smo s; 

lehko drva pr isler beli. A ve ?
Pál. Az igaz. Valamikor könnyen 

szereztük a fát. fcb most ?
(Folytatjuk.)

(w abo H fttira ft.  —  V é n a  z U U a.

NYILTTÉR •)

i »Verfaíschte schwarze Seide Mán verT
I brenne ein Mllsterchen des Sloffes, von dem 

mán kanton will, und die etwaige Ver fíi'sebung 
trilt solort zu Tago : Eohte, rein ge fii rbte Seide 
kriiuseit soíort zuwamrnen, verlöscbt bald und 
hinterlüsHt vrenig Asche von ganz hellbraun- 
li .̂her Farbe. Verfü'Hchte Sóidé (die leieht 
speckig \nird und brioht) brennt lang-mm tori. 
nament,ich gliinmen die „Scliu8.sí;ldenu weiter 
(wenn sehr mit Far befőtt' eruchweri). und 
hinter üeHt eine dunkelbraune Anche, die síeli 
im (íogensatz zűr ech-en Seide nicbt kríiueelt 
vondern krümmt. Zerdrü(»kt mán die Asche 
dér echfen Seide, so eersüiubt sie, die dér 
verfalschteii nicht. Das Seidenlabrik- Dőpot Gr. 
H e n n e b e r g ( K .  u. K. Hoilirterant), rA ii- 
i ic h  vereendet gern Muster von aeinen echten 
Seidenstoffen an Jedermann, und lieíert ein*

| /.eine Hőben und ganze Stücke porto- und 
I zollírei in m Haus,

*) E rovat alatt közlttttekérl felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.

O D G O V O R N I U R E D N I K  

M A  R G I T A I  J O Z 8 E  F .

DO, tk' 890
Árverési hirdetményi kivonat.

A cs&ktornyai lör. járásbi«Ó3ág mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
miként néhai Nivák József és neje Vuko- 
vics Anna Csáktornyái volt lakosok önkéntes 
bírói árverési ügyében a nagykanizsai k»r. 
törvényszék (« Csáktornya kir lárasb róság) 
teiüle'éu l»*vŐ Csáktornya községi 143 sz. 
tikvb u 193 hisz. a. felvett 1385 frtra, a 
329 hrs7. a 106 frtra, a Csáktornyái 419 
sztjkvben 311 hrsz. a. 178 frtra, és a Csák
tornyái 430 szt)kvbea 310 hrsz. a 107 ír tra 
becsült ingatlanok s tartozékai 1890 évi már
cius 29 én d. e. 10 órakor a Csáktornyái kir. 
|b tó-ág tlkvtárdbun megtartandó nyilvános 
á 'T dé iő t i  a inegál la pi rótt kkiáltáU áron alul 
is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kik ál' á-i arának 10 ' , -át vagyis 
176 frt 60 krt készpénzben vagy az 1881. 
évi GO t- ez. 42 §-Ában előirt óvadékképes 
paprrbau a kiküldntt kezéhez letenni, a többi 
feltételek a h rőságnát inegtekinthetók.

Kelt Crsaktornyán a kir. jbiróság mint 
t kvi hatóságnál 1890 évi január hó 10- 
rk napján 516 1— 1.

Hirdetések 5 5 8 0  tlkvi ^záru 89 .

Árverési hirdetmény.
A perlaki ki ibnó'ág » int tlkvi hitóság közhírré teszi,

h gy a ni. kir, kircstáinak L»tm In a  Vranovics liuréné jel: 
A so kralyeveczi és L«tin Mái'a K<-cs s Istváuné jelenleg őrségi 
lakosok elleni kielégítési \é.rebaitisi ügyében 138 fit tőke, en 
uck 1877. január 15 tói járó 6 "o os kamatai 5 frt 97 kr. vé
grehajtás kérelmi r eznttal 8 tit 65 krban megállapított költ
ségek behajtása cyélj bői a nkmizaii k r. törvényszék (perlaki
b'i. jb lóflg) terül*tőn fok ő Don á< «»**cz község 34 sztjkvben
A I. 1. 2, 3. G. 9. 10 sor 46. 47. 276. 859. 2109. 2177.
hrsz ingatlanok 919 frt becsárbau továbbá az u », tjkvbeu A
t  l sut 1433 hrsz. ingatlan 15 f t, végül a domásinrczi 419 
sztjkvben A J 653 hisz. ingatlan 48 fit brcpá'ban Domám- 
ii*ezen & községi bitó Ghánán 189 K évi 1 ebruár hó 12 ikén i. 
t. 10 órakor niegtartandó nyilván, b árv* lésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a frnnebb kit«‘tt brcsái. Árverezni kívánók 
tallóznak a becsár 10 °0at készpénzben vagy óvadékképrs p^- 
p'ibán a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a véielárt 3 
egyenlő ré.-zletbeu még ped'g az elsőt az árverés jogerőre

i melkedésétől számítandó 8 nap n, a más- d kát u. a 30 t »p a.
a haimaliikat n. a. 60 n. p a minden egyes léízlet után az
áive1 és napjától száBFott 6 százalékos kHinatokkwl együtt az 
árveié'i főtételekben megh.tározótI-helyen és módozatok szerint 
li tízetn . E'eu hiidetniéuy kiboc-á tasával egyilejüleg mrgállfl- 
l'ilott ár-v»lés feltételek a hivatalos ó»ák alatt a perlaki kir.
t kv) osztályánál s Djmás m ez köz-ség elöljá'óságánál rnegtekiut-
Itetók, Kelt Perlakou 1889 év október 31-éu. 521



5461 tkvi szám 89. 522.
Á r v e r é s i  h i r d e i m é m j .

A perlaki kir. jbiróság imnt t»kvi ba
lóság közhírré teszi hogy a Zalamegye össze
sített árvatáruak Horváth Mihály és inja 
Bucsics Francziska jurcsoveczi lakosok ellem 
kielégítési végrehajtási ügyébeu 15 frt 7 7 kr. 
hátralékos tőke, ennek 1888 évi julius 1-tól 
járó 5 7o os kamatai 5 •/• késedelmi ka ma 
tok 6 frt 20 kr. peri, 4 fit 20 kr. végre
hajtás kárelmi s ez attai 7 frt 15 ki bán 
megállapított költségek behajtása czéijából a 
nkanizsai kir. tőivényszék (per 1 aki kir. ibi- 
rósig) teiflletén fekvő Benkovecz kézség 43 
sztjkvbeu A I 04. 101 148 l l í | .  hisz 
ingatlanokból Hóivá* h M háiy és nej* Kuzs cs 
Francz'skát illető V4 rész 92 frt becsárban, 
továbbá a benkoveczi 231 sztjkvbeu A I 
77 79/a 79/c hrsz. a. ingatlanokból ugyan
azokat illető rész 36Ő frt becsárban, « 
benkoveczi 240 sztjkvbtn A f. 123. 179
187. 243 hrsz. ingatlanokból ugyunuzokai 
illető '/« té-a 257 frt becsárban, végül a 
benkoveczi 256 sztjkvbeu A f .  172 hrg/. a 
ingatlanból ugyanazokat illető ’/4 rész 92 
frt beciárban Benkoveozeo » községi b>ó la
kásán 1890 ivt február hó 11 ik napján d. e. 
10 órakor megtartandó nyd ános árverés* nei- 
fognak adatni. Kiváltási ár a fent-bb kitett 
btcsár.

Árverezni kívánók taitoznak a b*oá 
10 százalékát ké zpénzben vagy ovadékké^es 
papírban a kiküldőit kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben raet 
pedig az elsőt az átverés jogé őre eme- 
kedésétől számítandó 8 nap alatt a máin 
dikát u. a 30 nap a. a harmad kát u a
60 nap a. mindéj egyes ié>zht után a 
árverés napjától száuiiott 6 °0 os kamutokk . 
együtt az árveiéai feltét*-! kb. n megh ta 
rozott helyen és módozatok azemit bfi'.-tn* 
Ezen hí detmény k bocaá ti-áva eg jieü ieg  
megállapított árvéiém Mtételek a hivatalt* 
órák alatt a perlaki kir. jbiró-ág tl tvi osz
tályánál s Benkovecz s Jmcsovcz köz-ég e ol 
já'ó ágánál megteki iih-tók.

Perlakou 1889. év november 2 án.

5471 tkvi szám 89
A t v e r é s t  i s i t  d e i m é n t / i  k i  v o n  ti/,

A csákiomyai k»r. jb ló-ag mi t ilkv 
hatóság közhírré teszi h-gy Sa**8' Lás/jom 
végiehajti tónak S/.klepits István végi* ha ta>i 
szenvedő elleni 250 fit tőkekövetelés és já». 
iránti végrehajtási ügyében a uk-nizsai ki». 
törvényszék (a Csáktornyái ku. jbnó>ág) i»- 
iületén lévő a felsó-pusztáko? ezi 126 tk 
16/a hrsz a. belsőségre a liozá ta-tozó legelő 
és erdő illetménnyel együtt 410 ír t becsér- 
tékbeu a 97jb hisz. a. 215 frt, 112|b hrsz. 
hisz a. 185 írt, 140jb hrsz a. 78 fit éi 
276|a hisz. a. 140 f. C becséitékbeu az ár
vetést ezennel megállapított kikiáltási árban 
eliendelte, éa hogy a fennebb megjeölt in 
gail&uok az 1890 évi mártias hó 3-án d. e. 10 
órakor a felsó-pasztákoveczi közcég házabau 
megtartandó nyiháuos árverésen a megáilap' 
tolt kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Ai vei ezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsáiának 10 •/• VW 8 41 fit, 21 
frt 50kr, 18 frt 50 kr. 7 frt 80 kr és 14 Irt 
készpénzben, vagy »z 1881. BX. t. ez. 42 
§ ában jelzett árfolyammal számított és a 
1881. évi november hó 1 éti 3333. sz. a. keli 
igazságügymiu stoii rendelet 8. § ab«n kijelö i 
óvadékképes élték papírban a kiküldött kezó 
hez leteuni, avagy az 1881, LX. t. ez. 170 
§ a értelmében a bánatpénzig k a bíróság 
nál elöleges elhelyezéséről k ál iiott az*bál., 
szerű elismervényt kiszolgáltatni.

Keli Csáktornyán, 1889. évi deci-mibe 
hó 10*iknapján. A Csáktornyái kir.jbr., mmi 
(Ilivi hatóság. 517

VII. ÉVFOLYAM.A Csáktornyái takarékpénztárral egyesült
(Hisegéljző a z ö r e lh e z e t  I, e z , lakjai

folyó év február hó 16-án délután 3 órakor, Csáktornyána Csáktornyái takarékpénztár részvénytársnlat helyiségébentartandó
közgyűlésre

I hivatkozva az alapszabályok 20 §-ára tisztelettel meghivatnak.

I .
1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
o. A leszámolt II. csoporti és a folyamatban lévő III. és IV. csoporti száma

dások fölötti határozathozatal és a felmentvény megadása.
4. Az igazgató, 3 igazgató tanácsi tag és a felügyelő bizottság megválasztása.
5. özvegy Lobi Jakabné kérvényének elintézése.
6., A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
7 Netáni indítványok.

Csáktornya, 1890. január 2G-án. é *  W*&atás&g-

*) Lógj a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, ana legalább 20 szövetkezf-ti tagnak jelenléte 
grükségcltvtik, kik 500 törzsbotétvt képsis* In-k,

Ha a közgyűlés nem valhatink határozatképessé, akku 15 nappal későbbre egy ujkötgyiilés hívandó össze, 
I mely az első közgyu és tárgyai fölött tekintet nélkül <» tagok, vagy törzsbotétok számára jogérvéuyes határoza- 
I tokát hoz. _

519 1 - 1

A  Csáktornyán s z é k e lő

rmirakö/.i takarékpénztár részvény-társaság 
1890-iki február 22-én délután 3 órakor 

sajat helyiseyeben

IX. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartja meg, melyre u t. rés/.venyesek ezennel megliivatnak.

---------------—--- npetfr ~~m --------

N a p i r e n d :
1; A gyűlés megnyitása az elnök által
2. Az igazgatóság és a felfigyelő bizottság jelentése*
3. A zá szám a beterjesztése s e fölött* b*tán>z«t. A mérleg jóvá 

hagyása. Az osztalékok megh *tári»záaa és a felnentvény megadása
4. Az elnök, igazgató, aligazgató négy igazgatósági tag és a félti- 

gyeló-bizott9ág meg választása*).
5. Netáni indítványok.
6 A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.

A z  igazgatóság.



5036 . tk?i az. 1889.
Árverést hirdetmény.
A Csáktornyái k«r. jb rőrig mint Mm 

hatóság i öihirré teszi, bogv Novák Ferenc* 
végrehajtatouak özv. Kutnyák Józsefné vég- 
rehojtást szenvedő el'eni 600 frt tőkekövete
lés és járulékai iránti végű hajtás ügyében 
a nagykanizsai kir. törvényszék (a csáktor 
nyiii kir. járásbíróság) területén lérő VI ik 
hegy kerületi 1464 tk. 1997. hrzi szám a. 
ingfitlanra a h izátantnzó arányl»gos legelő 
illetőséggel együtt 733 fit h-csórták ben az 
árverést ezeunel megállapított kikiáltási árban 
elrendpltp, és hogy a tenn*bh megjelölt. >n- 
gotianok »z 1890 évi fcbiuá: hó 24-ik napján 
délelőtti 10 Diákot a VI heg) ke ü «t község
házában megtartandó n y i lv á n o s  áveré
sen a megalapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok húsárának 10 °/a*át vagyis 73 fit 
30 krsjezárt készpénzben, vagy az 1881. 
LX t.-cz.42. §-ában je lzett árfolyammal szá 
mitott és az 1881. évi nov. 1-én 3333 sz. a 
kelt igazságügyministeri rendelet 8 §-íban 
kijelölt óva<léKkép3S értéUpapiibán a kikul 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előlegre elhelyezéséről kiállított 
szabályoz*!ü ebsmervéryt átszolgáUatni.

Csáktornyán, 1889 november 12-én.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkv 
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MAGAS PR0YN0T
összekötve E G Y  J U T A L É K K A L  
nyújt egy nagyobb bauk-inlézel (ré«zv. tftrs. 
bármily AHAmi tisztességes egyéneknek, kik

törvényszerűen kiállított
részleüveink alapján B̂ rsji gyeknek részlet- 
fizetésre való elárusiiásával foglalkozni akar 
nak. Ajánlatok szerkesztősig Budapest, Er
zsébet-tér 18. sz. alá ezimzendök.

Alulírott Varazsdon, ez év jan. 1-én a

^VADEMBERHEZ*
czimzelt

s z á l l o d á t
átvettem s azt az igényeknek megfele
lően berendeztem. A midőn ezt a na
gyon tisztelt közönségnek szives tudo
mására hoznám. Ígérem, hogy oda lo
gok törekedni, miszerint a t. közönség 
kívánalmainak minden tekintetben eleget 
tehessek. Kérem szives pártfogásukat!

H A JA S  J.ASZI.Ó
506 3 - 3  szállodatulajdonos.

U t a n z a ^ c k  e l l e n  m i n t a  é s  je g ry g -y e i  v é d v e .

-« a T C H O B S Ó  ►
S c h a u m a n n  G y u l a

v l i l é k i  g y ó g j s z m A / l d l  Slo<*lttkr»iil»;iu ciiiéftztéftl / . a v a r o k n á l  én  
g y u i i i o r h a j ó k  e l l e n  é v e k  ó t a  h i p i ó l n l l  é l m i i l i  s zer .

Kapható az osztrák magyar monarchia in n len jóncvll gyógyszertárában
®*8t  ̂ E g y  doboz ára 75  kr.

Postás/.-1 kll l ii >• s legkevesebb két doboz vételénél utánvéttel.
K o r a ik  t a r : S ( l l  I H I 4 W  U Y I L A

vidéki gyógyszertára K f o c l i e r n t ih H i i .
U j ó j j j á o . n l i  N z a k ln p o k  v é l e m é n y e i  e  g y o m o r s ó  é r t é k é r ő l

Wi ner ffledicinische Wcchenschrift (Bécd gyógynszali hetilap) 1878. 15. 
s/Yim A Schaumann Qyula ur stockeraui gyógyszertárából való gyomorsó egy 
oly szer. mel> emésztési zavaroknál a gyomor gyengeségénél annak hűi út
jainál, vagy ehez való hajlamoknál étvágytalanságnál stb igen jó hatással 
bir és nemcsak étrendi s minden étkezésnél használandó, hanem leginkább 
gyógyászati szernek kell azt tekinteni Annak összetétele, melyekben a leg
jobban kipróbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagyszerű hatása 
csak a legu abb korbal. lett köztudomású — képv selve vannak, érthetővé 
teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása által e'éretnek. És min
denki, aki tudja, hogy éppen az emésztési zavarok mennyire befolyAsol ák 
az ember egészségi á'lapolát, és mennyire lefogyasztják az egész testalkatot, 
el fogj a ismerni, egy ily szer fontosságát.

\V iener ^ lcü ieín i*chc lllikiler (Bécsi gyógyászati lapok) 1878. 22. sz. 
A stockeraui vidéki gyógyszertár lula (Ionosa Sr hnii naim  (pyiihi gyógy
szerész által készített gyom >srsó különösen idillt gyomorliurutnál jön észi-ze- 
lilén alkalmazásba. Leginkább azon előnnyel bir az egyéb ro z emésztéseknél 
használt sze.*ek fölött, hogy könnyen élvezhető és hosszabb ideig vehető a 
nélkül, hogy ártana. Különösen ro z emésztéssel biró egyének részére 
ajánlatos.

T udóin  A mii I . Megbízható vevőim és elárusítóim tudtomra adták, hogy 
itt olt. a c«>ncurrensek, akiknek fogalmuk sincs? a gyomorsó ö.-szetételéiől, 
minden érték nélküli szereket készítenek és az enyémhez hasonló dobozokban 
elárusítják, amivel is kérem arra ügyelni, hogy dobozokon az én aláírásom 
látható legyen. Schaumann Gyula.

N yom atott F ischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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