
VIII. évfolyam Csáktornya, 1891. márczius 29-én 13. szám.

S u rk M itó re l értekezni leket min- 
éeunep 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
Minden közlemény M a r g l t a i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K i a d ó h i v a t a l  :

Fizehel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetést.*.

B irdeU sek ju tányosán  s z á m í t ta t n á .

MURAKÖZ
MAGYAR és II0RV.ÍT NYELVEN .MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

M o g jH t'iiik  E iH en k iiit v a sá r n a p .
A Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet*, a »Csáktornyai takarékpénztár*, a »Muraközt 

takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . .  4 frt
Fél évre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Ooldberger ▲. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek II., Dukes M., Uppelik 
Daabe G. L. és társánál és HerndL 

Prtinben: Stern M.

Nyi!ttár petitsora 10 kr.

föltámudás ünnepén.
Föltámadunk !
Van-e vigaszlalóbb hir, biztatóbb, bol- 

dQgilóbb*. remény, mint amit e szó fejez 
\  ' k i ;  !

^ ‘ Aafcnfíly durva és anyagi legyen is az
icI&^Szelleme, bármennyire igyekezzenek is 
a szivekből rendszeresen kiirtani a kegye 
letes érzéseket és a hitet, ennek az egy 
szónak oly varázsa van, mely minden fáj
dalmat megenyhit, minden bánatot megvi
gasztal s a kétségbeesettebbet is meleg 
fénynyel tölti e l !

Föltámadunk !
Ez a szó azt teszi, hogy viszontlátjuk í 

azon szeretetteinket, kiket a zord halál kar
jainkból már elragadott, vagy kíméletet, 
kegyelmet nem ismerő kezével leszakít 
holnap !

Viszontlátás ! Mily fölséges, égi bízta 
tás ! Az Ur kegyelmének és jóságának leg
édesebb, legboldogitóbb ajándéka !

Ki vesztett valaha anyát apát, gyer
meket, jóbarátot, kinek szivét az a kegye
lem, vidám, szent ujongásra, hallelujákra 
ne hevítse ?

Viszontlátás! A mely szívben csak egy 
paránya van még a hitnek, az a fenséges 
igézet felcsapó lángokra szíthatja azt.

O mily égi boldogság e hit verőfényé
ben elmerengeni ama titokteljes jövendő. 
fölölt, melyet a szív sejt, a vallásos hittel 
megáldott kedély reméli, — de melyet az 
értelem, a kutató és kétkedő értelem íöl-  ̂
fogni s megérteni nem igen képes.

De tagadni is csak a balgák merik!
A füllámadás. a tovább élés nélkül 

mily bevégzetlen és kisszerű lenne az alko
tás nagy müve ! S mivé lörpillne az ember, 
ha létele küzdelmeinek, a fentartásért vivőit 
nehéz harczának czélja nem volna egyéb, 
mint faját e földi zugban, e lágas börtönben 
tovább plántálni!

Érdekes lenne e akkor egyá talán élni 
s a létért való küzdelem nyomorúságait 
és fáradalmait csak egy pillanatig is el
viselni !

De nem, nem ! Ez a tagadás, ez a 
a kétely csak az elbizakodott, elkevélyedett 
szellem betegsége, melylyel önmagát s a 
világot ámítja, de csak addig, mig egy nagy 
fájdalom, vagy az iszony rémülele nem 
kényszeríti porba borulni, hogy lelkesedéstől 
elragadtatva, vagy kétségbeeséstől lesújtva 
a bünbánat megalázkodásával és a megtört 
dölyf szégyenpirjával ismerje el mindenható 
hatalmadat, ó teremtés hatalmas ura!

Hát kell-e több egyetlen tekintetnél a 
csillagmilliárdokkal megrakott és fölékesitett 
égboltozatra, egy vizsga pillantásnál az

alkotás tökélyét parányiságában is vissza
tükröző legkisebb virágkehelyre vagy fale
vélre, egy tekintetnél a gyermekek mosolygó 
szemeibe, vagy egyetlen mélyebb pillantás 
saját vezeklő szivünk rejlekébe, hogy kéte
lyeink eloszoljanak s lelkűnkben meggyő
ződéssé érlelődjék a hitnek föltámadást, uj 
életet hirdető tana ?

De, mert az emberi gyarlósággal a 
felséges bizonyítékok sem voltak képesek 
megküzdeni, a keresztény hit isteni alkotója 
saját halálával s saját szemeik és érzékeik 
előtt történt föltámadásával tett megfogható 
bizonyságot a legnagyobb kegyelem : a fel
támadás, a viszontlátás és jobb világokban 
való lovábbélés ténye felöl.

Eme nagy, isteni nyilatkozatnak emlé
két tarlja fönn az emberiség legnagyobb és 
legszentebb ünnepe : a husvét!

Föltámadott Krisztus! Halleluja — zengi 
millió meg millió hivő ajak s megenyhül 
és uj reményt nyer általa millió meg 
millió szív, bármily nagy legyen is bánata, 
fájdalma és kétségbeesése!

És az emberi szivek ez állandó és 
örök vigaszával összeesik a természet nagy 
ünnepe i s : a megújulás, az uj életre faka- 
dás, a tavasz i s !

A két ünnep azonban csak egyet jelent: 
Az uj élet reményét a kebelnek, az uj élet 
hajnalát a természetnek. Azt, hogy feltá
madunk !

A „ Mt r a k ö i “ t á r c s á j a
A f e l s ő i é  s.

— A „Muraköz" eredeti tárczája. — 

lra; H o r v á t h  G y u la .

Ilyesmi csak velem történhetik meg !
A kiskorúság küszöbét átlépve, rögtön el

vettem a feleségemet, a ki a násznagyok vélemé
nye szerint még leány volt. Elvettem, mivel szép 
volt, jó gazdaasszonynak látszott és azért — no 
de ez csekélység! — mivel sok pénze voll. Sem
miben nem csalatkoztam. — A ki csak egyszer is 
próbálta a házas életet, az tudja, minő gyorsan 
repülnek az első évek, hanem később az asszonyi 
szoknyán sütkérező férjecske szerepet cserél, s 
tokozstosan maradoz el különböző ürügyek alatt

Színház, klubbbok, sport, casino újra tidvöz* 
lik a „megtért" társat.

Házasságom második évében töitént meg 
velem az az eset, hogy belebolondultam egy 
megennivaló 18 éves kis primadonnába. Persze 
Ilyen szerelem pénzbe is kerül, amit egy városi 
hivatalnok nem szedhet az ereszaljról. Igv tör
tént, hogy az én havi gázsim mindig kurtább és 
kurtább lelt. Feleségem gyanakodni kezdett. Sap- 
riwti! Eszembe jutott a féltékeny asszonyok bo- 
gznja s kopasz tejem minden hajszála égnek me
redt. No 1 de nem azért udvariok én a primadon
nának, hogy az első lövésre elnyargaljak. Volt 
elég mézes szavam a feleségem számára és olyan 
szépen tele beszéltem lejét aktákkal, elnökkel, 
miniszterrel, hogy a gyanakodás átkozott jegét

sikerült felolvasztanom. Elmaradásaim nem szül
tek semmi komoly következményeket.

Egyik zimankós téli estén a hivatalból a 
pi imadonnáboz rohantam, de a feleségemet érte
sítettem, hogy a restantiákat kell dolgozni.

A  csókok és ölelések után áttértünk a jel
mezekre, mert egy álarczos bálban akartam mu
latni az én kis színésznőmmel.

— Gyémántom — mondám — felségesen 
néz majd ki a honvéd hadnagyi ruhában.

— Pfuj! duzzogott a cseresznye piros ajak, 
maga mindig czélozgat s nem tudja, minő fájdal
mat okoz nekem. Ez nem gentlemanhoz illő el
járás.

Rendelkezzék velem maga legragyogóbb 
csii’ag ! mondtam bünhánólag.

— Én tengerész uniformisban akarok meg
jelenni.

— Es én V kérdém.
— Maga felivér sváb asszonynak fog öl

tözni. Mérgesen toppantott apró lábaival a aztán... 
Hát aztán a nyakamba borult és a fülembe ész
bontó szerelmes szavakat susogott, többek közt 
azt is, hogy a kosztümöket már megrendelte az 
— én nevemre utánvéttel.

(E pillanatban úgy tetszett, mintha valaki 
láhujhegyen távozott volna az oldalajtótól. Meg
döbbentem. Eh, ki az ördög is hallgatódznék, leg
feljebb a komnrna. Vagy csak halluciuatio.)

A legvidámabb hangulatban távoztam a — 
hivatalból.

Feleségem igen n y á ja s ,  majdnem knc/.ér 
volt hozzám. Ölelt, csókolt s a legkedvenczebb 
ételeim párologtak az asztalon. Tehát ő mit sem 
tud ! Pompás! Csak a kosztümök ára zavart 
meg. Ej, bohóság ! hisz van elég gavallér barátom, 
majd aláfirkanlanak egy vekszlit s (értig.

Megjött a jelmez. Az utánvét fölözte havi 
fizetésemet. Rohantam a „gavallérokhoz*. Gyalá
zat ! Sem kölcsönt, sem aláírást nem kaptam. 
Kövér verejték gyöngyözött homlokomról. így (el
sülni 1 Nincs más meuteég, mint az aranyórát és 
lánczot becsapni. Megtettem s kiváltottam a kül
deményt.

Egy ütközetet nyert tábornok nem lépdel 
oly méltóságosan a babérok alatt, mint én men
tem a primadonnához. Boldog képzelődéssel ér
tem az ajtó elé, s már a kilincsen volt a kezem, 
de hirtelen visszakaptam, mert úgy tetszett, mint
ha férfi beszédet hallottam volna bent decorálva 
ctókczuppanás- és nevetéssel. Szerelmem hő
mérőjében a fagypontra ugrott ’a higany. Dühö
sen benyitok, de csak a feltűnően kipirult pri
madonnát találtam bent, a ki a csomag láttára, 
mint egy dámvad szökött fel helyéről, egy pilla
nat alatt elvette a terhet és csókolt végtelen 
sokszor. Hanem a nagy szivaríüst és czigaretta 
darabok... Arczom elsötétült ! Nem azért színész
nő az én kedvesem, hogy ne értene a •felvilá
gosításhoz*.

— No ne nézegesse oly mérgesen azokat a 
czigarettavégeket. Talán bizony féltékeny ? Higya 
el, éu c/igarettáztam, mert, ha maga nincs itt, 
szörnyen unatkozom. Ön, csak ön az én egyet
len boldogságom.

Elhittem.
Azután oda jött hozzám, átkarolt bársony 

karjaival, lehellefe arczomat érte, az éjsőtél-hajba 
tűzött camelea hódító illata elbűvölt és az a 
könycsepp azokban a gyönyörű szemekben...

Éjfél utánig alig bírtam megvigasztalni I 

(Vége következik.)







V ili teoaj Broj 13.Vu Cakovcu 39*ga márciusa ,i&9l.

B cr*dnftotn n ofi j# *vaki dán 
favorit i tned 11 i 12 varom. — 
8v« pokfljke t 'ia é e  se M driajano* 
vfnak, naj se poBiljaja na íme 
H a r g U a l  J o l e f a  ureduika vu 

Óakovee.

Izd a te lja tvo :
X njilara Fischel Filipova kam se 

predplata i obznane pokiljaja.

MED JIMÜR JE P m l p l a l n n  c e u a  J e :
Na celo leto . . ; 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na Cet vert leta . • 1 írt

Pojedini broji koítaja 10 kr.
Obznanj se poleg yógodbe i fal 

raőanaju.
un horYatftkoni 1 m n^jarskom  jo z ik u  iz lazee i d r u z ito u l z iia iis lv o n i i p o v u c ljiv i M s í  za  p ú k . •

I z l a z i  s*vsil5:i tije d .e n  jed.enl£ra,t i  t o : tttj. zie^eli-o.

Sluíbeni glasnik : ,.Medjimurskoga podpomagajuéega éinovniökoga dru2tva“ „Cakovecke Sparkasse'4, „Medjimurske sparkasse'4. i t. d.

Zimski razgovori.
XI.

O odhianjuvanju déce

Bogoljubni kráéeniki, 2ivuéi vu za- 
konskom staliáu, za najvekái hí blagoalov 
drte, aki th Bog nadari décom. — Tu2 
na je hi2a prez dééice. Takva pusta hi2a, 
makar bi)a kak Ijepa i bogata, apodobna 
je vrtu i li zelenoj őumici prez vti icab !

Sreéen mr2 poljodelavec, koji more 
reéi : ovo 80 moja briga 1 ar za istinu 
prez takve brige i akrbi, koju zadavaju 
de Cica roditeljem, atoji iu poljodelavec 
kak goli prst aam. Ah na koliko je tak- 
▼omu tuínomu éovéku ista amrt éeraerna, 
kad néga nikoga od poroda njegvoga, 
koj bi mu na zadnoj vuri oci zaklopil, 
ler ga barem a jednim zdehnenjem ili 
,Otee na*om< aprevodil vu drugi evét !

Naá vrédni go«podar Jo2i nije mogel 
dosta nahvaliti dragomu Bogu, kaj ga je 
prav brojnom décom blagoslovil. Zapameti 
si, dragi prijatelj, da dobroga aína 8 vek- 
íinom daruje prav éni Bog brojnom i do
brom déíicom. Mi smo videli, kuliko je 
radoat ima] Jo2i, gda mu ae je rodil 
Miákec, ali je on z i u i i  njega imái joá Cet 
verő déce: Lovreka, Maricu, Vilmu i 
Franceka. Da ai ovu milu avoju déóicu 
odhrani vu pravum duhu kráíanskom i da 
budu denes zutra nabozni i bogoljubni 
kriétniki , najvekáa je bila briga njegova

Prvorodjenoga avoga Miákeca, batrivel 
ga je nepreatance, kak mu bude Ijepo, i 
gda bude znal óitati i piaati, kak bude 
ipametno znal vaaéesa preauditi i pre- 
gruntati, pák zato je défe kom aj éekalo, 
kad bude iálo vu ákolu. Veékrat je znal 
Miákec pitati: .Japa, gda ja pojdem vu 
ikolu, kaj se navéim jenkrat nekaj ?u — 
Zato őim dora6te déte za ikolu, tér bi 
zapoíelo zapisavanje déce, to ga mati vu 
Ijepu opravu obleée, kak da bi iáéi vu 
oirkvu, tér ga prekri2i i blagoslo î, a otec 
ga prime za rukicu, pák ga aam odpelja 
vu ákolu, tu ga Ijepo preporuéi goaponu 
plebanuáu i gosponu navu itelju.

Dragota je bilo gledati deéeca, kak 
je skakal od radosti, kaj je bil zapisan 
vu ákolu. Ved krat ae je domaj pred ma
rnom hvalil, kak au bili 2njim vu ákoü 
ljubeini, i koliko je déce \idel. Miák<c 
je rasel i Ijepo napreduval. Kak je bil 
bistre glave, vge je lebko zapametil, tér 
je bil navék pravi vu vsakom razredu, na 
izpitu (egZamenu) je vsak! pút dobil naj- 
ljepáu knji2icu za dar (nagradu)

Gda je god dimo doáel iz ákole, onda 
ga je otec pital, kaj ae je vucil iz kráéan 
fkoga navuka, kaj iz éitanke i biátorije

raagjarske, pák ai je tak déte vse to tim 
bolje zapametilo. Navadno je otec znal 
reéi : „Kaj haani vuéiti ae, ako se to ne- 
zapameti, mi aamo tuliko znamo, kuliko 
ai zapametimo

Vu nedelju i aveteőne dneve, gda je 
dimo do el od svete meíe, ili po po'ne od 
veéernice, navék ga je otec na veéer pi 
tál : „No, Miákec, povec nam Ijepo, ka 
kov je bil denes evangélium, kaj si ae 
navéil iz kriéanskoga navuka ?* A Miákec 
je to Íj po razgovetno pripovedal, da au 
ga pravom veaeljem poslu ali.

Dedek (atari japa) je imel atoga naj- 
vekáe veselje. Skolske svoje knjizice i pi
nánké (féke) poaebno je imel na atoleka 
vse Ijepo p redane. Nikaj nije amel zalr- 
titi, kak é'ne druga dőca, véé je morál 
apravljati da potlji vidi, kak je kaj delal.

Miákec je bil drugaé deöko jako 2iv, 
ve8el, rád je akakal, zato bi mu navék 
otec i i mati dala kaj delati, gda je bil > 
pro8to vréme od skole, da mu nebude du- 
goéaano, tér da se nepovda lénoati, ar 
éemu se déte za detin8tvo privci, takvo 
je zvekáinom kad őovékom postane. Kada 
je Miákec zvrfid Cetvrti razred, onda ga 
je otec poalal vu opetovnu (vu nedeljnu) 
ákolu da vae ono, kaj ae je prvlje vuéil, 
ponavlja, da 8' tim viáe zapameti. Vu ope
tovnu ákolu iáéi je tri Ijeta, ali se je zato 
i navéil oaobito dobro raéunati, pák mu 
je véé krat dobri uéitelj i napo e tolnáéi 1 
magjaraku poveatnicu (h storiiu). Dojduéi 
dimo, poatavil se je kakti kakov junak 
pred aédoga avojega dedeka, tér mu pri» 
povédal cd junaka Zrínyi Miklósa, od gla- 
aovitoga, dobroga i p aviénogi kralja Ma- 
tiaát, i od drugib, pák je znal dokonéati : 
dedek, takov M.igjar budem i ja denea 
zutra, pák budem branil naáu dragu ma- 
gjarsku domovinu. I tak se vu detetu 
budil pon«'8 magjirski

Kamo sreée, da vsi muZi poljodelavci 
tak baraéeju ai avojom deeom I siguruo 
bi vu vt-emu odvaíneái i napredneii bili 
Za vreme dók je Miákec iáéi vu opetovnu 
ákolu vsaki tjeden po dva puta. vnogo je 
mu preoatalo prosta vremena. Ali muder 
otec znal si je sina zabaviti ; on mu je 
znal navék najti posla. aamo da nemanj- 
guje Vuéil ga je po malo vsaké fele g - 
spodar komu ponlu ; vezda ga je vzel fo- 
bom na polje, vezda vu gorica, drugi pút. 
opet ni aenokoáu ; vezda je morál vu átall 
pregledati. tér je v«igdi morál po malo 
nekaj delati. Na veéer kada nije citál no 
vine „Muraköz — Medjimurje,11 ili svoju 
braéu i ae.'trice vuéil krácanaki navuk, 
onda je kaj god delal, ili zubce za zubaée 
8 no2om izdelaval, ili zbiral fa2ulj (grali) 
ili ( ebül perje, samo da nije éu el zaba-1 
davo vu zapeéku Tnkva déca, koja se! 
privce navék nekaj delati, nemraju niti |

Mati je botela, da joj prvi ain bude 
sveéenikom (da bude redovnik) ; ali déle 
nije poka2uvalo sklonost (privr2enoat) za 
sveéeniéki atalifi. Zato bi joj znal raéi 
Jo2i : Vidiá da nejma ivanja za táj ataliá : 
on n»giblje viáe na goapodaratvo. Zato 
dal ga budem za dva Ijeta, kad bude 
jakéi, vu gospodaraku ákolu, da ae navéi 
temeljito goapodaratvo Tak bude viáe haa- 
nil nâ oj dragoj domovini, nego kak re
dovnik, kad neima zvanjazi to. Ne miali, 
draga 2ena, da je lebek avereniéki kruh. 
Za táj staliá treba je pravoga zvaoja i 
volje.

Ima sveéenik vnogo posla, njeg.a je 
alu2ba jako obteráena, vnogo mora pregar- 
jati, vnogo trpeti, a veliku ima poleg tóga 
odgovorcoat pred Bogom i ljudmi. 8veée- 
niéka je sluíba aveta, tér ja aamo on more 
basnovito za zveliéenje du ab, za dobre 
cirkvo i domovine obnaáati, koji ima pra- 
vo zvanje, tér koji je pripraven na aldofe 
i trpljenje, tér skroz kréposten i bogolju- 
ben. To vae moreá videti pri naáem ple
banuáu, koliko ti on brige i posla ima, 
posvud mora prvi b ti govorom iéinenjem, 
navukom i tolna om, a poleg tóga kak se 
műéi s goapodarstvom, da nije kakov je 
razumen gospodar, nebi ni kruha imái, 
ar druge stalne plaée neima.

Zlatua svaiba ili kak se mla- 
de/ ima voditi.

(Dalje).

Blai, drugi sin, rcéő otcu : „Meue pák 
uéste korili ibog ikuposti ; nego opominali 
me jeste pregusto, naj svoje peneziée cu- 
vam ; kajti budu mi krvavo potrébni.* Kaj 
ti nesam prav rekel ? — odgovori mu otec.

Déte, kője piennogo peuez dobi v ruke, 
te ncina dobro s njimi ravuatí, fletno je za- 
piavi, kakti prazno igraéu, te zipravljivec 
postftne. Tak se je pri tebi takaj, dragi moj 
Blage kaza'o Ako ti se je molitvena knjiga 
?amo malo zamazala, tletuo sí si novu kupil.

Na prusleku si srebrene gumbe botéi 
imati — tiua opasa u i gizdavu kapu. Ako 
si idei na senjern ili na pro-éenje, toliko si 
uepotrébnib (aékarijih nakupil, da uit peue- 
aiéa né9i donesel domu.

Ako sam te pital, koliko zmorel, to si 
mi praznu nnflnju pokazal, i nesi niti prav 
mogel povedati, ua kaj ai svoje peneze iz- 
dal, To je ist'na, da si dobroga arca bil, te 
si bogcom ?(é skoro dal, nego si imel. Ali 
si i prilizavcem i potepuhou takaj veéput



rczdelil ; zbog éesa sam te veőput pokaral, 
buduc da je takva dobrota sirota.

Najgoréi zapiavljivci au pák pijaoci, 
igraői i nekoji prodavaői. I vezda me za- 
zebe jo§ pri srcu, da éujem otca i mater 
siiiti décu veted jlm : pij, samo p>j ! da bu~ 
deá jakS’.

Vino nt je za décu,negoza stare Jjudi ; 
te n&8 stara skuAanost vuéi, da gdo za mla- 
dib lét muogo vina pije, tomu pod stare 
dane voda mora dobra biti.

Pijanec i kartai su sí brata. Zato ni- 
iám nigdar dopustil, da bi se bili takvomu 
éernu piivuéili, te sa.ü osvedoéen, da su mi 
za moja Btrogost zahvalni.

Jeli se jód moréd zmisliti Liza, kak si 
bila blatna, kad si jedne nedelje kesno veder 
ód veceruiee domu doála ? l)obro pametu- 
jem, vám pák takaj zahvaloost pametujem 
dragi japa, da ste me tak oitro luátigalj, 
ar hu me pajdaőico bile oagovorile, da smo 
iáié gledat, kak su ? krómi plesali, odgovori 
srednja kői polteoa Gorjanka. Mladi ljudi 
rado se druí ju, i na plesu se takaj fRtuo 
sprijateliju ; veőput poőinjaju stvari, da se 
Bog smiluj. Sveta nedu*nost na pbsaliiéu 
rumira, te vumre navaduo na putu splesa k 
domu. Zlu navadu imaju roditelji, koji dece 
uzimaju na gostuvanje ili na zabavu gde su 
pleáe, vióe. Za takve neiazumue roditelje 
valja Kristuseva rel: * Ako slepec slepca 
vodi, obedva vupiduu vu jamu.

Zlata su vredna reői :

„Gda ti karta najbolje teőe,
Tad joj oberni svoje pleöe.a

Za vico uam devojkam ne je toliko 
bilo, — zaéce Jana, stariáa kői; a kara bi 
bed rade bile pile, pák nam je ueste dopus- 
tili.

Zual sam, odgovori Podolnjaő, da je ta 
ienska navika flkodljiva duá;, tölu in 1 adih 
Ijudib. Vele nekoji doduse, da je kava za 
kosce i za mlad&rijn nojbolja stvar, ali to 
je zavedenoat, koja zaslépljuje oue, koji su 
kavi brati i sestre.

Dobra stvar je samo ona, koja se do 
ma pripravi, a drago Je sve, kaj iz tudjih 
krajev kupiti morál-

Zena zla kavopivka mu2u bi, u podkapa, 
ako ravno tak ruiua pijanka néje, kak vin- 
ika rnulica.

NtjleÉe dók svaka takva pijaéa njtínu 
i cutljivu décu okuíi i razmcbkuái, da hu 
nagnjeni na nraramno póuiSanje ; kaj je 
prava kuga za mlade2.

Mnogo Vas je máterih i otcev sbranih. 
koji dfcu imate ; naj v&m od te nepozDane 
kuge ipomeuem, kai sam za svoje dni 
zeznal i skulal.

Mladíői od krőme i plesa, kradeju ro
ditelje peneze, da nautikáiéin davaju, i 
plesaőicam piti kupujeju ; a plesaöice takaj 
rado se izmi eju a fiiepe matere jim poma- 
Au, da se imaju ob éem kinéeno oblaé ti.

Vu prostoj opravi niti jedna neide 
plesat. A kaj devojkam cifrán je donese leli - 
ko vidimo i őujemo. Iz grőicah postaneju 
hruáéi i guseuice.

Dragi moj Gregur nezameri mi. da ti 
vu reéi zadevam, stane sused Iván, prestro- 
go sud 5 mlale ljudi, ta i odrasli ljudi imaju 
t&kvu uavalu. Mladost mora takaj svoju 
radost viivati; pák gda bi őovek vesel mo- 
gel b ti, ako vu mladih letab ue? Po tvo- 
jib navukili bi mi krőmati morali sve piv- 
nicc zapreti. Gdo bude za nas d»ée napla- 
éal ? Pravo imái dragi Andra-, ali ne po 
v»em. MladtZ se uaj veseli neduáuo i vu 
bökjem strahu.

Kaj poma2e kratka radost a duga 2a 
lóit, koja se vu krőmi i na plesu drago 
kupi.

Drugiput dalje.

Z A  13 A V A.
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s i r o t a  d e v o j k a .
Décn v zakon&ku postelju postavljat 

iu nam blagopokojoi plebanoá prepovedali ; 
odrastih takaj ne im*tl po nőéi vu ivojoj 
s bi ; dí'ca imaju bistre óéi, te fletno iglc- 
daju, kaj niira neje dubro znati. Ako hu 
deőaki i d< vojke avojih sédéin Ijet dorasli, 
ue dajte njim vu jeduoj postelji skupa le- 
;ati, golim drkati, kupati se jednomu apolu 
i drugim nedajte ; posebno i bri2uo gledajte 
éim ne na samoci, ua pali ponalaju,’Jli kaj 
vu kakvom kutu zaéiniju.

Takva painja naj bude osebito materin* 
•krb. Srameiljivost je svtti éuvar cistoőe vu 
deoe. Decu ta sobom vu krému voditi, gde 
se brez eramuo tepe, i gde se uespedobuo 
nacukavaju. to je za inladez smrtua pogi- 
belj, a z \  roditelje pák smrtni greh.

Gda iám vu Akola bodil, ne su na.n 
dopustili, pod klupom ruke ária ti, deékom 
s rukam vu blaétie Aepe sigati; sedeé uoge 
na krit  metati hu nam prepovedali, i pravo 
bU imali. l)cte prekcsuo zezna, kaj btraénoga
zn8*

Docu ZJgctati. páti i nacukavati je 
pogibeljno i e’obuo postupauje ] malovreduih 
do;kah Prav bi se éovek morál raiplakati 
uad onimi mnogimi bledimi i iipadujenimi 
mladici i smrtouoíoimi devojkami, kője je 
neznaua kuga sreéuo vmorila, kakti i nude- 
éijuíui veter mlado evetje. Nesr.imuo postu- 
paujc je érv za mlade*.

I.

Za íivljen a veükoga domorodea i 
glesovitoga biAkupa Eszterházy Karola, 
iivel je vu onom vrémenu vu Miíkolcu 
jeden dobro stojeéi trgovec (Atacunar) iz
raelita: Veiaer Sámuel. Izmed oatalih Sta- 
eunarov onoga mesta imái je ov navék 
iako vnogo kupeov ; i ne za éudo; ar je 
Veizer navék imái vu evojam Stacunu 
jako dob u robu, i nije nja jako drago 
cénil ; on je bil h malim dobiőkom zado- 
voljen.

Ve zer je b 1 vdovec, a ieniti se ved 
nije hotel. Imái je osobite Ijepote 17 ljet 
ettru kéerku imenom Ráhel. Nije mi po- 
trebno njezinu ljepotu opisivati, dosta to
mu, da je nju c li varaá za .ljepu llabel* 
zval, Otec nju je neizmerno rád imel ; 
ona mu je bila naj/ekái kinő i dobrota 
ovoga svéta; i nije niti drugaé mog lo 
biti, ar kak je bila Ráhel Ijepa, tak isto 
je bila i dobra.

Ẑ nnko dru2inőe bila je dekla Halkai 
Treza, koja je bila airota prez otea i ma
tere, a b la tri ijeta stare a od Rahele , 
akoprom je bila Treaa rimo katoliőke vére, 
zato je n u Ráhel ipák jako poátuvala i 
ljubila, zaradi njezine vőrnosti i slu2buvanja.

Tieza je jako rada liodila vu cirkvu, 
i Rabol je nju vnaki a vetek i nedelju pá

stiig vu cirkvu. „Idi, znala njoj je reői, 
im niti bolAega nemres vciniti ; pák onda 
i ti onoga istoga Boga molü, koJega 
i ja Jjubim i molim.tf

II.

Jeden sveteöni dán doáel je Veizer 
avojum kőerjum iz cirkve dimo, dojduői 
dimo, zapitala ga kéi Dragi tatok ! de- 
nes je rabbi viSekrat apomenul MeaiaSa ; 
anda gda bude doAel'Meniaá ?“

Draga kéerka ! — rekel je Veizer, 
na to pitanje ti nebi mogel|niti"i&tigrabbi 
odgovoriti, akoprem on vnogokrat obraőa 
bibliju.

Cudno je ipák to, — rekla je Ráhel, 
mi áidovi 8mo vu menĵ em broju na tóm 
svétu, kak kríéeniki, pák ipák mi menjái 
dél neverujemo onoga, kaj je vekAi dél 
ljudstva zemeljflkoga őisto esvedoéen. 1 
nije to niti moguée kaj bi mi prav imeli, 
koji Cakamo Meziaáa, pák i kráceniki 
takaj, koji verujeju, da je veő Meeiaá 
do el

Veizer je pazljivo posluAal evoju kőér* 
ku, i rekel ja njoj : Ti imaá prav drago 
déte, samo da nemreá to dokazati, doeve- 
do iti ; koja stranjka He vkanjuje,~naia ili 
kráéanska.

latina, dragi tatek ! odgovorila je Ra
liéi, to ja posvedoőiti i dokazati nemrem \ 
ali je lakó znamenito pred menőm ono, 
kaj je meni Treza od krJőanskoga Mesi- 
aía povedala.

I kaj takvoga ? — zapital je Veizer. 
— Raliéi je odgovorila : da su se od viie 
jezer ljet proroőanstva apunila, da eu se 
éuda pokaza’a koja navaden őovék vőiniti 
nije moguéi, n. pr. áantavi, ilépi, b peklen- 
skimi duhi obseéjeni samo s reejum bili 
su zvraőeui * kak takaj vetru i zburkano- 
mu morju je mira zapiVedal i mrtve je 
na íivljenje prebudil.

Tak je, draga kéerka, oto vse su 
vuőeniki kr éanakoga Mesi»áa tak napisali, 
i tak ve kr̂ éeniki to pripovedaju.

Oh, dragi tatek ! — rekla je Ráhel, 
im hu za ono vreme Mesiala ne samo 
njegvi vuőeniki znali pisati, nego bu takaj 
nâ i prededi izraelci takaj znali pisati ; 
pák ako hu vuőeniki bedastoőu ali la2i 
napisali, zakaj hu onda îvuéi nali prededi 
nt to opovrgli ?

Veizer je s glavom klimal. Treza 
pák is doála povedat, da je obed véé 
gotov.

Cuj I ti Trezika, — zapital je Veizer 
odkud ti tak vnogo inai pripovédati od 
MesiaAa.

Dobri gonpon ! — odgovorila je Tre- 
zika, ja nam jako zagod ostala fliro’a prez 
roditelov ; imala sam jako dobrogt i s 
dusnoga strioz popa, on je mene odhranil 
on me je podvuőal i navuőal , pák je i 
njega na skorom dobri Bog od mene vzel. 
i tak sam onta’a kakti jedna vtrgnjena 
svri od drőva

— Tu hí je Trezika na jenput po* 
krila h atavlaéom svojega obraza i plakala
se je.

I tu ljepih oőih Rahele pokazale au 
•e Ruze, i batrivela je Treziku ovak : 
.Naj hó plakati éraga Trezika, im dobri 
Bog bude vre i za sirote Hkrbsl. I i le sn 
onda k obedu.



npil, kuínul je na delu Raliela i opetoval
j « :

,Nai bu biagoH’oíljen Bog Jakobor.* 
— Onda He k st< ni ohmul, i za nekoliko 
m out prestal je íiveti.

(I)rugiput dalje).

PiSe:

Glád Ferencz.

K A J  J E  N O V O G A ?
Srecne svetke!

Dika i blagoslov naj bude spomenku, 
onoga velikoga gróf* ,najveksega magjá
ra" koj je to delo stvoril.

Veizer je na veöer doáel dimo. Kd» 
ga je vu naruőaj prijela ; ali kak se je 
osupnula, gda je zaöula cd otca öve reíi ;

rDiagi Rabéi, drago dite moje | ja 
■am betefen ne k domu povrnnl; sunce 
zahadja i tak se tutim, i iivljenje moje 
takaj«.

Rabéi je zaplakala.
S pomoéjum druáine odnenli belei- 

nika, i vu pontelju ga poloiili. Célú noó 
jeden za drugim doktorom je odpira) i
sapiral irata. I tak je jedno za drugim 
terpelo Ceterdeset osem vur.

Ráhel nije niti samo za jeden as 
edatupila od postelje otca ; den i noí pa
zila je na njega kakti angel Cuvar i
zmirom je paiila na kucajudu vuricu i vu 
redu davala je medicinu njemu.

i
Vse 7abadaio 1 — Proti smrti nega 

niti na polju, niti na vrtu, niti vu apoteki i 
▼Tiétva! Zato, gdo duti zadnju vuru pri-, 
bliZavati se, najmudreSe Vi'ini. ako za se, 
i za syoje skib vzeme ; ar smrt kakti 
veter plamna sveée gorede vgasi, tak isto 
i iifljeDje dovedansko, niti nepitajuc:

• Jeni li napravil testamenta ?•
Dobro je to znal Veizer. Zato je 

jedno sabotu vu zorju s tihim, nlabim 
(latom rektl kderki: j

, Dragi Ráhel ! budi jaka lm znaá 
da i ja moram vumreti, i ja nemrem na 
véke tiveti Morti za pár vur, i tu te 
ostavim; idem tam, kam h u  moji prededi 
otisli, i tvoja draga mati takaj.

Naj se plakati ljubljeno déte, pazi na 
moje fedi.

Ti znaá, gde su moji kinfti, moje 
blftgo i gde hu moje obligatorije ; npravi 
ise ekupa, i imaj »krb i pazljivost 
na to.

Buli krepka i pezliiva, ar na ovom 
tfőtu je jako vnogo vkanljivih i zlodestih 
ljudih. On*m nikaj neveruj, koji ti ti se 
plilisavaju.

Uíaj se vu Boga i podloii h§  svoj<j 
sudbiní. Trgovinu ostavi.

Svim naÉim poétuvanim őitateljcm ie- 
limo sreői e, vugodne i dobre vuzmeno 
évi tke ! Daj gospodin Bog s\akoj h?£i mir. 
zdravje i blagoslov !

— Prosimo poátrivane nage predplat- 
oike, naj naro na poőetku drugoga fér falja 
predplatne zaostatke po pô ti pofilej ti i pred- 
plate zanovi  tortái ponoriju. Cena naáih 
novin je: za jeden feital 1 írt, za pol leta 2_

Vu C a k o v c u  bude se 20-g* aprila 
(nimesto 23 ga o m. kada jezlod' Hto vmne 
bilo) í ovi senjem obdria).

Atentat na vlastelina.

íz Biidimpeáte javljaju : Stravov.ti dm 
zbuail je stanovnike mosta Bor szeg nedaleko 
od Szegedina. Anatol Le Brun, markez de 
Sesvale doáel jc nekoj dán iz Pariza na 
svoje imanje, pák je drugi dán vu jutro od 
putoval vu Arad, a sprevadjal ga je njegov 
direktor i ovog i direktora tovaruá'ca ; a 
iáéi je zato da ondi obavi sv<>je posle pri 
svojein fiákalijuáu. — J >á istoga onoga 
dneva povrnuli su se nazad vu Borszeg 
Okolo osme vure na veder dospeli su ni 
Stáción, a od ouud geuuli na koőijah vu 
bliínji kaátelj. Kom aj ka j su se putoiki vo- 
zili nekoliko iniout, dúl se j« na jenkrat 
jeden áua iz puáke iz bliinjega melma, i 
kruglja ee pogodila trtfila) raltioga tóga 
zemeljskoga gospoua vu hrbet i on se je 
taki zruáil. Gda se je kod iá ogledal, da 
vilii, odkud se strelja, sproZil je tolvaj jog 
jenkrat puáku Vezda je pogodjena i jako 
ranjena bila gospa tóga direktora. Kruglja 
joj je vudrila vu glavu. Kad su njoj beteli 
pomoói, vudri i tretji áus, koj je toftko ra 
nil markeza na Ijevoj strani pák i direktora. 
— Tak su na mestu ostali tri teáko ranjeni 
aldovi. Pokehdob je markez Le Brun iivil 
vn svadji s nekojemi ljudmí4 sumnjali hu 
taki, da su ovi njegvi neprijatelji zpeljali 
ovaj zverski atentat. Markez sumnja, da su 
atcnlat pcőinili obdiuski notarjuá i gospo- 
darski cMnovnik Wendling, kője je Le Brun 
tuiil zaradi vkanjilak i foliáiih pisruab.

Velika vadasija na urara

Kak iz mosta Makó piáeju, pripctil se 
je tam sméáen a i nazadnje 2ilostes dog.) 
djaj. Ludvik Valeutin vurnaaher, koj je na* 
vadno putuval od sela do sela gde je vure 
popravljal, za kője popravke je on ne samo 
gotove peueze prijel, nego takaj tnesto peuez

i drugc stvari vn uatuii. Na mesto polte- 
noga dela zapoíel je on i áepne vure krasti. 
Pred nekolikími duevi, kad je opet si iska] 
takvo delo, prepoznal ga je jeden, koj mu 
je pred neaojim vremenon dal vuru na 
popravek, i hotel ga je dati zapreti. Valen
tin polc, koj je navaduo vu zimi v reátu 
sedel, nije hotel vczdA na protuljetje vu 
rrátu sedeti, strgel se je iz ruk ovoga, koj 
ga je vlovil, — i pobégel je. Nije terpelo 
uiti pet miaut, da je na kiiő ovoga, koj ga 
;e nagaujal doá'o vuoáiua ljudi iz vsib vu* 
licah, kud je god be2̂ 1 tak, : da ga je na 
zudnje jezero ljudih naganjalo. Na jedenkrat 
stal je vurmaher i gledal je plahokud i kam 
bi vuá !, pred njim je bila velika voda Ma* 
ros i na njoj vcliki led a nije bilo dragoga 
puta i prilike kan bi vuáel. Samo jedta 
Cas si ie misül, a onda je skoCil na jednti 
krpu leda na vodi, a od öve krpe na drugo 
i tak dalje. Óva vnoftina ljudstva, koja je 
samo jedno minutu kcsucée doála, zaóudila, 
zasupuula se je nad tim dogodjenjem. Kak je 
vurmaher Valentin od jedoe krpe leda do 
drnge i tak do nredine doskaka), posmeknul 
se je na sredini iz leda i s velikim kriCorn 
vtonnl jc vu glublini vode. Ta divja vada
sija je zrokuvali tóga aldova.

Kradja na poáti.

Akopiein nije nikaj novoga, ako se cuje, 
da su tu i tem penezi iz poite zniknuli, a 
tata nije nikak moci odkriti i vloviti, ipák 
je vezda posluá la sriőa takvoga zgrabiti.— 
Na poátu vu Besztercebánya pnspel je iz 
Bei a üst si 10 jezei forint*. Ovoga iista je 
poátarski praktikaut (iiavuCnik) iz poStarsk h 
kulah vzcl i vu redu protokollal. Ali ee je 
ov navuCnik drugi din jako zaőudil, kad je 
te peneze vu kiáti svojega stóla ne naáel. 
— Sumnja je bila tak dugó na njega, dók 
nije sudbena oblast vu pamet vzela i opazila 
kak p>átar J. Bazár, koj je prvlje jako li- 
romaáki 2ivcl, a vezda na jenkrat prez 
merc troái velike peneze, kupuje vino na 
velikom, vsakojaCke vredne papíré, svojoj 
gospi jako ljept oprave itd. I tak se poátír 
na lepak vlovil, prigodom iztrage itak je 
vuluval, da ie on vkral i da je pentzt na 
n&]2e skril. Na stanu tóga poátara nuéli su 
peneze pod jednom desku skrito i to : 8 ko
ma iov jezerke banjke i 1380 vu inenjáih 
banjkali, i étim je samo 700 forinti falilo, 
kője je táj poátar vu to malo vreme pre- 
fu kai. Ov poátír je joá jako mUdi óovek 
i otec dvojc dece.

Veliki ogenj.

Vu obCiui Jászashely ?u Aradskoj var-
mcgjiji bil je vcliki ogenj. Kak odnud tele- 
grafiraju, pripetil se je ogenj o poldan pri 
Spiritos fibrikantu Vaueru. Vu cJoj oböini 
ostalo je samo osem hit, 150 jc pák cisto 
na pcpel zgorelo. Kvar je do 100 jezer fo
rinti. Med ostalim zgorelo je istomu fabri- 
kautu i 1500 méter ceutov titka. Ognja je 
negdo iz faiitljivosti podmetuul.

Beli dkerlaki.

íz Beiliua javljaju, da su se tamolnji 
doktori doepomenuli, da budu njihovi koCifli 
nosüi bele (kcrlake. Tak bude vu priliki, 
da bude komu ti ebi doktora, taki mogel 
pozvati doktora vu pomoó gde bude treba ; 
ar bude po kuOiáovern kerlaku vsaki pre- 
poznnl doktora. Ilvala Bogu pri uaa tóga ue 
potrebuo.



íalostni glasi.

Vu céioj naáoj okolici i vu varrnedjji 
dobro poznatu gospodu bratju . irschlere iz 
D d n je -D u b ra v e  je Telika Saloat dostigla, 
kajti sa si brata Hirschler Jakobi zgobüi, 
koj je vu preélim tjednu naglo vumrl. Po- 
kojni iivel je 45 letah Pokopali su ga i 
velikora paradom vu Dubravi 25 ga o. m 
Naj poéiva vu mim 1 — Schweitzer Kálmán 
preloéki mladi navucitelj je 22-ga o. in. 
vurorl. Radi au ga ímeli, koji su ga poznali, 
a dufnobt svoju zvráaval je verne, dók je 
mogel. Bprevod ma je 24'ga'o. m. lépi bil * 
Pokoj ma daöi I

Nekaj za kcas.
1.

Petek.
Ali za istinu, da je petek samo uesreőni

dán.
Pák aakaj ?
A tak, preflestni tork je bii ogenj vu 

varain, a za ti in dojduóu nedeiju je strela 
vudrila vu naéu hiftu. —

2.
Pst ! Pst 1

Ferko: Jeli ti Sándor zuaá véé ma
gjaik* ?

Sándor . Znam.
Ferko: Tak daj mi poveő, kak bi ti k 

sebi zval po magjarski jednu frajlicu ?
Sándor : Pst! Pst!

3.
Tatska mudijja.

Sudec: Zvkaj ste vkrali ovoga ka 
puta ?

Tat: (Na svoj kaput kazuő). lm mo- 
reju videti goipodiu sudcc, da vu ovak idra- 
panom kaputu nemrem lioditi.

4

Pred ki aljom.

Pred kralja doflla je jedenkrat muáka 
depatacija. Ovi mu2eki dopali su se jako 
kralja.

Cul sara, — rekel je kralj jrdnomu 
mutu, da vi jeden dragomu velite „ti* ?

Tak je, Njihovo Veliőanstvo, — odgo- 
vonl jeden mn2, mi vsakomu Oov.'ku vclimo 
„ti,* samo tebi ne.

5.

Pohvala.

Feii: Mene je danea gospon uaviőittlj 
pohvalil.

Géza: Pák kaj ti je rekci ?
Feri • Meni je ne nikaj rekel, ali je 

rekel Leksiju: Ti si vu tóm razredu uaj- 
vekái lopov, — i isti Feri je za malo 
boljfli od te be 1 —

6 .

Po engliauski.

Jeden vtrodjeni putuik spal je vtek vu 
kr mi prl peCi. l)rugi jeden putnik je k 
njemu stupil, stopéi ga i zapjtál : „Jeli mi 
je elobodno znati za vsáé iraett ? — Kaj 
vas je briga, pustile mi spati! — oceril ae

je táj iz sna prebudjeni putnik. — Ali pro-1 
sim, ja vas iz itanovitoga zroka pitam za 
vajé ime. — No ako tak znati hoőete, ja 
se tövem Smind Janoá. Gospon Smind Ja
nód, ja vas pazljivoga Cinim, v»l kaput gori.

7.
Glasoviti govor.

Vu 8edraoljetnom taboru govorjl je hu- 
sarski oberiter svojim soldatom huiarom prije 
nego bude neprijatelja pograbil, ovak; G|a- 
■oviti magjarski husari! vi, koji ste kinő i 
Ijepota ovoga sveta, vi, koji vsaki dán do- 
broga paprikaSa jedete, jeli bi vt dopustili, 
kij bl nas neprijatelji burkuli zbili, pri ko- 
jih niti njihovi dedi msu drugo jeli kak 
samo krnmpira i kiaelo mleko.

•The Greeham*

Pri *The Gresham» zvanom london- 
skom druitvu (vu Cikovcu je upravniőtvo 
pri Graneru stacunaru), je moői áivot osi- 
gurati. Toje3t plati, gdo si hoée zivot oei- 
gurati, po letu veksu ili menjsu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu hoCe 
pa dobi, pák ako bi vumrl, herbom iraeuuto 
drn/tvo zplati ouu svotu, na koju je bil isti 
osiguren, ili ako doiivi n. pr. 15—20 let, 
Djemu daju istu svotu vu ruke. Tak je móri 
ftivot ienskah i dccah oaigurati. Ovo druítvo 
ma svoje glavno upravniőtvo vu Budapestu.

IflTPflfTi ^rac n)arcíufia 1891. 
LulUéllJAi 8 7  1 9  14  4 0  Z 2

NYILTTÉR*

Fekete feher és színes selyemszöve
tek méterje 60 krtól 15 frt cs krig — 
•ima én mintázott (ea. 240 különféle színben) 
szétkUld egész ruhákat és végeket dij- és 
vámmentesen H e n n e b e r g  GE (cs. és 
kir.) udvari szállító) gyári raktára Z ü 
r ic h b e n . Minták azonnal külde’nek. 
Levelekre Svájczba 10 krosbélyeg ragasz 
tandó.

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

ODGOVORNI UREDNIK :
M  A R  G I T A I J O Z S R F  

ülavni suradnik :
Ó L A D  F E R E NC Z.

528 tkvi szám 891

Árverési hirdetményi kivonat.
Á Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Vukovics Fran- 
cziska majorlaki lakos végrehajtatnak Vu- 
kovics Anna férj. Babics Miklosné u. o. 1. 
végrehajtást szenvedő elleni 73 frt 87 kr* 
tőkekövetelés és jár, iránti végrehajtási 
ügyében a ukamzsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiréság) területén lévő marofi 
40 tk. 127 hisz. a. egész ingatlan egész 
legelő illetményei együtt 220 frt becsérték
ben és ugyanitt 90 hisz. a. ingatlan egész 
ingatlan 143 fit becsértékben elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az

1891. évi április hö ZO-ik napján d. t  10 éraksr

a mart fi község bíró házánál megtartandó 
uyilvános árverésen a megállap:tott kikiál
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gattok becsiráuak 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 § ábau 
jelzett ái folyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a kelt 
igazságiigyininisteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes é tékpapirban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elölege9 elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csákturnyán 1891. évi február 
bó 7-ik uapján.

A csáktornzai kir, jbiióiág mint tlkvi 
hatóság. 800.

467 tkvi szám 891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré tesz', hogy 
Alárczius Pál végrehajtatóuak Krescs Pál 
végrehajtást szenvedő elleni 60 frt tőkekö
vetelés és járulékai iráuti végrehajtási ügyé
ben a nagykanizsai királyi törvényszék (a 
Csáktornyái királyi árásbiróság) területén 
lévő neódliczi 182 tk. 284 hrsz. a. ingatlan 
188 frt/ ugyanitt 294 h sz| a. TO frt becs
értékben ; továbbá a uedeliczi 433 tk. 227 
hrsz. a. ingatlan a rajta lévő épületekkel 
426 frt ; 228 hrsz. a. 26 frt; 528 hrsi. 
a. 176 frt ; a 2263 hrsz. a 66 frt; a 2249 
hrsz a 54 frt beesértékbeu éi pedig a ne- 
de iezi 438 tjkvbeu felvett 227- 228. 52S. 
2263 2449 hrsz. a. egész ingatlanok, vala
mint a uedeliczi 182 és 438 tz. tjkvbeu 
felvett ingatlanokhoz tartozó legelő és erdő 
illetmény 420 frt becstártékben az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az

1891. évi april hó 16 án d. e. 10 órakor
a uedeliczi község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan b csárának 10 °|tt-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett 
áifolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazság
ügy miuisteri rendelet 8 § áb&n kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a 
élteimében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlcges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi február hó 
5-ik napján.

A Csáktornyái jiirályi járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. 802





Melléklet a „Muraköz44 1891. évi 13-ik számához.



653 tkvi szám 891.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái királyi já'ásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Z a k á l  i l e n r i k  ü g y v é d  végrehajt!- 
tónak Vinkovics Andrái végrehajtást szenvedő 
elleni 318 írt 29 kr tőkekövetelés éa járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai 
kiiúlyi törvényszék (a Csáktornyái királyi 
járásbíróság) területén lérő I hegykeiflleti 
14. tk. 19. hrsz. a. ingatlanból végrehajtást 
szenvedettet illető fele része 1220 frt becs
értékben az árverést elrendelte és hogy a 
fannebb megjelölt ingatlan 1891. évi april hó 
25-én d. 6. 10 órakor az I. begykerületi 
községi bíró házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog. *

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 -át készpénzben,! 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz £a. kelt igazság 
ügyministeri reudelet 8 § áb&n kijelölt óva- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi február hó 
ll-ik napján.

A Csáktornyái királyi járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. 801
4175. tkvi szám 890.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jli-óság mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Zsnidár Mihály felső- 
hrástyáni lakos, mint Mülstem József és 
Katalin kiskorúak gyámja végrehajtatónak, 
néh. Dudics György hagyatéka elleni vég 
rehajtási ügyében 36 frt 54 kr. tőke, ennek 
1884. május 14 tói járó 8-as kamatai s jelenleg 
10 frt 65 krban megállapított költség behaj
tása czéljából a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
(a perlaki kir. jbiróság) területén Palovecz

•xxxxxxxxi x x x x x x x m
Melyik lapra fizessünk elő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E G S Y E T É ltT É S * 1,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hitelen forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága év sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányuk gazdag tárháza tették az 
„Egyetértés*1-! népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hű tudósítást egyedül az •Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés** keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájáhan 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két-hárorn regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés** olvasói. A 
ki olvasni valót keres és n világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés*-re, melynek előfizetési 
ára egy hóra 1 frt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés** kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

községben fekvő, a palinoveczi 6. sz. tjkvben 
A I. 1. 3. 4. 6. 9. 1G. 12. 13. és 16. 
sor. sz. a. foglalt ingatlauokból kiskorú Du- 
dics József és llouát illető •/* részbeni ju
talékok a az elekhez tartozó aráuylagos le
gelő és erdőilletmény 454 frt, a paloveczi 
2»3. sz. tjkvban A. f  1 - 3 .  sor sz. a. fog- 
lalalt ingatlanokból jelenleg Dudics Kataliu 
férj. Dominics Márkáé nevén álló , j9 rész 
beni jutalék 77 frt, & paloveczi 279. sz. 
tjkvben A. f 1. sor sz. a. foglalt ingatlan
ból jelenleg ugyanennek nevén álló a/2 rész
beni jutalék 50 frt, él a paloveczi 300. sz. 
tjkvben A. f  1 - 2 .  sor (110, és 59. hrzi is.) 
sz. a. foglalt ingatlanokból jelenleg ugyan
annak nevén álló s|6 részbeni jutalékok 52 
frt becsárbau Pálovecz községben a községi 
bíró lakásán 1891 éri április hő 13-án d 8. 
10 érakor Sárost László Csáktornyái lakos 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével

megtartandó nyilvános árveréseit el fognak 
adatni.

Kikiáltási ár a feutebb kitett becsár,
Árverezni kívánók tagoznak a becsár 10 

százalékát készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő rószletbeu még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelke
désétől számítandó 30 nap a., a másodikat 
u. a. 45 nap a., a harmadikat u. a. 60 nap 
a. minden egyes részlet után az árverés nap
jától számítandó 6 °/,-os kamatokkal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott he
lyen és módozatok szerint lefizetni. Ezen ár
verési hirdetmény kibocsájtásával egyidéjüleg 
megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt a perlaki kir. jbiróság tlkvi oszt. s 
P á l o v e c z  község elöljáróságánál meg
tekinthetők.

Perlakon 1890. deczemb. hó 30. 799

E l u n j a  bizlos se ii tsó a  pom orbaioii s azok követke^inónyei ejlea.
Az egészség fentaitasára, az életnedvek s ennek folytán a vérnek tisz 'itasára és tiszta á lla

potban való feutartására és a jó emésztés elősegítésére a legjobb s leghathato-abb szer a már is 
mindenütt ismeretes és kedvelt

életbalzsam  Dr. R O S A-tól.
Ezen életbalzsam a legjobb s leggyógy hatásos!) gyógyfű vek búi a leggondosabban van készítve s 

különösen minden emésztési bajok, gyomorgórcs. étvágybiány, savanyáé ftdbüfögés, vértolulás, aranyeres 
bajok stb stb. ellen teljesen hathatósnak bizonyul Ily kitűnő liatasai következtében ez n élet balzsam egv 
bebizonyult, megbízható háziszerévé lett a népnek Ára eg y  n a g y  ü v eg g e l 1 frt, k is  ü v eg g e l  
50 kr E lism erő ira tok  ezrei bárkinek b etek in tés  v é g e tt  ren d elkezésre a llnak

A  - |  Hamisítások elkerülése végett, minden kint figyelmeztetek, hogy az egyedül
v F V a .8 .  4p ajam ;iz or.ii«ii utasítás szerint készített ,,D r. R O S A -fele é le tb a l
zsam '' minden nveg^cskéjn kék hurokba van csomagolva, melynek hosszoldalain 
.D r. ROS A életb a lzsam a a ..fekete sash oz ‘ cz im zett g y ó g y s z e r 
árból F R A G N E R  B. P r a g a  2 0 5  I I I ."  német cseh, magyar és frsnezia 
ívelvén olvasható t-zéles f. lc.n pedig az nle nyomott védj1 gy látható.

Dr KOSA életb a lzsam a valód ion  kapható  csak  a k ész ítő

Védjegy főraktárában. g y ó g y szertá r  a fek ete sashoz' Prágában  205 111.
és B U D A PE ST E N  Török J ó zse f  ur gyógyszer észnél. K nay-utcza i  sz Budai E m il ur 
városi gyógyszertárában a Vá> osliáz-tér. n
Ac o s r l r á l i  u i a j o a r  in o im c -r liii i  iiiíim I od tw ig y o lth  j j j ó ö j> s c r lH rá l» a u  vilii r a k t á r  

e r é n  e l e i k ü l / m im ? l»ol
Ugyanott kapható'

„ p r á g a i  á l t a l á n o s  h á z i  k e n ő c s “
több esel' bálanyilatkoz ittál elismert b i z to s  g y ó g y szer  mind* nfele gyula lások sebek és genyedé- 
sok eben Ezen kenőcs biztos oredménynyel használható a tini emlő gvuladásinál, a tej lefedésénél 
s az emlő mogkeményedésénél szüléskor, kelevénynél, vérdaganntoknál. genyes fakadóitoknál, pokol- 
varnál, körömgyoknél, ez úgynevezett koiómfércgnél clkemétiyedéscknél, fo^uiffadásnknál, m irigyda
ganatoknál, zsirdagaiiatoknál, érzéketlen tagaknál stb Minden gyuladást. daganatot, elkeményedéat, 
felpuffadást a legrövidebb idő alatt e ltávolít, s ahol már genyedés mutatkozik, ott a daganatot leg
rövidebb idv alatt fájdalom nélkül felszívja, kiéreti és kigyógyitja.

ü3T." K apható  25 és 35 k rajozáros sze leu czek b en
4 1 a - | * f MÍM,i' n a I'r***' általános h ázikén t sót sok: zor utánozzák, min- 

* ' * denkit figyelmeztetek, hogy ez eredeti utasítás szerint csak ná
lam lesz készít'e, s csak akkor valódi, ka a sárga érczszelencse , melybe 
töltetik, vörös használati utasításokba (melyek (♦ nyelven nyom vak' és kék 
kartonba, melyen az ide nyomott védjegy látható burkolva van.

H A L L Á SI BA LZSAM  a lsgbebizonyultabb, számtalan próbáiét 
által legbiztosabbnak elismert szer a nehéz nliás kigyúgyitására a az 
egészen elveszte'! hallási teli t-ég visszanyerés-:<• E g y  ü v eg  ára 1 frt
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