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I n jlta ra Tiaohel Filipova kain w
pradplaU l oSinana poiiljaju

na horvatskom
S fű ik é n t g l a s n t k

i mag;arskom jeziku izJazeéi druitveni znanstveni 1 povuőljlvi üst za púk
Izlazi svak!
jedenkrat i to : vu svaku nedelju,

nMedji»iurskt)gapodpo»iagajw ega Hnovniökoga druifra „Cakovetkr Ipa>kasseu, „Medjimurskt spo kasse*, „Dolnjo- Medjimurske Iparkasse*
: Pvdpvviagajutega druliva " Gornjo-Mt'djiitmrsi'oga knltunwga ám ítva*.

je kralj A:beit imenoval za bana Hiőmwkoga i nadaril ga je s gradom Hunyadvár i « célom onom okoücom k*j h í je
Iv á n H u n y a d y
on nnjve zh h I u í í I svojiin vite^vom vu
Gizdavo spomin'e Nemec svojog.i Ar- taborih proti Tur< inu.
rnina, koj je avoju domovinu izbavil iz
Po ranoj nmrii kralja Alberta prejarma rinriHknga. h poárovanjem apomina ne
englez od svojega Kronwell Rikharda, koj vzela je vladu Jal2abeta njegva dovicv i
je moé svoje (lomovine podignul na vrhu- lo ?a sina Eadislava, poriam otéeve amrti
nec najviáeH, a odu.Aevljenjem minli Fran rodiváega ho.
RisUiéa sila hirska, pák slabo icucul na avojega Napoleona f-ga, ar je nlavodobitno noail posvud őrlővé francuzke, ako vlidan e .íaliabetino, poatavi’o je
«a svetim nadehnjenjem govori áved o Hunyadyja vu velike brigp gliuleé na blaHvojem kralju Guatavu Adolfu kuk od ju gostanje i buduónost, m le domovine, pák
naka vérskogn i ua d> movinsku ljuhav zbok foga je i in s onimi dr*al, koji hu
viliidé ne arcé amerikinca, kada poniiali poljnkegu kralja L laazlóa pozv.i i na tronuá
na ime slavnoga borca za alobodu Wa- magiarski Proli ovnmii a ]>olek Jal/.abete
na^rale hu v orsagu Htranke kője je Hu
shingtona glaHOvitogn.
Od gori nabrojenih junakov ni je bil nyady med imtoga sve uredil Bízó je i
gorái naA Iván Hunyady diéni junak i j dobro uvidel U U mzIó , da ne na tronuáu
oAtri bié divjili turnkih Aeregov a évrati »amo tak more onigurali ako ga bude
branitelj vére Kristuőeve ! P<-dpunim Hunyady podpomügal, zn|o, da ni ga pre*
pravom more «e unporediti s onimi gori, dobi na avoju atran i <la rou nv*C jo po
a narod magjara ki komaj pózna foga alav- vek*a, imenoval ga je /a zapovednika bo'noga junakn, i mnlo zmi povedaii o dió grad«koga potlamkam ga je veö napravil
za erdeljskoga vojvodu i temeékoga vihovnib niegovih <inih
Huny <d Iván bil je vu svoje vr me noga inpana. Za ono vrém^, kada «e je
erdeljski kn z vojvoda, bán alav^n-ki, te- turaka Blla najbolje grozilft n«áoj 1 movini
meski i arem'ki, zapovednik belgradwki i treba o jo vu Belgiadu b»á i>»l\Vr,»ga zapovednika k*«k je bi1 Hunyady. Ka ia je
kormanuá magjarskoga oraapa.
Hunyady bi je ved za vréme kralja on zapove lniö vo be írndsko prevzel. pusZsigmonda glasoviti junak i tolikokrat e to il je p<> iUMgjarskib zeinl ah turakiba^a.
pokazal svoje vojnicke izvrsmobti, da ga imenom liak, i buduö je vtő Sem endriju
ÍZ

POVF.STI

ORSAGA.

i druge grade pod svoje gospodntvo Bpravil, obrnul jí» orutje proti B lgradu. Iliinyady Tvan nije Cekal da bi ÍZak pod
Belgrad doáel, nego ae je poZuril pred
nioga, h njim se je potukel, i a prévzetnim Hvojim napadom, tak ga je potukel,
da je sva ratna sprava turska llunyadiyu
v rukc pala Óva bit ka dala je Hunyadyju junaöko ime, óva ga je véjnila biéem,
pred ki.jim hu Turcini drbtali.
Nu nlavodobitje nad liak ba.Aom nije
Turéina preafrafilo, nego ga je joá na
vékái gnjev poteknulo, ar je taki Amurat
cár poalal Mezeibega, da pustoái Erdelj.
Ov je pri aelii sv Inni tak lluniadyja
iznenadjl, da je Hunyady nebe 1 avoj Aeivg samo h bégőin osloboditi mogel. Nu
Hunyady je ovii nramotu Tnréinom joá
intő let) dvapiu naplatil. Taki za avojim
b«'*g- m zebrái je vojaku, i iAel je za Mezeibegom. kői ae je zbok svojega slavodobitja opouosel, navalil je na njega kak
jeden bukteói vihar i pofiam krvavoga
okreflaja tak mu je rede pomeAal, da je
nam Mezetbeg beiati morál, ou nije mu
hasnila bitrina nj^govoga konja, jer ga je
dostigla viteZka aablia mugja aka i bil je
akupu sa a ojnoi sini pogublien. Izmod
TürOinov malo je ii ih oatalo, a v ruke
Vite'ov magja skib tak je bo.’atp l n opal,
da |e iz ovoga pl na Hunyady oirkve dal
zizidati, vu Nagy-Bánya, tíz. Imre i vu
l'övisu.
(Dalje sledi.)

ZABAVA.
Skola.
Bil je, pák morei) ti i tezda je, «▼©!
je, a morebiti i vezda iivi, mudruval —
je, na«el bi ei i deudenes kojega vernoga
pajdaáa — zömül sam se steni na Parla
Hubeka. Ov je bil vu ouo viőinc najbogate i gospadar i túl kajáé poglavar vu jednom selu Ali zaslutbe tubkoga imetka
nekiuóe njcga ved zdavnja pokojunga nje*
govoga otca; zato on dél a s imelkom kak
Je ojemu volja, — nevklanja se nikomu
1 puta, siromaAtvo odurjava, a za obőenito
dobro devetft ga briga. Kada se je hotelo
delati kaj za dobro ccloga sela, őujte ga,
kaj je oncla rekel: „k*j je ineni briga za
koga, meni je dobro.*
Svoju napuhnjenoBt pokazal je i ouda,
kada se je dogovarjalo, da bi se vu tóm
selu napravila ákola. Za ov cilj pozval je
gospon pleba iofl vse obdinare k sebi na
farof, a prvi med ovimi bil je kakpak i
Pavel Hubek, kakti poglavar. Plébános
Ijepim svojim govorom razlotil je ujim potreboín ákole i cilj, kaj se vu njoj dobivá,
s overai reCmi: Preljubljeni farriki ! Vu
vsako vreme ste mene posluhnuli, inislim,
da i vezda nebuiete moju reő i navnk
zavrgü. S jednim glasom rekli su taki vsi *
Gospon pleba no', Njihova röö je máa red
Njibova 2elja je i naáa ^elja,
Na to se razdere Pavel Hubek : Je,
lehko je obeóati. ali odkud budu penezi za
ákolu ? Nije tomu dosta jeden krajcár, niti
dva, a i őemu da bi se penezi troáili ? Ja
neznam eteti, a jód menje pisati, pák zatoí
tivim gogpodski, a morém i vezda nabrujiti
vi e cekinov nogo vnogi od visoko vuéene
gospode.
Plebanuft mu taki presede vu reft :j
Mudri moj Pavel! Nostoji boga tat vo samo
vu punoj kési, nego spametni ljuii dric one
za bogaié, koji si napunjavaju svoje glave
Ijepimi i hasnovitemi navuki, koji si ople-j
menjavaju srce; a kratiju volju od vsaké
grelne srditooti, a to se vse vu ákoli do- í
biva. M"j Hubek ! irn i vi imate siueka
Vaníeka, koj je prav za ákolu dorasel*.
Kuliko veaelja imaju drugi roditelji svojoiu
decona, a vi ste tak tvrdokoren i odurjavate
ákolu : — Farniki áalostno : S bogom gospou plebtnoi ! (idud veó drez vrata) doáü:
budemo drugi krat na razgovor, do tóga
vremena bude rcorebiti i nal Hubek doáel j
k p&meti.
B la je nedelja. Piebanol je odslu2il
svetu meáu i pozval je op t svoje (amiké
na drugi dogovor /.aradi ^kole.
Po dovrfioooj slu2bi boftjoj iáik su na
iledajud plebanuáeve rcői vu njegov stan,
a plebanoá je podel : Preljubljeni mo'i !
Nut opet smo óvd*, da se dospomeucmo
ovdi med sobom. Kaj st.e nakanili zaradi
Ákole ? Ja mialim, da sara vaui prvi krat
dosta razumljivo rszlo2il veliku potreboőu
ist e ; a tóga i nedvojim, da bi se koj
nadel, koj bi rckol, da je ákole no treba.
(Vsi na glas) : Mi ieljimo i to tak n»j
prvlje, da se i-krla odpre. — Hubek, (koj
je negdi zaostal), dobeli kakti zvun sebe,
da bu posluásl, kaj se pák ve dela i znvikne : Vas deset ste ne ce!a obdiua.
Vekda stran jc proti Akoli, & komu je potrebna ákola, naj si ja zidje. Ja znam naj
bolje, kuliko ac vu ob iuskoj moéuji nahadja, a gda bu pák do b do pobiranja
penei, vsi budete dutili, a gdo bu pák viáe
trpel kak j a !

soj domovini, uego i p(> drugih orsigih. I
talianska zemlja dobila ga je dosta, B*á
£iti.ra>, da je vu okolici Pavije i Mantuie ■
vu sredini augustuáa bil takov atrahoviii
fiher, tuőa i pici mii obiak*, da je pri túrni
vékái bioj eelah opuatu^cn. 15 obőuah tál?'
je na nikaj dofl'o, da stanovmkom niti stana.i
niti kruha nije ostalo. Kaj nije tu. a potnkla,
to njiin je voda oéuesla, hi/e pák je y.her
roztepol.

Bpeflt 24. augustné* 1890. |ennek 1889. október bú 15-től járó 8 gZ4
á t .Vi 3 * í í t z* ékes k*watJ»i és 8 fit 65 krban mcgPri »The Greeharne zvanora loudou
ailap’tott árverés kérelmi költségek behajtása
ezé! ából a iisgy-kamzsai királyi törvényszék
akom d iu itvu (vu C"kovcu je upravuictvo
ODQOVORNI UREDNIK
perlaki királyi járásbíróság) teiületén fekvő
pri Graneru ^tacuoaru), je moéi i'v o t ősi
lhunásimcz község 70 s . íjkvben A |
M A R < t I T A 1 J O / H K K.
gurati. TojeBt plati, gdo si hoée iv>t oei92 hr sz. ingatlan n rajta lévő 23. népsor
gurati, po letu veknii ili ménjén svotu i to
sz. házzal nz 1881. LX . t.-rz 156. ^.rt
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu hoőe
N Y IL T fÉ R *)
alapján egészen 160 ftt, továbbá a 90 hr
da dobi, pák ako bi vuiuil, herhom ímeuuto
sz. ingatlan a hivatkozott törvényszakasz
dro^tvo zplati onu svotu, na koju je bil isti Verfáischte schwar/e Seide m «m «
alapján egészen 48 Irt, a 376 hr. a/, u,
brenne ein Müsterchen des Stoffes, von dein
osigureu, ili ako d» í vi n. pr. 15 — 20 let, maii kauíen wil', und die elwaige Verfidscbung g*tlan a hivatkozót szakasz alapján egészen
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak e mo i iriit aofori zu Tagé. Keble, rein gef.nrbm Seide ,60 írt, a 462 hisz. ingatlan a hivatkozott
törvényszakasz alapján egészen 140 fr!f ny
livot ftenckith i decali osigurati. Ovo d ru2tvo' kenuséit sofori zu«*ammen, verlöscht btöd und
, hinlerlfl't vrenig Asolie von ganz hellbiánlieher
1463 hr. sz. ingatlan egészen 48 fitf M
ima svoje glavno upravniötvo vu Budapefltu. Farbe.
Verfaschte Seide (die eicht speckig 12100 hr. sz. ingatlan egészen 28 fit, Tégül
wird und bricht) brennl laigsam tort. nairent- a 2167 hr. sz. ingatlan egészen 72 t t
lich glimmen die „Sol.uaslüden" weiter (wenn
becsáiban Gomástu* ezen a községi biró luUásebr mit Farbstoff erschweri). und hinterbisst
eioe dunkelbraune Asobe, die síeli im (íegen- sán 1890 évi szeptember hö 29 én d e to
saiz zűr ech en Seide nn hi ki.iusell sondern órakor
Wuliák Rezső Csáktornyái lakos
kríimmt ZerdrUcltmann rlie A»che dér echten felperesi ügyvéd ví.gy helyettese közbenSeide, so zerstilubt sie, die dér venalHcbten
jöttével megtartandó nyilvános árverésmi
| niehl. Seidenfabrjk-Dépot t i . H e i r .e b e i
(K. u K. Iloflieterani), Z ü r i c h versendet elfognak adatni.
»The Gresliam*
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gern Muater von seinen echten Seidenaioffen
an dedermann, und lieferi einzelne Roben
í und ganze S lieke pnrto und zollírei in s
Haus,

K>k áitás: ár a feuntebb kitelt becsár.
Árverezni kívánók tarto/.i ak a birséi
10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes
papírban r kiküldött kezéhoz letenui. Vevő
*) E rovat alatt köztöltékért felelősségei nem köteles a vétel*, t 3 egyenlő »észletben még
ped g az elsőt a* árverés jogerőre emelkedő
vállal a szerkeszt fi.
sótői számítandó 15 nap alatt, a másodikat
úgy au ntt ói 30 nap alatt, a hm mariikat ugyan
attól 60 nap alatt miuden egyes részlet
után az árverés nap ától számítandó 6 •/ -os
kamatokkal együtt az fu Ver ősi íeltéMt-kben
meghatározott helyen és ii.ódozatok szerint
b fizeui Kién hirdetmény kibucsájtásával egf•aejüleg in* gállapitott át ve«ési feltételek a hi
vatalos óiák alatt a perlaki kir. jbir. tik vi
• sztályánal s D-nnásinecz község elöljáróságá
E<ry tí
nrit ’er ho-s/n, nál
lUegttíkli. tlietók.
2 és l a moler
ik
Kelt Perlakou, 1890. évi junius. hó
26 án.
ftyg
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A rvet rsi hu tirtm énf/.
A p» r k kir. bi o»4u iiiii.t t k u
ha
ó ag közlői »é ies/i, Imgy ifi Nt-uiuari
M i 8« Csáktornyái ti.kosii. k, Kovács György
•loináaiu^c/e 1 kos . |l n kielégítési vég et>ai
tási ügyében 63 f ri 44 ki. bat'alékus tőke |

KKRKSKT.
Egy bankintézet keres mindenütt egyé
neket, (örvényÜeg engedélyezett sors
jegyek részletfizetés melletti eladásra.
Igen e o n > o s jutalék feltételek.
Ajánlatok B. J. jegy alatt
G o h llirrg e r
V hirdetési irodájá
hoz. B udapest, váczi utcza 9. sz. —
intézendők.
(J59 2 -6

Á rverési hirdetm ény.
A p er’aki k ir jbiróaág m int t'kvi hatóság közhírré teszi.
hogy Szoboticza küzaégnek, Pintaríc^ L énárd szohoriczai lakos
elleni kielégítési végrehajtási ügyében *5 írt 60 k r
’Őke,
ennek 1882 deczem ber hó 27 tői járó 6 száza'ókoH kam ata'
1 trt 82 kr. peri. 7 írt 50 kr. végrehajtás kérelmi h ezúttal
7 ír t 65 k rb an m eg állap ít tt költség k ImhaitáHa ezéljából a
nagykanizaai k ir törvényszék (per aki kir ,bir »aág) területén
lekvő Szoboticza közaég 105 >zt kvben A í 1— 5 sor 37 b
171/b. 197 a, 2 1 1 a 242 b hrsz a. ingatlanokból Pmtarics
L én árd ' 8 ré»z jutaléka 309 trt becsárban Szohuiczán a
községi bíró lakásán 1890 évi szeptember hi il-ik napján d e
10 órakor ü r é s z Alajos perlaki lakós f lpere.si ügyvéd vegy
helyettese közbenjüttével m e g ta rt nd
n y d v án o s árverésen
elfog adatni. K ik iáltási ár a lentebb kitett becsár ; árverezni
kívánók tarto zn ak a bec*ár 10 százaié át készpénzben vagy
óvadékképes p ap irb an a ki Küldött kezéhez letenni
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j

M egjegyeztetik, hogy az árv erés által özv. P in tarics T h
m ásné szül : Ja n k o v ic s K a ulin szoboticzai lakos j*vá a bekeblezett szolgalmi jog nem érintetik.
K elt P erlakon a kir. jb iróság m int tlkvi hatóságnál.
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