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Vili, árfolyam  Csáktornya, 1891. május 3-án 18. szám.
SierkeiEtővel értekezni leket min* * 
dennap 11 és 12 ára között. — 
A lap szellemi részére fonatkozó 
minden közlemény H a r g ita i  

J é Z m i f  szetkeaztő nevére 
kttldendS.

Kiadóhivatal:
Fisokéi Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és kirdetések.

l i i M s t t  jutánv§san szám iU aloak .

MURAKÖZ
"AGYAR é s  IIORVAT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és  SZÉPIRODALMI HETILAP.

___________M e g j e l e n ik  h e t e u k l n t  ó v s z e r :  v a s á r n a p .
A .Muraköz.! tiszti önsegélyző szövetkezet., a .Csáktornyái takarékpénztár., a .Muraköz. 

takarekpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 fc-t
Fél évre . . . »  2  Irt
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. kird. irod. Bécsben; 
Schalek II., Dukes M., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál is  Hsrndl. 

Brünben: Stern M. ÉP
S y i ' t t r  p e t i t  s o r a  10  h r .

Néhány szó a körorvosi intéz
ményről.

Szép és nemes intenczió vezette a tör
vényhozás ama bölcs tagjait, kik a köror
vosi intézményt létesítették, mert szép és 
nemes törekvés szegényt úgy. mint gazda 
got, parasztot úgy, mint urat azon hely
zetbe juttatni, hogy nemcsak gondoskod- 
hassék legdrágább kincsének — egészségé
nek — épségben tartásáról, de ha fényé 
gelve van, azt meg is menthesse.

Az igazi humanitás szolgálatába álltak 
az intézmény megalkotói, midőn gondoskodni 
akartak arról, hogy nemcsak a gazdagok,! 
de a szegények is g y o r s és o l c s ó  or-: 
vosi segélyt élvezhessenek. És ha van az 
igaz érdemnek adózó elismerés, ezen íéríiak 
előtt meg kell hajolnunk ; mert midőn az 
emberbaráti szeretet oltárán a legjobb szán
dék és fáradtságos tanulmány gyümölcsével 
áldoztak, a hazaszeretet nemtője is kell, 
hogy szemük elölt lebegett legyen, mert 
létesítettek egy oly intézményi, mely 
nemcsak a humanismus, de époly mértékben 
a haza, az állam szolgálatában áll — hisz 
ezen intézmény van hivatva az állam sor
sában elsőrendű szerepet játszó működést 
végezni; ez gondoskodik magáról az állam
ról, midőn gondoskodik az állampolgárok 
egészségéről.

A mint áll az egyesre, hogy ,mons 
sana in corpore sano," úgy áll ez az államra 
is, mely tulajdonképen csak az egyesek 
tömegének gyűjtőneve; és a mint igaz, 
hogy beteges ember sem nem oly vállal
kozó szellemű, úgy igaz az is, hogy anya
gilag és szellemileg gazdag csak azon or
szág lehet, melynek lakói in corpore sano 
mens sanaval rendelkeznek, melynek pol
gárai a mens sanat a föld kincseinek, a 
természet adományainak anyagi gyarapodá
sukra vezető kiaknázására akarják fordítani 
és ebben a betegeskedés renyheségével 
gáto va nem lesznek.

Az állam egyik legfontosabb érdekét, 
a humanismusparancsolta szükségletet akar
tuk kielégíteni, midőn a körorvosi intéz 
ményt létesítették és bár az intézmény a 
mostani szervezetében czéltévesztett, elis
merés illeti meg a bölcs kezdeményezőket, 
kik, ha befejezett munkát nem is adlak, 
adtak útmutatást arra, hogy tiol keressék 
az utódok a boldogulhatására vezető utat, 
hol kell a törvényhozásnak a nemzet bot- 
dogulhatására az állam anyagi és szellemi 
gyarapodására vezető utón az első stacziót 
tartani?

És csodák csodája ! Az államra ép úgy, 
mint az egyes lakósra is ily nagyfontosságu 
ügyben nem történik intézkedés akkor, mi
dőn nemcsak a dolog mélyébe tekinteni 
tudó szakférfiak, de a működő körorv sok

önmaguk is beismerik, hogy a körorvosi 
intézmény mostani szervezetében egy szin- 
pompában ragyogó szappanbuborék csak, 
melyet a humanismus, szent és nagy czélok 
külsőleg ékesitnek ugyan, de tartalma, bel
seje üre3.

Csodák csodája! hogy az a lörvényho • 
zás, mely zászlajára ragyogó belükkel ezt 
irta „reform*, megtűr egy létjoggal bíró, 
de semmit, vagy keveset érő korhadt in
tézményt.

Megindult a nagy reformmunka, refor
málnak mindenütt, csak ott nem, hol a 
Kor- és viszonyokhoz mért reformálásnak 
elhalasztása mindennap nagy vcsztességet 
hoz az államra, kínzó szerencsétlenségeket 
a családokra és gyötrő fájdalmakat az 
egyesekre.

És miért halasztják el renoválását azon 
épületnek, melynek fundamentuma gyönyörű 
ugyan, de falai nem bírnak megfelelni a 
czélnak, mert bár idealismussal telve szépen 
dolgozta ki ugyan az építőmester a tervet, 
de az építés munkája rosszul sült el

Miért halogatjuk most is, mikor a köz- 
igazgatás államosításával egyetemben ezen, 
ugyancsak sürgős kérdés megoldást nyer
hetne?

Vagy tán be akarják várni, mig a roz
zant épület önmagától romba dől ?



Vagy még mindig nem hallották meg 
a haza atyái, hogy szegény gyermekeik 
otthon nyomorban sinlödnek, mert nincs 
ki gondoskodnék a jóllét első és legfőbb 
feltételéről — az egészségről ? Jó lenne, 
ha újra, meg újra elolvasnák Zalamegye 
tudós főorvosának ügyszeretettel és éles 
bonczoló elmével megirt, a megyei közigaz
gatási bizottsághoz már 1889. évben be
nyújtott, a körorvosi intézményt illető javas 
latát; abban fel vannak sorolva a szeren
csétlenek kiáltó panaszai, ezek talán meg 
fogják találni a szívhez vezető utat és tettre 
fogják talán serkenteni a szegény nyomo
rultak iránt részvéttel eltelt szivet, ha már 
a ridegen számitó agy az anyagi áldozattól 
való félelmében elodázza is a kérdés meg
oldását.

Jó volna gondolkodni a felett, hogy ha 
milliókat tudunk költeni fényes paloták 
emelésére, lehetne és talán érdemes volna 
egy pár ezret a nép jóllétének fokozására 
is fordítani ?

Jobb előbb; hiszen rövid idő múltával 
úgyis elodázhatatlan lesz e kérdés megoldása, 
mert a mostani állapot tarthatatlan.

Hogy miért és mi utón volna javít
ható? Szabadjon erről a következő alka
lommal szólnom *)

(Szoboticza) £r. gorein <Aiolf

Ebtartási szabályreud«let
a Zalavármegyében levő kis- és nagyköz

ségekre kiterjedő hatálylyal.
( K iv o n a t . )

Minden kutya 6 hónapos korától fogva 
a vármegye összes nagy- és kisközségeiben 
az alábbi kivételekkel ebadó alá esik 
Ezen ebadó egy-egy évre;

a) luxus kutyáért . . 1 írt — kr.
b) vadászkutyáért (rizsi*,

agár, kopó vagy borzebért) — , 50 „
c) házőrző vagy mészá-

r c s k u ty á é r t ......................— » 50 *
1. A község területén minden birka- 

•) Szívesen közöljük. Szerk.

Eleinte csak a nemesebb gyönyöröket izleié, 
később már nem igen válogatta.

Neki adta magát a borivásnak, ha Ízlett neki 
vagy sem, azzal nem igen törődött, csak kedve 
legyen, az a lő. Korheiykedett, amint csak bírta. 
Egész heroslrato'i hírnévre tett szert. Hangzott 
is a dáridótól az épületnek minden zuga, hol 
Várj mulatott. A szárazfával felfegyverkezett fe
kete-képű harczosok már ismerték, s tudták, 
micsoda nótát kell neki elhuzniok, hogy még az 
ingét is odaadja. Jártak is nyomában minduntalan.

Gyakran lehetett hallani, amint eleinte kel
lemes hátijával kísérte a ciigányok zenéjét, busán 
lehajtva fejét az asztalra énekelte:

.Temetőben szomoruíüz árnyában,
Ráborulok édes anyám sírjára.
Kelj fel anyám ! kelj fel a te sírodból!
Csavargó lett egyetlenegy fiadból.u
Majd utána vigabbra fogta a nótát: . . .  gomb

bá! ! ha leszakad lesz más ..."
Lassanként aztán kikopottfjellemébő!. Phisi- 

kai ereje elhagyta, érzékei elztií,hadiak, beteges 
lett. Kéiőbb kikopott hivatalából, s ezután jöttek 
a nyomor napjai. Tisztességes ruháját eladogatta 
a rongyokat veit magára s mások könyorüleiére. 
alamizsnára szorult. Azután neki adta magát a 
pálinkaivásnak is. Gyakran lehetett látni, a mint 
reggelenként szemére húzott kalappal, támolyogva 
lépett ki a asnpszékbdl, beesett szemekkel, szen
vedélytől barázdált arccal, szaporítva azon fél- 
örülteknek számát, kiknek szellemét a pá’inka 
megölte ...

és serlésnyáj után egy pásztorkutyáért s a 
község külterületén minden ily nyáj után 
szintén egy pásztorkutyáért és külső ma
joronként két házőrző kutyáért adó nem 
fizettetik; de a föntebb megállapítottnál 
nagyobb számban tartott hasonló minőségű 
kutyák után a luxuskutyákra megállspitott 
fokozott adó fizetendő. Ugyanily fokozott 
adó fizetendő azon vadászebek után, me. 
lyek tulajdonosai v dászjegygyel ellátva 
nincsenek.

2 Az ebek összeírása évenként július 
hónapban a községi, illetve a körjegyző 
által teljesítendő, mivégből köteles mindenki 
az előre közhírré teendő 8 napi határidőben 
a birtokában lévő ebeket, azok számának, 
minőségének megjelölése mellett élőszóval 
vagy az irnitudók sa átke .(Meg aláirt űrlap, 
pal bejelenteni A ki évközben szerez ku
tyát 3 nap alatt tartozik azt bejelenteni. 
A ki az összeírás után egy fél éven belől 
szerez adó alá eső kutyát az egész, a 
ki fél év letelte után jut kutyának birto
kába, az évi dii felét tartozik fizetni. A 
kinek adó alá fölvett kutyája időközben 
elvesz, ugyanolyan minőségű kutyát adó 
fizetés nélkül tarthat és cnak a mennyiben 
az újonnan szerzett kutyákra magasabb 
adó esnék tartozik a többletet megfizetni; 
hasonlóan, a ki oly kutyát szerez, vagy bir, 
mely után az adó az ország bármely más 
köz-égében már befizette tett, újabb tartóz 
kodási helyén ebadóval meg nem róható

3. Az összeírás előre közé teenJő s 
három napon át a községházánál közszem
lére kiteendő, mely idő alatt az esetleges 
fölszó árulásokhoz képest az összeírás az 
elöljárók által helyesbítendő. — Ha vala
mely ebtulajdonos ellen alapos gyanú merül 
fel az iránt, hogy adó alá be nem mondott 
kutyát rejteget, joga van, sőt kötelessége 
az elöljáróságnak helyszíni szemlét tartani 
A községi bíró v. pénztáros az ebadót éven
ként augusztus 3|-ig tartozik beszedni, a 
befizetésről elismervényt kiállítani

4. Minden kutya legkésőbb aug 3 l-ig 
pléhből készült bkrczával látandó el, melyen 
az összeiiás éve s Z. V betűk foglaltassa

i nak — A k nek kutyájáról a bárcza elve
szett, újat kap, de az árát megtéríteni tar
tozik. Az adó alól mentes kutyák szintén 
bárczával látandók el, melyek tulajdonosai 
csak a bárcza árát köfe’esek befizetni. Ezen 
kutyák is évenként uj báiczákkal láttat 
nak el.

6. Hő ségekben a harnpósabb kutyákat, 
amennyiben szá kosárral nem láttatnak el, 
lánczon tartandók, csakis éj el, bekerített 
helyen, bocsáthatók szabadon. Szőlőhegyi 
lakósoknak szőlőhegyekben kutyát tartani 
tilos

6. A gyepmester időnként váratlanul 
portyázást tart, mely alkalommal a bárczá
val el nem látott vagy harapós kutyák 
öas;etogdosandók. a gazdájukra kirótt bün
tetés kiállása és 8 napi megfigyelés után 
visszaadandók. addig a tulajdonos költségén 
élelmeztetnek. A gazdátlan ebek föltétlenül 
kiirtatnak.

7. A kutya által okozott károkért a 
tulajdonos felelős; ha a kutya ingerlés foly
tán tesz kárt, azért az ingerlő vonatik 
felelősségre.

8. A pásztorkutyák függő kolonczczal 
látandók el

9. A mezőn talált vadászkutyákat a 
vadászatra jogosult pusztíthatja el

10. Az ebtulajdonoa, ha kutyáján fel
tűnő változást lát. tartozik kuutyáját el
csukni, s azt az elöljáróságnak bejelenteni ;

az ily kutyát a főszolgabíró az állatorvossal 
megvizsgáltatja; ha ily esetben marakodás 
történt, a kutyák a községben vizsgálat alá 
vettetnek.

Kihágást követ e l :
a) azon cbtulajdonos, a ki & megváltott 

bárczát kutyáján nem viselteti ;
b) a ki másnak kutyájáról a báiczát 

elidegeníti ;
c) a ki ezt saját kutyájával hasz

náltatja ; ^
d) a ki a bárczáját másnak adja ;
e) a ki meghamisított bárczát használ ;
f) a ki kutyáját be nem jelenti vagy 

bárczát nem vált
A pénzbüntetés ilyenkor terjedhet :
I az a) és f) alatti esetben 60 krtól 

5 írtig.
11. a b) és d) alatti esetben 20 írttól 

50 írtig.
III az e) alatti esetben 30 -5 0  frtig.
A pénzbüntetés nem fizetés esetén 

elzárásra változtatandó át.
12 . Kihágások esetében eljárnak a 

főszolgabíró, az alispán, harmadfokbau a 
belügyminiszter.

13. Az ebadó czimén befolyt összegek 
a vármegyei pénztárban külön alapként 
kezeltetnek.

k C L Ó X F É L É K .

ebadót s a kutyatartást szabá
lyozó rendeletét, mely múlt évi október 
hó 22 én a belügyminiszter részéről jóvá 
hagyatott, a város s a vidék közönségét 
tájékoztató elég bő kivonatban jelen szá
munkban közöljük Ezen rendelet Zala- 
Egerszeg s Nagy Kanizsa rend. tanácsú 
városok kivételével az egész megyére köte
lező s a jóváhagyás napjától érvényben 
is van.

— K in e v e s s ,  ü  fe’sége a király a
zalaegerszegi kir. törvényszék elnökévé 
Grubanovich Géza tahi kir járásbirót ne
vezte ki.

— A Szent Sfdik napi körmenet, mely 
a buzaszent* léssel van egybekötve, különö
sen a földművelő osztályhoz tartozó nagy
számú ájtatoskodőnak részvétel* mellett, 
április 25-ének reggelén megtartatott, noha 
beszentelni való nem igen volt, mert a 
búza még csak itt-ott kandikál ki a talaj
ból. — E körmenetet egyébiránt már Nagy 
szent Gergely, mint évenként megtartandó 
ájfatosságot rendelte el H -bár eredete a bu- 
ZHszenteléssel egyidőből származik, sokan 
annak kezdeményezését, mégis nevezett pá
pának tulajdonítják. Ugyanis ennek idejében 
Kómában oly nagy mértékben dühöngött 
a mirigyhalál, hogy mindazok, a kik prüsz- 
szentettek. vagy ásitoztak, azonnal megha- 
láloztak. Onnan származik — állítólag — 
a szokás, prüsszentéskor „Adja Isten egész
ségére !« kívánni s ásitáskor a szájat kereszt
tel megjelölni. Ezen csapástól szabadulást 
esdeklendő, rendelte Gergely 590-ben, hogy 
a nép hét osztályra fölorztva, Rómának 7 
templomából feiindu va. körmenetet tartson. 
Erre emlékeztet a márkusnapi körmenet.

— g s k ü v i  Korníeind Nándor drára 
vásárhelyi közs. jegyzőnek kedves leányát, 
Vilmát, a múlt hét szerdáján vezette oltár, 
hoz Uőnczy Ferencz, zrinyifalvai áll. isk. 
tanító Zavartalan s állandó boldogság ki
sérje a fiatal pár frigykötését.





V il i  tecaj Vu Cakovcu B.ga majusa i&9l- Broj 18.

fi nrednikom moíi je avaki dán 
fOToriti med 11 i 12 varom. — 
Sva poöiljke t :éore ae aadria ja  no* 
vinah, naj se poSiljaja na íme 
H a r g it a i  J o i e f a  urednika vn 

Óakovec.

I id a t e l j s t v o :
KnjiAara Fiactial F ilipora kam aa 

predplata i obenane poAiljaju.

I*re«l p iá t int re na |e :
Na celo leto . . . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 Irl 
Na őetvert leta . . 1 frt

fojedini broji kostája 10 kr.

Obznane ae polag jogodba 1 fal 
raőunajn.

u n  l io r v a ÍN k o in  i n u ig ja r s k o m  j e z l k i i  i z la z e c i  ( I r i i / h e i i i  z n a i i f i t v o n l  i p o v i i e i j i v i  l i s t  z n  p u k .
Izlazi e-valci tijed.©n jed.enlcrat i to: ttiu. svaku m.ed.eljvi.

31uábeni glasnik : ..Medjimurskoga jiodpomagnjuőega öinovniökoga <Jru2tva“ „Cakoveóke iparkasse", „Medjimurske sparkaase'4. i t. d .

Gospodarstvo.
Betegi i vraőtva purah i guskah.
a ) Gu9ke.
Stare guske vu obié rédko au pod* 

vrieni bctegom Pri Éibekih pózna se to 
po tóm, da kreljuti obése, tér neéeju niti 
jesti niti piti. Tomu se pr*more, ako se 
im vu pitvinu stavi livadna sasa (Pulsa 
tilla pratenais) tér ako se navadnom hra 
nőm brane. Ako li guske zavuöive, tekute 
dobju, kriv je tomu gospodar ili gospo- 
darica, ar ih nisu drZali na Cistom i vu 
redu. Óva nesnaga pretira se, ako se gu- 
sinjak gustokrat Cisti i vetri ; d ugi opet 
nastirau ovak neőist gusinjak papradju 
(praprotora) dva do tri krat vu tjednu, 
od (e<a tekuti pogineju ili odputuju ; zvun 
tóga potiébno je guske gustokrat nalirati 
vu éistu mrzlu, tekuéu vodu.

2ivolina (cvolina) i bunika pravi 
gift aa guske kak i ostale vtice.

Guske moreju dobiti i »kikti> kak 
I kokofti, tér se vraée prav tak od n(e, kak 
i koko$i.

Gda gda se med goskami pojavi omi- 
Ijavioa ili vrtoglav ca ar se guska ne 
prestance sim tam obraóa. Vu tóm slu- 
Caju preporuíuju jedni : da se guski o • 
trim noiem prerete napeta (otefena 2ila 
na opni (glambi) med pr t i ; drugi opet: 
da se vuho lenskim üljem nama2e, ar 
muéice vu vuhu zahadjaju, zaradi Cesa 
gu«ke krila puate, glavom stresaju (stép- 
Ijeju) vrat nateíu, gakőu, podjedno klju 
nőm vu zraku gibljeju i nejedu. Ti betegi 
se navadno pojavljaju vu mésecu juniuáu 
i juliuáu.

Rak vse domaée tivine, tak i guske 
treba za hudoga vrémena da imaju zra- 
Cen topéi prestur pod zatvorom za preno- 
éivanje. Guske sede na zemlji ; zato jim 
se na jednu stran nasiplje pőska, ar ga 
rado zoblju, a na drug* j strani nastre jim 
se slamom (naatiljom), da vugodne$e mo
reju sedeti. Óva slama mora se veékrat 
mí*njati i vu ebéé céli gusinjak vu kaj 
vekfioj Ciatoéi i redu drlati.

b )  Pure.
Vrlo je pogibeljno dóba kada puriéi 

perje izmenjaju i trleno u na glavi dobi- 
vaju, kaj navadno biva vu tretjem mésecu 
Ako je Ijepo i toplo, prejde óva nepovolj- 
na dóba hitro \ prez vsaké pogibolji ; nu 
ako je za te dobé vríine mrzlo i mokro,1 
onda jim je iivijenje vu najvekáoj pogi- 
beljí. Zaradi tóga potrebno je vés trud vu 
to vlo£iti, da budu puriéi na suhom i vu ! 
toplom, a k tomu jih ín b a  i dobro hra- 
niti. Vu toj dobi poméla se med na vad- 
nu hranu i nekaj mesa i mastnih opad- 
kov, takaj zdrobljenoga konopljenoga Be 
mena, kuruznu ili pleniőnu melju. Tak- 
vim nafinom moremo nje sre< no izbaviti ; 
Gda navr e Cetvrti mésec. nestalo je te 
pogibelji, pák im Onda nije potrébno viáe

osobite naíe brige. Onda se mogu tirati 
na strniáée ili na sönokolu, da si sami 
hranu iséeju Tam budu najveő pobirali 
pu2e, gliste i vsakojaéke érve ; i stim o- 
tvrdni u, i budu podnesle vsaku bladnu 
premenjbu. Na dalje neákodi, ako jim se 
za prvih íest tjednov kad i kad daje zo 
biti mravlje » mravljiira jajca, da se oöis- 
te (izsnaáe) To se vu obée preporuéuie 
za vse pernate 2ivine Pripeti se, da ősié 
pe, glave im sa obriju i ogule, onda im 
te stavi vu pilo ribani bren, od kojega 
za nekoliko dnevi ozdrave.

Purinjak za pure treba zraően, topéi 
prostor pod zatvorom. Vu tóm prestoru 
namesti se nekoliko prutov, (stan;gah) do 
tri Sube visoko, ar i pure rajái na vi^o- 
kom spavaju, nego li na zemlji. Yu tak 
priredjenorn purinjaku nasiplje se na dosta 
debelo pő^ka, vu kojem se perudaju te
kute sa sebe iztresaju, pák si s péskom 
takaj i Éeludec dopunjuju.

G. F.

Z A l i A V A .

SÍ R Ő T A DEVO JKA.
XIV

Kada je Perczey od Rahele proti ve 
Ceru dimo doáel, najprvlje je izvadil iz 
iepa kiticu lasih ; ali nut, kakva iznena- 
djenost ; meslo prostoga papira bila je ki 
tica lasih zamotana vu Cetir jezerade bánj 
ke, i poleg mali listek s ovirai reCmi : ■ 
nZahvaljujem njim gospone, na nji.iovo] 
dobroti i trudu, pák naj primeju ovo ma- 
lenkost od mene. — Ráhel u

Perczey se Outil, kak da nije iiv n i ' 
mrtev. Doáei je stim vu nepriliku : ar on 
je rado vse véiuil za spomenek Raheli, i 
nut, vsakl njegov trud je bogato nadar- 
jeni — naplaCeni.

Zaksi bi opiSuval burkanje mórja ? 
takva su postala prsa Perczeyova; zakaj 
bi opi uval onu noő, koja te/koga bete£- 
nika batrivi na akoru zoiju ? Takva je 
nőé Perczeyeva bila

Vu jutro ob deveti vuri iuril se k 
Raheli. Veizer Davidu rekel je dobro 
jutro, i (ital g a : »Jeli se je ve£ stala 
Ráhel?*

Gospone neznam, taki tudem pogle- 
dal I odiáel je gledat. Gledi vrata, kl^ué 
je nutri Poku il je, i tiho je vse; opet je 
pokuéil, i opet vse t h >. Onda je na ti- 
homa odprl vrata. i nut, na strahovito 
< udo, hi2ica je prazna

Iáéi je nazad, i rekel je Perczeyu ; 
„Gosprn! kr j nam je ! Hilica Rahele je 
prazna.*

Perczey se je őutil, kak da bi ga 
stréla vudrila. Brisal i ribal si je éelo »
»ekei je : „To je nemoguée."

Ali za ist'nu gospone, naj dostoju iti 
gledat

ISli su vu hi2icu i za istinu, nega 
bilo tu n -i poatelje, niti oprave, niti zr- 
cala i niti nijednoga kipa.

Kak je bila Lotova 2ena, da je sol- 
nati stup postala vu takvom polo2aju 
éutil se je vtzda i Perczey.

Mutál je. 2alostuo gledal je okolo. 
Napokon vu srditosti rekel je: »Izdajstvo ! 
Gospon Veizer, oni moraju znati, kam je 
zniknula R&hel I meni moraju odkriti i 
zoajti, ar drugaé jih budem putem zakona 
prisilil, kakti takvoga,  ̂ ko, je dvé tenske 
pod noge spravil, samo da za hi£u i za 
átacun duine peneze nebi morál dati, i 
j á . . «

Gospone! naj me áonaju od takvoga 
kaj ; ar kak goder neznaju oni kam je i 
kak je zniknula Ráhel, tak isto niti ja 
nikaj neznam,

Dók je Veizer tak sebe spriéaval, vu 
tóm tóga Perczey okolo gledajuő po hiti, 
opaiil je na malom stoleku jednoga listeka, 
vzel ga, i poíel je t te li;

• Dragi stric Dávid ! Ja  sam abog 
stanovitoga zroka s Trezikom odputovala. 
Gda ae povrnem nazad, niti sama neznam 
Do ouda moreju haanuvati moju bi2icu, 
zsto sam i ostavila vu . vrata kluCa. 
Ráhel.u

Perczey, prez da bi reC samo prego- 
voril, dél ie lista naz<d na stol, prebléde! 
je ; za mali fás prijel se je za glavu, í 
rekel: > H ah! tak onda »am prvi pút vu 
mojem 2ivljenju naéinil nesreéni koraóai, 
gda sam vu ovu hi2u stup 1, i Rahelu 
videl !■

Veizer g» je zapital: *Pak zakaj go
spone ?

Ah ! kajti nam zaradi Rahele postai 
vezda nesreíea, i ona je zaradi mene 
zniknula, da njoj nebudem duíe na za- 
devi. Oh prez kraja preator ! zakaj si med
ljudmi ?

Naj oprostiju go pon Veizer. 8 bogom, 
— rekel je i odiáel.

XV.
Kak su se miseli njegove menja'e, 

tak je bil putem idud jenkrat 2alosten, 
drugi krat Hrdit. Napokon, gda je dimo 
doáei, i kado je na stolu fpazil kiticu la
sih i éetiri jezeraée banjke, tik se je raz- 
srdil, da je hotel vse vuágati. Nego ipák 
mu je doála opet misei; Kaj pák, • . . 
ako je ona ipák ne otisla prek sréta. I 
ta misei ga itak odvrnula od prveíe 
mixeli.

Drugi dán vu jutro sedi pri stolu, i 
2alosten zabavljen je : Zlatom 2njoricom 
plete Raheline lasi vu jelen vénéek.

Na vrata kucanje, i slupi vu hi2u 
bzmviiy.

Dobro jutro pri jatelj ! s kakvim se poa- 
lom tak zárán liavis ?

Vönca pletem.
lak  íz íesu ? im tu niti jednoga C’éta 

nevidun



íz Rahelinih lasili, kője viáe preiti- 
matsm kak vse cvétje.

Cudno ! im bi mogel Raheline Ijepe 
lani i na njezinoj glavi gledali ; pák zakaj 
vu véncu mrtve ?

Prijatelj ! Kábele nega véé.
Kaj ? je morti vmrla ?
Nije, nego je /iva zniknula. Kak ? 

kam ? nigdo nezna. O lom nam véera
osvedoíil.

Hja! pri jatel j, takve hu puce (dje- 
vojke)! Vsakojaéke planume i ráérnie 
imajn one Jedna za bogatatvom i udob* 
nosti te/i, a gda véé vrémo prejde i Ijeta 
onda je i airoma ne i nluÉbenik dober 
Druga na éasti, na parade i titulusé gledi, 
a gda vréme i Ijeta prejdu, onda je i ntari 
kakov kapitan. Jeli ti je liéba viáe po-
védati ?

Proaim te, ne v iíe; im sí Raliéi na 
vse to nera< una, nego med nami ti je 
prezkrajni preator, ona je tidovka, ja pák 
kiáéenik. Kazmeá ?

• Jako razm» m ; ali naj ti sam sebe 
muéiti 8 lim preskrajnim prestorom ; im 
vu naáoj d imovini Magjardcoj ima vnogo 
tóga l.epoga evőtja — kráéenic ! moreá si 
zebrati. — Pák onda bi te mogel s mo- 
jom sestrom « blrznuti do tezda, ali vezda 
cele meaece k nam nedojdeft.

Prijatelj! — rekel je Perczey, ako
Rrtlielu nebudein vi*e videl, onda bude 
tovariPica tv ója Beáira meni.

Prijatelj, kak vidim. ti si zmc ani — 
i bogom,

Raziáli SU ae.
brugiput dalje.

l'ile:
Glád Ferencz.

KAJ JE  N O V O G A ?
— Piosimo poltuvane naíe predpl*t» 

ni ke, naj nam na pcéetku drugoga fertalja 
predplalne za< statke po poáti poéleju i p r e d -  

plate za növi fertal ponoviju. Cena naáih 
no vin je: za jeden fér tál 1 fit, za pol Itta
2 In .

Papa kakti herb.
íz Esztergoma javl aju, da hu ovr i- 

telji S morovoga teátamenla izplafili papi 
zlatni penez koj ae je na el vu osiavini 
kardinalovoj Svota (íuma) je izncnila CM 
jezer 546 fiaukov.

Novo sredstvo proti epilepsji.
Doktor Julio Donath priobéil je bu 

dimpeStanskom druttvu doktorab, da je 
odkril novo nredstvo proli pad-tvici 
epiltpsiji, kője je véé vu de et pripeóenjib 
vpotrebil. Sredstvo deluje kak i do vezda 
rabijeni bromkali, ali nije skopéano h n e 
govimi po avi tér He more Ijeta i Ijeta 
rabiti.

Vadljinga.
Posjednik (zemeljski gospon) Perccel 

Joief vádijai h* je r posjednikom Dőry 
Eugtnom, da dojde on Hvojimi konji od 
puste Süt do peéuhske malte za dve vure 
i 23 minute, i to da budii k<>nj» »amo 
kanali, — put pák ed puste Mi i a do pe 
Cuhske maita je 50 kilomeirov dugi 
— Akoprem je put bil jako neraven a 
po putu |e srel Vnogo kolah, kojim ne je 
morál vugibati, prinpel je Perczel do h v o  

jega cilja za dvö vure i 17 minut. Vozil 
He je anda puno bolje od zagornke Éeljez- 
nice. -  Zabadavo, «amo m gjar kim ko- 
njem nega tak h tro para.

Umorstvo dovojke
íz Buümpeáte javljaju : Na jednoj 

pu-*ti pri Erdőteleku Éivel je nekakov 
Heinemann Karolj, koj se je bavil Hadje
njein duhana. Imái je 2enu i onobito ljepu 
1 1 ljet ntarii ali vrlo zraáéenu kéer. Kak 
iz Egra telegrafiraju, nije se dévojka po- 
vrnula 13-ga aprila iz ökole, a d ugi dán 
nisu ju mogli najti 15 ga aprila naáel je 
jeden tezak na dobaniáéu nezdavnja komaj 
zakopanu grabu. On i prizvani 1 udi < d- 
kop^Ü hu grabu i naáli su na tri £uhe 
gl boko mrtvo té o zniknjene dévojke Nje* 
zin je vrat bil prebodjen. Ubojicu krivea 
naáli hu  na nkoro. Bil je to nekakov 24 
liet ntar pótepuli, imenom Vincze Albeit 
Pri njera hu na$li vu ki vi namoéen rubec ( 
devojkiti. Po dugotrajnom presluáanju pri 
znal je zl éinec svoje grozno delo. Devoj-1 
ka se mii véé zdavnja dopagala, pák ju 
je priCekal, kad je iála iz ákole dimo. Pri- 
zvav i ju k nebi, obezéaatil ju je, a za t m 
ju je odvlekel do grabe, koju je véé prej- 
di nkopal, prebol joj vrat i zakopal Pa- 
lanjem téli dokazno je, da je devojka 
bila zaduena, pák se vidi, da prebodjenje | 
nije devojku vsmrlilo, véé je ov neéovt k 
siromaáko dé e 2ivo zakopal !

Straéen éin
Vu cirkvi vu varain Vacu Htre'.jil je 

nekakov fostar Cermak kanovuika Stefana 
i Kandu, gda je nie^u hI u í  1 Nesreénik je 
Htréljal tri put >u k novuika, jedenkrat na 
mini tranta a dva put vu sebe. hermák 
áoátar e mitev oatal.

Finánc ubojica.
íz Szegodma javl jaj u 9 da jc fínancijalui 

etr.Zír Harnniel Joftef ovíli duevov ondi 
stretil dva mu e, od ko ili je jeden na m stu 
ostal rartev, a drugi na smrt ranjen. D Ig o 
rt jaj pripovélaju ovuk : Obedva gispodari 

,CAsár i Kaöa sreli su se okolo pol pete 
vure ua polju — gde hu sa spom'nali. Vu 
to im se pribl 2il fi íanc Ilimmel, a za nj in 
je i-el vu daljini od kakvih 2 do 300 ko» 
ra« ajah jeden njegov pajda tiuaiic. Hamm-*l 
je zap tál, éija je ona h>íi ua tanji, a Kaáa 
mu je odgovoril, da ga nije briga, ar se On
di ne 2ge ^ganica. Na to se je razsrdd 
llamintl, zapoému se «vaditi i n.cukavati 
tér ua ziduje spnii Hamuiéi ua Kuáu p*iá- 
ku vu glavu. — Kaéa je os al na mestu 
mrtev. Vezia je nivalil na llnnmela Cásár, 
a finánc jc i na ovrga spn>2>l piiáku i tn li 
ga. C&sár jc hotel btiati, ali se sí öas zru- 
Sil ni ze.nlju. Drugi H íanc gljdal je táj 
ő n iz dileka. Uboj ca tinanc hotel je ouda 
pokeéi, ali ga je vu be2mju zastavil jelen 
bogec, ni kojega je 11kaj st’elal, ali ga 
uije pogod 1 Ni zadaje su pridoftli teíiki i 
pograbili llammela. Jeli je Hamuiéi ovo m- 
pravil vu pijanicini ali vu norosti jód ú jé 
jasno, no 1 jndi vele, da je S;aba Hamuul 
magjirogirr, koji je na pituije, zakaj je 
strőla', odgovoril : Ar su bili Migjari. I 
■vojega pajdaSi je z^psuval kak li magja - 
skoga fna.

Rezuitati magjarskog pojasnog cjenika.
PosluÉb^no preglasu u se vezda potan* 

kosti o rezultat b magjarskog 2eljezníékog 
pojasnog cjenika (zóna taiiM Cél iknpni 
osobni prointt ua magjarskib orsaékifi ie- 
ljeznicab, ako pribrojimo siin i zadnju, or- 
sagoni odkupljeuu magjaisko s vero-:zhodnu 
leljaznicu, obubva al je Ijeta 1888-ga 6 mi- 
liunov 179 jezer 88 cíviln b putnikov, a 
Ijeta 1889-ga s pojasnim cjenikom (zóna ta- 
rifom) za zadnjih pet mezecih 1 jetit 10 mi- 
liuuu 112 jezer i 600 perhon, ijjtta 1890, 
poskoal je prornet ua 17 mijiunov 895 jezer

400 perion. Uzporede li se rezuitati zid- 
njega Ijeta s rezuitati Ijeta 1888*ga anda 
dveb Ijeta, gda je za célo vréme jednoga 
Ijeta obstal stari cjenik ili tarifa, a drugoga 
1 eta növi ejtünk ili zóna tarifa, to se pn- 
kaftuje pnvekdinje 03obnog prometa za 11 
milinnov 716 jezer 312 peráon. Dobodek od 
osobuog prometa i teretnog prometa prés 
trausportue porcije (porcza — daée) i átem- 
plinov iznosil je ua vsih prugah fátrekah) 
magjarske orsaéke Zeijeznice Ijeta 1888. 7 
miiiuuov 839 jezer 218 forint', — Ijeta 
1889. 9 railiunov 698 jezer 751 forint, — 
Ijeta 1890 ga 10 mii'onov 865 jezer 392 
foriuta •— Naproti 1888-mu Ijetu povekfld 
si je d iliodok Ijeta 1890. za tri miliune 25 
jezer 974 forinté.

Zapisnik o razudbi prez razudbe.
Vu sv. Stejanu pri varaflu Bija vumrlo 

je presestnog meeeca decembra poldrugu 
Ijeto 8taro déte nekojá 2 *ne imenom Mesa- 
roá, kője se je vruéora vodom piparilo. Pos- 
lani doktori Lidanji Móric i Stern Ignác 
da preduzmu obdukciju, izjavili su vu za- 
pisnikn, da je déte vumrlo od opeklinab. 
Na temelju tóga obtuiena je Mesaroáka za- 
radi nepizljiVosti. Pri konaéuoj razpravi iz- 
javila je uiedtemtoga, da nj<x no dete nije 
vmrlo od popare vté od bstega vu grlu, a 
obdukcija (paranje) da uije n t« bila. Ras- 
prava je zaradí tóga b la odgodjena, dók sa 
k sudu nepozovu doktori. Na drugoj ráz* 

|pravi izjavil je doktor Stern, da je bilo 
döte r..zudjeno (parano) i da je zapisiik iz- 
pravan. Doktor Ladanji nijo do’el k raz- 
privi. /aradi tóga dé‘e se je moralo iz 
groba epet vun skopati, pák se je dok^ialo, 
da i za istina döte nije parano. Sad su 
ob< dva doktori pozvan', da opravdaju svoje 
baratanje.

(Nekajza k ra tek  cos.
1.

Bio je veliko dru2tvo. Jeden gospiu 
imái je to nesreéu, da je pri st du jeüuu 
kupicu putri. Mala Lizika je k svojoj materi 
i pr áeptnula je ujo) tak stilu pod 7uho, da 
su vs: nazoéni éuli, — ovak : wl prav od 
onib ktipic je potrl gospon jednu, kője smo 
posudili I-

2.
Sulec : Pukehdob da je ne ruoéi do- 

kazati, kaj bi vi liláé) vkrali, zato vas ré* 
Savam od obtu2be, — slobodni ate i morete 
oditi.

(Obtu2enik — t t citál je na klopi
sedeé ].

öudec : Kaj stc ne éuli ? Mo ete
oditi 1

Obtuieuik (tat, sudeu priáeptne vn 
vnlii). Naj oprosti.u gospodiu sndec, ja ne 
nebudö u gori stal ; ar tam vu kutu stoji 
on gospon, Cije hlaé) iám ja vkral, da 
bi se ja vezia stal, m&tiom bi v pumet 
vzel hUóe, ar je ravuo vezda na sebi 
imám ! . . .

3
Kuharici : Jeli hoésl jesti taiova sira, 

jeli evirke ali pák rezanco ?
Cigau : >Meui je vse jeduo draga go« 

ipa kubaiica, — makar mi i tak daju
ki k je svmjam navada. vse skup zmé- 
2»no.“

4.
Jeden zbjjcui (prestrefieni) vol je be* 

2al po vulici ; njemu naproti iduéi gospon 
prestraltl se i skoéil vu je^en Atacan 8 ovi
mi némi : „Naj oprostiju gospon dtacunar. 
vol ide.M



ÜCitelj: Poveé ti meni sínek, zakaj su 
vu kolendaru svetki s Cerleniroi, slovaim 
étampani ?

Dijak : Zato. da onda s vekéinom ma 
ma kokoi koleju !

6.
Mali JanCek je bil od ivoje inamé s 

jednom palicom bit. — Taki je za tim ot- 
iöel k svojemu otcu vu kancelarijn — gde 
je prav onda vnogo gospode bilo, i pia uc 
rekel je otcu : „Dragi tatek, mamika me je 
prav a onom palicom bilay r kojom si (i 
véera bil bit.a

7.

Mu;. : Proaim naj mi daju kilo cukora 
— stuCenoga.

Őtacunar: No, tak vezda vám budem 
fiiökoga cukora dal, kojega sam prav vezda 
Is fabrike dobil.

Mali sin őtacunarov : Ali tatek, — 
im rí jól ut melju med cukor zmoáal.

8.
Gospon : Kak se podufate tu moj iep 

segnuti:
Tat : Naj oprostijn , ja sem tak ráz- 

trc'eni, kaj sam m is lil, da sam tu  fe p  m ojih  
hlaC ruku porinul, ar sam prav takve hlafir 
lani i ja imái.

9.

Lngar: (jednomu gosponu — nedeljno 
mu jagaru) naj necilaja navék na zajta, ar 
ga nigdar nebudu trefili. Naj rajái poleg ci 
lsju, onda so bude taki zsjec prekopicnul.

10

Pr?i m uf: „Kak morcju ovi vuéeni 
ljudi znati, gda bude potomuenje meseoa ?

Drogi m u!: Ti bedak, pák Cemu je 
onda kolendar, im znaS, da jeto ▼ kolendaru 
itampano.

5.

Horvdt-magyar beszélgetések

Horvatsko-magjarski razgovori.
A* érzékek — Cutila-

— S mojimi oőima yidim.
Szemeimmel látok.
— S mojimi oéima gledim.
Szemeimmel nézek.
— Vu vrtu s oéima vidim cvétje, dré- 

▼o, travu.
A kertben szemeimmel látok virágot, 

fát, füvet.
— Vu Akoli s ocima vidim gospona 

n avuC ite lja , vrats, öblöké, Btolec.
Az iskolában szemeimmel látom a 

tanító urat, az ajtót, az ablakot, a 
széket.

— Vidim ptice i dnge fivine.
Látom a madarakat és má9 álla

tokat.
— S mojimi oéima vnogo kaj Cesa 

vidim.
Szemeimmel sok mindenfélét látok.
— OCi moje znam odpreti, zapreti ili 

z# fmeri t».
Szemeimet tudom kinyitni, bezárni vagy 

behunyni.
— Ako se plaécm, snze mi idu iz céih.
i .a  sírok, köny folyik szegeimből.
— Gdo ne vidi, on je slépi.
A ki nem lát az vak.

— S mojimi vuhmi énjein.
Füleimmel hallok.
— Cujem glas.
Hallom a hangot.
— S mojimi vuhmi Cujem moje drage 

mater réö.
Füleimmel hallom drága anyám szavát.
— Cujem govoriti, popévati, larmatl, 

Saptati.
Hallok beszélni, énekelni, lármázni, 

Búgni.
— S mojimi vuhmi posluáam glas zvona 

grmljenje neba.
Füleimmel hallgatom a harang hangját, 

az ég dörgését.
— S mojimi vuhmi Cujem, ako go

spon navucitelj opomene, dpota alí po 
hvali,

Füleimmel ballom, ha a tanító úr int, 
dorgál vagy megdicsér.

— Gdo ne Cuje, on je gluhi.
A ki nem ball, az süket.

— S mojim nosom diíem.
Orrommal szagolok.
— S mojim nosom Cutim duhu
Orrommal megérzem a szagot.
— 8 mojim nosom poéutim dobra i 

zlcéestu dubu.
Orrommal megérzem a jó és a rósz 

szagot.
— S mojim nosom diéem duhu cTétja,
Orrommal szagolom a virágok szagát.
— S mojim nosom zezna , da ruta 

vugodnu duhu ima.
Orrommal megtudom, hogy a rózsának 

kellemes szaga vm.
— 8 mojim nosom i to zeznam, da 

nekoji evét zloCestu duhu ima.
Orrommal azt ia megtudom, hogy né

mely virágnak rósz szaga van.

— S mojimi vusti jedera i pijem.
Siájammal eszem és iszom.
S  mojimi vusti jestvinu jeni i vodu 

pijem.
Számmal az ételt eszem és a vizet 

‘szom.
— Vu vusti su mi jezik i zubi.
Számban vannak a nyelvem é9 a fo

gaim.
— S mojimi zubi ogrizem kruh, meso, sad
Fogaimmal megrágom a kenyeret, búst,

gyümölcsöt. ,
— Vodu i drugu pitviüu ne ogrizem.
A vizet és más italt nem rágom megi
S jezikom si pokoátam jestviuu

pitviou.
Nyelvemmel megiilelem az ételt és

italt.
— 8 jezikom zeznam, da jestvina ka- 

kov tek ima.
Nyelvemmel megtudom, hogy az ételnek 

milyen ize van.
— S jezikom intim, da je nekoja jer- 

tviua sladka.
Nyelvemmel érzem, hogy mómely étel

édes.
— S jezikom éutim, da je nekoja jes- 

tviua kisela ali fuhka.
Nyelvemmel érzem, hpgy nemely étel 

savanya vagy keserű.
— S vusti znam govoriti, popévati, 

fuékati.
Számmal tudok beszélni, énekelni, fü-! 

työlni.
— Odo nezna govoriti, on je némi.
Aki nem tud beszélni, az néma.
— Gdo niti nn Cuje, niti ne govori, on 

je glühonémi.
Aki se n«m hall, se nem beszél, az 

süketném*.

— S mojimi rukami délim.
Kezeimmel dolgozom.
— S rukami znam pisati, risat', vndriti, 

prijeti.
Kezűmmel tudok írni, rajzolni, ütni,

fogni.
— S prsti moje ruke pipám (petam).
Kezem ujjaival tapintok.
— S prsti moje ruke Cutim hlad, 

toploóa.
— Kezem ujjaival megérzem a hideget, 

meleget.
— S mojimi prsti pcéutim, kaj je 

tvrdo, kaj je mebko; kaj je subo, kaj ja 
mokro.

Ujjaimmal megélzem mi keméoy, mi 
puha ; mi szál az, mi nedves.

— Ruku i vluuti znam.
Kezemet hajlítani is tudom.

— S nogami hodim, idem, bef im, ikaCcm 
i skoCim.

Lábaimmal járok, megyek, futok, ugróm 
és ugrálok.

— Na mojih nogah stojim.
Lábaimon állok.
— S nogami idem i hodim vu Ikola.
Lábaimmal megyek és járok az isko

lába.
— Gdo falingastu nogu ima, on 

Spla.
A kinek hibás lába van, az sántít.
— Sepavi Clovek po malom bodi.
A sánta ember lassan jár.

— S mojimi óéi. vuhi, uosorn, vusti, 
takarni, nogami Cutim.

Szemeimmel, füleimmel) orrommal, szám
mal, kezemmel, lábammal é zek.

— Svakom kotiigom dutira nekaj. 
Minden tagommal érzek valamit..
— S oCmi poéutim svetloit, farbe, — 

9 vulirni poéutim glase. — i nosom po- 
Cutim duhu, — • vusti p> óutim jestvinu,
-  s rukom poéutim, kaj popetam.

Szemeimmel megérzem a világosságot, 
színeket. — füleimmel megérzem a hsn- 
gokat, — orrommal megérzem a azagot,
— kezemnél megérzem, a mit megtapin- 
tok.

— Oko, vuha, nos, vuata, rukt so 
Cutila.

A saera, fül, orr, száj és a kéz ér
zékek.

ODQOVORNI ÜREDNIK :
M A R Q I T A I  J Ó Z S E F  

Olaviil suradoik :
G L A D  F E U E N C Z .



Hlelyik lapra fizessünk e lő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelméné 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S " ,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 1 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. { 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasaga, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza telték az 
„Egyetértésit 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 „Egyetértés1* 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 tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két-hároui 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 „Egyetértés4* olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fízesseu 
elő az „Egyetértés*.re, melynek előfizetési 
ára egv bóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés11 kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

824 n—52.

E la d a n d ó .
Egy jó állapotban levő Wertheim- 

féle 3. számú és egy Wieae féle 4. számú

lüamentea pénzazekrénjr
továbbá egy

liaztes polcz (Puli)
azonnal eladó.
Bővebbet B E N E D IK T  E. és FIA
831 1 — 1 Csáktornyán.

11 69|tk. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A csikornyal kir. jb róság. mint tlkkvi 

hatóság közhírré tegzi, hogy Míihlstein Bor
bála varaidi lakói végrehajtatniuk ő z t . Műhl- 
stein Józsefué szili. Medred Katalin mint 
elhalt férjével nemzett kiskorú leánya Mühl- 
stein Katalin t és t. gyámja s mint Mühl- 
steln József öiököae Zrinyifalvai lakos vég
rehajtást szenvtd tt elleni 150 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végtvhsjtáii ügyében 
a uagy kanizsai kir. törvényszék (a ceáktor* 
nyai k»r. járáabrósági területén lévő kursa- 
neczi 37 tk. 24. hrsz alatti ingatlannak 
felére 353 frt, és ugyanitt 140. hrsz. egész 
ingatlanukra 86 frt becsértékb n az árverést 
elrendelte, és hogy A fennebb megjelölt ingat
lanok az 1891. évi május hó 29-én d e 
10 Őrikor a kursaneczi községi biróházlnál 
megtartandó nyilvános árverésen megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok beosárának 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881 LX. t. ez 42 § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 8333 sz. a kelt igazságügvminiiteii 
rendelet 8. j-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez lutenui, avagy 
az 1881. LX t: ez. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a biróaágnái időleges elhelye

zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1891. márczlua 18. 
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

1466|tk 1891.
Árverés hirdetményi kivonat.

megállapított kikiáltási árban elrendelte, éf 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az

1891 évi Május hó 23-án d. u; 3 órakor

a jalsovacti község bíró hátánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fognak.

á  Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
tp’ekköiyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Prusatz Alajos végrehajtatónak néhai Pepcrkó 
GyÖrgyné hagyatéka végrehajtást szenvedő 
elleni 200 frt tőkekövetelés él járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nigy-kanizsti 
kr. törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) 
terü'etéu lévő a Csáktornyái 138 tk. 362 
hrsz. a. fekvő Ingatlannak ftle 42 frt beca- 
éi tökben és 198[& és 198/b hrsz a. ingat 
lanok fele együttes 872 fit becsórtékben 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennobb xuegje 
lölt ingatlan az

tdOt évi május hő 15-fJk napjáM i. e iO in k tr

a Csáktornyái kir. járásbíróság telekkönyv, 
tárában megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gat anok becsáráuak lü°|#-át készpéniben 

I vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ába» jel
zett árfolyammal számitott éi az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a kelt igaz- 
ságügyministeri rendelet 8 §-ában kijelölt 

I ófidékképes értékpapírban a kiküldött ke 
j zéliez letenni, avagy az 1881. LX. t. tt. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bi»ó- 
ságn&l elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi ápril hó 
8-ik napján.

A Csáktornyái kir, jbiróság mint tlkvi

1444 tkvi ezám 891.
Árverési hirdetményi kivonat.

A csáKtornyu kir jbróság mint tlkvi 
hatóság közhírré tesz;, h<»gy Graner éa Csa- 
ksthutner Csáktornyái bej. kereskeió ezég 
végrehaitatónsk Horváth Iván jalsoveczi la
kos végrehajtást szénvedő elleni 28 frt 56 
kr. tókekövételés és járulékai i ánti végre
hajtási ügyében a nagy kanizsai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir. jbiróaág) terű 
létén lévő jalsovecz községben fekvő 22 tk 
38 hrsz. s. 404 írtra, ugyanitt ölla hrsz. 

la. 80 fitra btcsült ingatlanok és 50 írtra 
i becsült legelő és erdő illetmény a végr. t. 
156 § ának értelmében az árverést ezeunel |

Arvereini szándékozók tartoznak az in
gatlanok bscsárának 10 *j.-át készpéniben. 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
miuisteri r .idelet 8. § ában kijelölt óvadék
képes éitékpapirban a kjkiildött kőiéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz, 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktoruyán 1891 évi april hó 
6-ik napján.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság.

KOLLARLT8
830. kir. aljbiró.

M agAn v e v ő k n e k  való gyönyörű m in tá k  
in g y e n  és b é r m e n tv e .  

S z a b ó k n a k  való m in ta k ö n y v e k ,  a mi
nők még nem létezlek, bérmenteUen és 2 0  
fo rin tnyi  betét mellett, mely összeg a meg

rendelés alkalmával levonatik.
Öltözetekre való kelmék.

Peruvien é> doaking a magas c ie r e a  számára, 
sxabáiysserü kelmék cs. és kir. M v«s»lst»hl-, 
veierén -. lú ee ltb  , tornáca-, eee léd -  
• r e a r t t h á h r e ,  teke- é n  já ték n eetn lrn  
való posztó, led en  vízmentes kelmék ve  
i t á i ik s h s is k r a  n tosdkelm ék , u U ié -  
pisid éit 4 — 14 írtig stbb. Ki Ju tán yeean  
tleeteeeéffee, tartóé, tleetn  g j m p et kel
me árut és nem olcsó rongyot melyet kü« 
lőnféle helyről ajánlanak és a ezabóbért is alig 
éri meg, vásárolni akar, forduljon követkszö 

o/.éghez:
Joh. Stikarofsky in BrUnn. 

Legnagyobb poeatóraktár Ausztria-Magyaror- 
siágban. r é l  mill iót megérő óriási raktárom
mal és v i lá g  f o r g a lm ú  üzleteinél nagyon 
termésieles, hogy nagyon sok m a r a d é k k a l  
rendelkezem; minden Jdeanul g e n d o ik a ió  
em ber  okvetlen he fogja látni, hogy ily sok 
maradékból mintákat küldeni nem lehet, mi
után nehány száz m lntam egren de iée  után 
hamarosan nem m a r a d n a  eemml. Valósá- 
gágos szélhámosság tehát, ha posatóczégek 
mégis m a rad é k  m intákat  hirdetnek ée ilyen 
esetben a mintadarabok égé** végekbe' ét 
nem maradékokból valók; as ilyen eljárás 
czélja könnyen érthető. Maradékok, melyek 
meg nem lelelnek, kicseréltetnek, vagy a 
péne küldetik vissza. Maradék megrendelés
nél a síint, hosrtiat, árt tessék megjelölni. 
Szétküldés csakis utánvéttel. 10 forinton felül 
bérmentve. t , c v * l * « é «  magyar, német, cseh, 
lengyel olasz, és íranczia nyelven 777 10—20

P e t á n c z  —  R e g e d e .
Több oldalról hozzám intézett kérdésre, a különféle félreértés* 

eltávolítása végett, ezennel kijelentem, hogy az én

„Szécheny i forrtts“-o m
Vasvármegyében fekszik, REGEDE pedig Styriában van.

V o g le r  J ó z s e f
819 3 - 3  zalamegyei nagybirtokos.



Pályázat tanítói állásra.
A mura siklósi (vratisineczi) lóm. 

katk. kántort&nitói állásra p á l y á z a t  
h i r d e t t e t i k .  Javadalmak : évi fize
tés 315 fi t., 9 ö! tűzifa, 4 hold szántó
föld, 2 hold rét, 1 és fél hold erdő, 2 
darab kart, mintegy 100 írt stóla, lakás 
Tannyelv : hurvát-magyar. Csakis okle
veles tanítók pályázhatnak.

A kérvények május végéig alulírott
hoz küldendők.

Mora-Siklós, 1891. május 1 .
K O T T l ' f t  M A R T O N

818 1—1 plébános és iak.-sz. tag.

Kiál liláé Paris 18S9. a r a n y  é r e m .

j Legnagyobb eredmény !! |  Próbáljatok é t Ítéljetek !!

A P U I K T I T Ó

T O R D - T R I P E
kiirt patkány t e g e re t és v a k o n d o t  anélkül, hogy más káziállatoknak kátt
okozna. — SC" Ezen azer sem Arsenikumot, sem Strychninf, sem Phospbort 
vagy más a hányást ingerlő szert nőin tartilmaz és háziállatoknak teljesen 
ártalmatlan.

Arak: Egy nagy csomag 1 frt., egy kis ciomag 5 0  kr.
Ezer forintot fizetek annak, ki bebizonyíthatja, hogy egy a T ird -T rip e t 

felülmúló szer létezik, mely főkópen — mint ez — a háziállatoknak nem árt, 
mig ellenben mát phosphorvegyülék elpusztít kutyát, macskát és legkellemstle- 
nebb bűzt terjozt'.

A* C a O U S S e a i l  Traverze Gazziio Maraeille,
a franczia  , belga- és o lasz-a llam vasu tak  s zá llító ja .

Kapható IIE IA R IC H  M IKNA fUszerkere9kedésében Csáktornyán.
826 1 - 0

L é g e n  H iáritoft ( e r m é s z e le s  i s l á l l ó - t r á ^ y a
d a r a b o k b a n  v a g y  z ú z o t t  á l l a p o t b a n

N E U M A N N  T E S T V É R E K  aradi czcgtől
X T *  5Oq|0-niil több *zerve* an yagga l.

■■ i « r Viz ’................................................................ 8 7* Összes vilsav (phosphorsav) mennyiség • . . . 3 -ifi °|#
l/lfW I fllfiffiJMi Szerves alkatrészek..........................................35 „ Szerves légeny (Org;\n. S lick sto flfi......................... 2 00 *"
VBgyi BiBUálBSi Hamu ................................................................ r,7 „ K á l i ...........................................................................................1-45

Vízben oldható vilsav ..................................1.28 „ Vilsavas (pboaphorsavas) k á l i ..............................................2*46 ”

A ra : 100 métermázsánként 160 forint az aradi vasut-állomásra szállítva, zúzott állapotban 200  forint.
0 9 *  K liA rúlagos képviselet  Magyarország, H o r v á to r szá g  és N lavon ia  részére

S z á v o s z t  A l p h o i i s n á l
A. AR AN Y  JÁYOS-YTC ZA II, II  I  11 A P E S T  K  S  V. ARANY J W O S - t T d A  II,

823 2—3 hol minden felvil&gositós készséggel megadatik.

Nyomatott Fischsl Fiilöp laptulaj donornál Csáktornyák
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