






V il i  tecaj Vu Cakovcu 28*ga juuiusa lS9i> Broj 20.

ff nredniknm n o íi ja svaki dán 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sva poSiljke tiínée se zadrzaja no* 
vinak, naj se pofiiljaja na ima 
M s r f U a l  J o £ e f a  urednika vu 

Cakovac.

Izdftteljstvo:
Knjiíara Fiselial Filipova kam sa 

predplata i obanane poáiljaju.

Pred |»'almi réiia je :

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 Irt 
Na éetvert leta . . 1 írt

Pojedini broji kofitaja 10 kr.

Obrnane se poleg egodba i fal 
raöunaju.

un liorvnlslio/ii i m aftjarskom  je x ik ii iz la zcci d ru z iv e n i zu a n stv e n i 1 povu<*ljivi ü s t  za  p ú k .
I z l a z i  STralcik tijed.e:rx je & e x i lc r a t  1 t o :  w i  s v a k u  ziedelj-u ..

Skruaeui gresnik.
Zivel je nekakov iovék 70 ljetah i 

preáivel célo svoje Éivljenje neprestano gre 
iedi. Na jenkrat je zbeteíal, ali se nije 
hotel poialuvati.

Ali da je bil ved na smrtnoj postelji, 
vu zadnjem onom Casu zaplakal se i 
rekel :

Gospone! oprosti meni, kak si raz- 
bojniku na kri2u oprostil. To je izvustil i 
vumrl.

Gréánikova duSa obrne se k Bogu, i 
osloni se na milost njegovu i doíla je 
vu nebeske dvore. GréSnik poeme kucati, 
i moliti, da ga puste vu kraljestvo ne 
besko.



Kl&rft veéput i őekala ga poduáe. Pák i on- 
da, gda je de dél véé, odisla je ona iz hiáe, 
i ostala je vani do pol vure.

Róbert je misül s Terezom, da je Kia
ra vu kubinji s materom, zato niti nésu ua 
pameti ja imali. Nego niti njih dvoje nosu 
mnogo pregovorili.

Vu tóm roucanju eno dojde i stara Ja- 
na, a za njom i Kiara. Öve se sednu k 
njim — nabrajaju od Adama do Noema.

Najpotlje 80 izmekne starici : Kiara je 
beteíoa. Tu2i mi se, da ima srdco bolju. 
Ne bi ü morebit Vi gospone za to vraótva 
zuali ?

Na to poé'ljeni gosponőié kak paprika ; 
a Kiara kak sunce. Tereza uasuprot ostala 
je po staroj navadi namrgodjena, misleéi vu 
sebi: O 1 da bi ju Bog samo brie s puta 
meknul.

Medtim vudri vara, a Róbert vzeme 
ákrljak, nakloni se i odide dimo. Br/e skoói 
Kiara po svééu, sprevodi ga do vrata i za- 
di2i se poda e.

Povrnuv se, opazi Tereza namali, da je 
sestra sva zaiareua. Opet jaj i pomozi — 
opet su nőve brige 1

Medtim dojde i vréme za poéiuek. Za- 
savfli vu spavalnu sobu, domisli se Kiara, 
da je zabila nazdraviti mami „Uhku nőé lu

Odide, izpuni svoju duinost — i povrne 
se nazíj sestri — legue spat. Za cas zaéuje 
Tereza nekakvo po tibo javkanje — pomisü, 
da je tomu Klarina bol kiiva.

Zapita ju, jeli oée malo teha, da joj 
srdce olakáa. Ali Kiara joj zahvali — skoői 
izpod popluna — kuáue ju sréeno — pák 
se legne nazaj. Za tim nastane tiőina, kak 
vu grobu.

Drugiput dalje.





Kenyeret mindennap eszünk.
— Negda 2emlju, kiflin, ali kóláé takaj 

dobim.
Néha zsemlyét, kiflit vagy kalácsot is 

kapok.
■— Krnb, Zemljn, kiflin, kolaC, pogaée, 

gibanice iz testű peéeju.
A kenyeret, zsemlyét, kiflit, kalácsot 

pogácsát rétest tésztából sütik.
— Testű iz melje napraviju.
A tésztát lisztből csinálják.
— Meljn i2 zrnje meljeju.
A lisztet gabonából őrlik.
— Meso takaj zpeéejn.
A húst is megsütik.
— Zpeeeoo meso za peöenku zoveju.
A sült húst pecsenyének hívják;
— Zelje, kaáu, repu, grah, léén, krum 

pír skuhaju.
A káposztát, kását, répát, babot, len- 

csét megfőzük.
— Tefcto i meso je takaj treba sku»

bati.
A tésztát és a húst is meg kell főzni.
— Mleko, sir, puter, raed, sad nije 

treba speéi niti skuhati, — ipák je moéi 
pojesti.

A tejet, túrót, vajat, mézet, gyümölcsöt 
nem kell megsütni sem megfőzni, — mégis 
meg lehet enni.

— Vnoga jestvina je samo onaa dobra, 
ako je posolijti.

— Sok étel csak akkor jó, ha meg
sózzák.

— Izraáéeni ljudi papriá takaj devaju 
vu jestvinu.

A felnőtt emberek paprikát is tesznek 
az ételbe,

Hirdetések.
2030 tk. 891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zalamcgye ősz- 
szesitett árvatára végrehajtatónak Novák 
András végrehajtást szenvedő elleni 48 frt 
11 kr. tőkekövetelés es járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a nkanizsai kir. törvény
szék (a Csáktornyái kir. jbiróság) területén 
lévő ferketineczi 178 tjkvben Novák József 
és András tulajdonául egyenlő arányban fel
vett 8 hrsz. a. 464 frtra, 9 hrsz. a. 84 írt
ra, 484 hrsz. a. 144 frtra, 746 hrsz. a. 
100 frtra, 747 hrsz. a. 60 frtra, 670lb hr. 
sz. a. 56 frtra becsült ingatlanok, továbbá 
a ferketineczi 219 tkvben Badánecz Ignáez 
es neje Drnpkovits Francziska és Novák And
rás tulajdonául felvett 114 hrsz. a. 38 frtra 
becsült ingatlanra az árverést ezennel megál
lapított kikiáltási [árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az

1891. évi jul. hó 27-ik napján 
délelőtt 10 érakor

a ferketineczi község bitó házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki 
kiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben, vagy az 1881, LX. t-ez. 42 §-Aban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hő 1 én 3338 sz. a. kelt igaz
ságügy ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t-cz. 170. 
§•& értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlegei elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1891 évi májas hó 
17-én.

tornyái kir. jbiróság) területén lévő a nede- 
liczi 656 tk. 466|a, 982|a, 2309/i hriz. a: 
ingatlanokból Szernecz Jánost fele részben 
illető és 273 frtra becsült ingatlanokra, to
vábbá a nedel'czi 81 tk. 25 hrsz. a. fele 
részben Szernecz Jánost illető és 165 frtra 
becsült ingatlanokra az árverést ezennei 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az

1891. évi julius hó 7-ik napján 
délelőtt 10 órakor

ooooooooooooooooo



B O B E Y  &  C O M P .
g é p g y á ro so k  B U D A PE S T E N , IX RAkos n fcza  5 - 9

I r o d a  IX. U llü i-u t (Aug. 1 -töl kezdve Rákos-utcza 1. 
ajánlják kevés tüzelő-anyagot igénylő

GÓZMOZGONYAIKAT és CSÉP LŐ G ÉPEIK ET

Árjegyzékek és költségvetések kívánatra dij- és bérmentesen megküldelnek. 6~6

Nyomatott Fischel Fülöp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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