


A. dráva-vílsárhelyi ügy.
A Dráva-Vásárhelyen letiltott magyar 

éneklés ügyében az érdekeltek előadása 
folytán még a következőket tartozunk a 
nyilvánosságra hozni :

Jurák Zvonimir dráva-vásárhelyi káp
lán ur felkeresvén bennünket, elismerte, 
hogy a magyar éneklést eltiltotta, de ta
gadja! hogy ő a népet izgatta volna, vagy 
úgy nyilatkozott volna, hogy Muraköz nem 
tartozik Magyarországhoz. — Szívesen el- 
hisszük neki, hogy közvetlenül és akarva 
nem izgatott s hogy Muraköz hová tarto
zásáról meggondolatlanul nem nyilatkozott. 
Azért felvilágosító szavai folytán készek 
vagyunk inkább neki adni hitelt, mint má
sok szavainnk. miket — ha úgy tetszik 
minősítsünk mende-mondának.

Lapunk múlt számában közölt hiúin 
két tehát ezennel kiigazítjuk.

De fentartjuk, sőt minden kétséget ki
zárva bebizonyitottnak látjuk azt, hogy a 
káplán ur a magyar éneklést betiltotta 
Kijelentette, hogy addig, mig ő Nedeüczen 
lesz nem fognak magyarul énekelni. A 
»Bo2e zivi, Bo2e őuvajt kezdetű borvát 
éneket (Tartsa Isten, óvja Isten) kívánta 
énekeltetni a magyar hymnus helyett s 
magyar egyházi énekeket egyáltalán nem, 
mert úgymond, Nedeliczen horvátok laknak 
s nem magyarok Az igazság érdekében 
azt is ide Írjuk, hogy a káplán ur letiltó 
szavai után jelentést tett eljárásáról főnöké
nek, az ottani esperes-plébános és kano
noknak Szele Ignácz urnák, aki mint jó 
hazafi megyeszerte általános tiszteletben ré
szeiül. A kanonok ur azon felvilágosító 
szavaira, hogy Dráva-Vásárhelyen O Fel 
sége születése évfordulóján az előző évek
ben ia énekeltek magyarul, ugylátszik, be
látta káplán ur helytelen tettét, mert még 
az este találkozván egyik énekessel, azt 
mondta neki: No hát, mivel a nagyságos 
ur megengedte, csak éuekeljenek ; nem 
akarok önökkel veszekedni. De a szétrez
zent tanulókat már nem lehetett összehozni, 
minek következtében az oda való intelligen- 
tia sem akart résztvenni a m;sén.

Ez a száraz tény a káplán ur és a 
tanulók előadása szerint, mely nem menti

asszonynak a szereteléf. Minden úgy volt mint 
előbb. Az erdei tanya uj lakója beleszokott min
denbe. Neve is volt már a közeli határokon, ke
resték is már néhányszor régi pandúr-társai. 
Égette a szomj a szép asszony csókjáért, de az 
csak játszott vele, enyelgett vele, bolondította. A 
majdból élt Pandúr Laczi, a reményből....

— Egy csókot Erzsikén)! ... Látom, hogy 
nem szeretsz! Pedig hát...

— Pedig hát ugy-e embert is öltél értem
— Haha ! az mind kevés. Nézd Pandúr Laczi 
milyen rongyosan járatsz, pedig azt mondtad, 
gazdag vagy. ltongygyá szakad rajtam ez a ko
pott kék viganó, lyukasra vásott csizmám. — Te 
Laczi, ha te megszereznéd nekem a bajsai földes 
asszony gyűrűit ! Száz csókot adnék értök. A 
múltkor gombát vittem a kastélyba, megcsókoltam 
szép fehér kezét, — mintha a csillagos égre néz
tem volna. Nagyon megkívántam.------- *

Reggelre kikelt arczczai, szótlanul hozta 
meg Lacin.

— Köszönöm Laczi, tudom sajnálja majd, 
s keresteti... Csókolj hát meg.

— Nem keresteti azt tudom soha többé... 
Nem kel! a csókod Erzsi!

— Nem használhatja, nem keresteti?!... 
Laczi I...

— Ne kérdesz tovább, ha szeretsz egy
kicsit 1----------

Egy év se múlt el s a hajsza újból megin
dult Dombfuró Erzsi szerelőjére. Pandúr Laczi,

a káplán eljárását, sőt bárkit is meggyőzi 
arról, hogy Jurák Zvonimir ne ieliczí káp
lán ur egyike azon muraközi lelkészeknek, 
kiknek itt léte a muraközi népre hazafiig 
tekintetében veszedelmes. Nemcsak ezen 
ének letiltó tette, de egyéb nyilatkozatai 
után is ítélve, kitűnik, hogy ő érzelmeire 
nézve hovát s a magyar eszméknek nyílt 
ellensége. Egyszerű, szegény horvát tanu
lók, akik a magyar nyelvet Csáktornyán 
tanulták, megbotránkozva beszélik, hogy 
mennyire sértik az ő érzelmeiket a káplán 
urnák nyilatkozatai. P. o egy Ízben két 
nedeliczi születésű Csáktornyái képezdei 
növendék az utczán magyarul beszélgetett 

(egymással a a melettük elhaladó káplánt 
magyarul üdvözölték. Mire a káplán ur 
horvátul viszonozván köszöntésüket, meg
tiltotta a magyar beszélést : Ne beszéljenek 
— úgymond — magyarul, hanem h rvá 
túl, hogy a gyermekeket nevelni tudják ! i

Nem akarunk a tanulók s mások elbe
széléseiből többet ide iktatni. Elég ennyi an 
nak megvilágítására, hogy a káplán úr hiába 
tanult meg magyarul s hiába állítja azt. 
hogy nem ellensége a magyar eszméknek ha 
tettei által az el enkezőt bizonyítja. Avagy 
nem hazafiatlan cselekedet tanulókból a 
magyar király születésnapjának megünnep 
lésére ad hoc alakult énekkart letiltani a 
kórusról azért, mivel Ők magyar m:se-éne 
keket akarnak előadni ?

Nem akarjuk a dolgot túlbuzgósággal, 
vagy elfogultsággal felfújni, de utóvégre 
mégis csak megdöbbentőnek talál uk ama 
mérészséget, mellyel a Magyarországhoz 
tartozó Muraközben egyesek a magyarságot 
s a magyar eszmék nyilvánításait inzultál* 
ják. Ily esetben felszóllalni kötelesség ! De 
egyúttal a társadalomnak is köteles égé a 
sorompó elé állani 8 a haza érdekeit meg
védeni 1 Mert hová vezetne, ha szó nélkül 
eltüruők egy sek túlkapásait?

A legszomorubb az egész ügyben, 
hogy a dolog ódiumát az ottani tanítóra 
hárítják bizonyos körök. Nem elég, hogy 
megszégyenitették a tanulók és a nedelicz 
közönség előtt, hanem még azzal fenyegetik, 
hogy állásába kerülhet, mivel el merte 
mondani, hogy a káplán eltiltotta a magyar 
éneklést* Még csak az kellen 1 — Hogy

a gyilkos, remegve futkosott sűrűből sűiííbe. Meg 
rezzent, ha zörrent a levél, sirt mint a megijedt 
gyermek. Erezte, izükül a kör köiülötte... Fáradt 
is már, három nap űzik étien szomjan, kifáradtam 
Még egy próbát megkísért., el a szigetre! Az 
átjárót nem tudja senki sem, sűrűje sötét, mint 
az éjszaka s Erzsiké is ott van, elrejti az s meg 
nyugodhatik. Remegve, lihegve járta körül a he 
lyet, hol vízben a tölgyhid egyik vége. Csúszva 
éri el lábával a fát s a sűrűben felemelkedik, 
nagyot lélegzik. Benn a sziget egyik bokrában 
zörej indul. Merezsen rá s visszafelé indul. Eh, 
ki lehet, Erzsiké talán! Kiér a szigetre, lassan 
lép elő, arcza halálsápadt. — Fegyver roppant, 
szivéhez kapott Pandúr Laczi s összerogyott... 
Kis csönd után egy vén pandúr csúszik hozzá ..

— Ki az ? — hörgi tompén
— Én vagyok Laczi! — felelt az öreg.
— Kend az vén gyilkos?... ki mutatta meg 

az u<at ?!
— Erzsiké.
— Erzsiké?... s ki lőtt rám, vallja meg 

kend!...
— Erzsiké.

— Én lőttem, nézz rám Pandúr Laczi, 
kiáltja felé Domhíuró Erzsi, mint egy boszuálló 
angyal. Fáj, ügy e l

B«llosils Bálint.

a harag ártatlannak ne okozzon kellemet
lenséget, ünnepélyesen kijelentjük, hogy 
lapunk múlt számában megjelent ide vo
natkozó hírünket nem Glád ur irta, hanem 
a szerkesztőség s nem is Glád urnák pa
naszára, hanem több (lráva vásárhelyi lakos 
e'őadása folytán. Utó végre ne higyjék ama 
körök oly könnyelműnek a szerkesztőséget, 
hogy egy ember s ez esetben érdekelt fél 
(Glád) előadására ily kényes ügyet szellőz • 
tetni kedve volna.

Mi örülnénk legjobban, ha a haza 
testén élősködő vakondokok békét hagyná
nak a szegény, sokat szenvedett magyar 
hazának s adnák meg az Istennek, ami az 
Istené s a királynak s a hazának, ami a 
királyé és a hazáé 1 Nem kívánjuk, hogy 
az illető káplán ur és a vele egyetértők 
kerékbe töressenek, de óhajtjuk, hogy ha 
már jót tesz nekik a magyarországi levegő 
és ízlik nekik a magyar kenyér, akkor 
hagyjanak fel a magyar gyűlölettel. Ha 
pedig természetük nem tűri meg a magyar 
éneket, akkor menjenek oda viss/a, ahon
nan jöttek Ho vátországba; ott nem lesz
nek kénytelenek magyar szót és éneket 
hallani.

íme a káplán úr ismét egy újabb okot 
szolgáltatott arra, hogy az intéző körök 
komolyan gondoljanak arra, vájjon szük
séges e a Muraköznek a zágrábi egyházme
gyétől való elcsatoláia vagy nem F

h C L O iX F É L É k\
— P C ő z g y illé s . C-táklornya város képvi

selőtestülete e hó 22 én közgyűlést tartott, melyen 
a »Katlyu“-vendég ö és a felső pusztafai korcsma 
eladására, valamint a barakk-épület lebontására 
uézve kedett volna — a többi között határosától 
hozni. A határozat hozatalra azonban hiányozván 
a városi képviselők szükséges száma, 15 nap 
muiva ez ügyben újabb közgyűlés fog tartatni. 
— A közmunka-váltságra nézve határozatba 
ment, hogy a házbirtokosok egy napszám fejében 
30 krt, a bérben lakók pedig f>0 krt tartoznak 
fizetni. — Hirschtnann Lo indítványára elhatá
roztatott, hogy a képviselőtestület lépéseket lesz 
az iránt, miszerint a laktanya építési Ugye kel ö 
mederbe terelte isék.

Csáktornya város jövő évi költségelő
irányzata a következő: Bevétel 54149 írt 
92 kr, kiadás 59335 írt 68 kr. Hiány 
5185 fit 76 kr.

— J é g  E hó 23 án sötét leülök vonu tak 
el vidékünk felett. Folytonos dörgés között meg
eredi az erős zápor, sőt a jég sem maradt el. A 
(első vidéken a kukoriczában és szőllöben kárt 
is tett.

— A  f e l v i t e l  a h«dyb. áil. taoitóképez- 
debe tegnap ejlelelt meg. Folyamodott az 1-sfl 
évfolyamra 42 tanuló ha/ánk minden részéből, 
különösen Dunántúlról; felvételeit 24. A Ilik 
évfolyamra folyamodott 26 tanitónövendék, még 
pedig 22 intézeti növendék és 4 idegen képezdé- 
b öl; tel vétetett 24. A I l l i k évfolyamra fo’yamo- 
dott 12 intézeti növendék , felvétettek mlndanyian. 
A IV-ik évlolyamra folyamodott 15 növendék; 
(elvételeit 13. A folyamodók összes száma 95 
volt, kik közül felvétetett 73. A tavalyi létszám 
61 volt. A növendékek megjelenésének határideje 
szept. 6-ára tűzetett ki.

— U j  h e t iv á s á r .  A városi közgyűlés 
elhatározta, hogy a szerdán kívül még egy napot, 
a pénteket fogja kérni hetivásár megtartása cél
jából. Csák'ornyán pénteki nap ez idő szerint is 
meglehetős forgalmú, bár ne n szentesített heti
vásárok tartatnak, indokolt tehát a város kérelme.

— A  k ö z v á g ó h íd  Csáktornyán már tetű
alá került. A csinos pavillonszerü épület díszére 
válik városunknak. Most már c«ak a vágóiadhoz 
vezető rendes, fával beültetett ut s a vágóhíd 
közvetlen környékének hefásitása hiányzik, ami 
rövid idő múlva megtörténhetik. A vágóhidra 
vonatkozó szabályok kiadatlak és a vágatási 
dijak rendeztettek.

— A  s é t a t é r  kérdése — ugylátszik —





S nrednikom n ofi ja svaki dán 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve poSiljke t'.iuée «e zadríajano- 
vinah, naj se poSiljaja na ime 
H a r g i t a i  J o iefa  nrednika va 

Óakovtc.

X zd ate ljs tv o :
Xnjiiara Fischel Filipova kam 10 

predplata i obanane poSiljaja.

Vili tecaj Vu Cakovcu 30*ga atigustnsa 1891-

l * r e i l p * a í n n  í é n a  j e :

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

fojedini broji koStaja 10 kr.

Obzvane se poleg jogodba i fal 
raöunaju.

Broj 35.
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-  SluZbeni glasnüT: finovniűkoga dru« vn‘C ..Cakoveéke Spnrkasse-, „Mo.ljin.nrsko - p a t W .  i t. d.

vt „ i -  ki,Hu v r a tn * ?  doőil. da ga je i pri svojih vojnih putova- péti dán, onda se nemre* nijedne od ovih
ÜOKVO ÜUUÖ VlüUitJí njah vu Aíriki za fundament postavil i vsi regulah dráati.

Na ovo pitanje bi vsak! na* gospodar a,eín0 Preíel' Iavratni vremenar Connmck pazit je
zaista ielil odgovor znati. A k rednomu I nut ovo je njegova regula ! 11a öve BiiZove regule i naiel takaj, da
vnanodaru treba zaista poznavati barenn su célo Ijelo dni iatinite. aamo gda — gda
elavne regule vremenarstva (meterologije), Kakvo je vréme péti dán podje mla vkaniju Vll sljedeíih 4 meseci, na!me vu
da uzmogne iz obée poznatih zuamen ab doga meseca (mlada), takvo bude vieme, Oktobru, Februaru, Marc uíu i Apnlu.

a U m l nAfndítí rit-pfitn kakvo boée s malimi premenjbami, céli (vea) mesec. . Tod pnlike pogoditi (treíiti), kakvo o onakov kakov ie bil Moramo |oá dodati, da je Büíó zaradi
viéme biti, pák tomu prilagoditi gospodar- ^  > vékáé segurnosti jo3 i 6 vur prék áestoga
ske posle. p * dneva pazil kakvo je vréme.

Glasoviti francezki pred nekolik mi Óva regula tak je obőenita da se ogtalom ova reffuIa nije zevsema
Ijetmi preminuvíi marlal BÚJÓ, koj. je bude za lü me-eco jedena at put pod- nov ve(J 8tar0davna aalernitanska
Cvretom deanicom vtvrdil gospodsUoFran- punoma izvrádo. haztolnaéd budem aljede ,. katgka áJko)a {Scbola 8a|ernitana)< ,ak 
cezah vu Algiru. akoprem je bil nakiníen éom peldom . nazvana od talijanskoga varaáa Salerna,
zevsemi krépostmi vojvode, opet se je, na pomladil nam se zevsema toj apodobnu regula poslavila,
naein stanb r.msk.h lunakak, odhkoval . ^  me9ecg peti §an zatPim je 27.ga au. najme :

vremen«mnajrajii goapódaril, svoja i tudja gU8ta- Pazi  ̂ anda, jeli liotfe biti 1 28-ga; „Tercia kvarla kvalia, tota eat lunacio
poba pregledaval i napredek gospodarski auSU8,a vieme, kakvo je >ilo 27- tabl, „ To ae 0 horvataki véli: Kakvo je
S u  F néldom iiril. Pak, budeá znal vreme celoga meaeca vréme (>etvrtidan po miadu, takvo budai

’ P . , i *• naJme do dru8°8a mlada- vea mesec.Osobito je rád Citál knjige o vreme- . . .  , ,
nu nebi li gdé vu trag do el pravilam Jo* 1 )edno drugo pravilo, tiu to d a ----------- -- ------------------------------------------
(regulám), po kojih bi covék od prilike nije ónak atalno, nego se aamo jedno 9
mogel prorokuvati kakvo bude vréme. pút n« Ijeto dm zvrái. Evő ga I Kakvo N a p il tk l  Za gO S pO dare .

6 r  , . je vréme őetvrti dán po mlada, takvo bu-
Putujué po Spanojolskoj, na'el je o- de céü me«ec (s malimi premenami), ako ])a odtiraö zaice od cépilniakov i mladoga

nakve regule vu rukopisu nekojega opa- je ^esti dán za mladom jednako bilo;
njolakoga kloátra. Sam maréal Büáóa je vr5me 8 éetvrtim dánom. trsja.
sa dugó izpitaval i pazil istinitost tóga
pravila (regule), i potlji vnogoljetnoga pa Kada je pák Seati dán za mladom; Potvrdjeno je ono, kaj je pre estnoga
Zenja tak se je o njegovoj istinitosti 09ve- drugo vréme, nego kak je bilo éetvrti ijljeta jeden glasoviti francezki goapodar
i  ••• '*■■■ .. — -  T~ '» ■ -1 . -J- 111 llli~h— ■ 1”  Z 'T ' .'Ll „i .s s .’s s í. i  ’ i j -  ■ ■. 1 ~ ■ ~  ■ ■ ■■

7  A R  A V  A Vezda ma sto^rv kakti med ocmi púk Tvrdo je dráUla zadaou verő svojemu
^  ^  0  A  ^ ae, misliti i tugovati je poójl, te po öelu dragorau, i dala se je zesvirn previdnogti

— se vudri, kak da bi se k pameti dozival — boZjoj, koja, ako i vodi éoveka po zaputkih 
y  . í íoboie: pamet moja, gdé si bila, da sam vu ravno i uevugodnib, ipák ga dopelja prvlje
Z e s ta n e k , Injegvu plamteée srdce iád bitat iskru po- ili potlje vn stau srede.

/lt , lf . . x íara i aldoval ga Komu, zvun svoioi giz xr \ .. ,(Magjarski napisal Kistaludy). (j08tj  ̂ J J Kakti pupiljek ruáice, gda ga odpre
JT rosa, zaokruZi ju vu svoja krila, kak blagi

Néje bilo mira kletvam i kulianju, i biser obkru^ava tu blagu rosu vu sebi, tak
dva i triput preklel je istu onu /elju, s ko- 1 Bragicu obuzinaala je istinita vera, da
jóm je ginül za pomuoZenjom svojega blagj. Custvo Ijubecili se srdcah nevidljivo oiif-

Med ostalim Btalo je vu lista ovo : íme !-ída 8<l» m’J n« éase odlehnulo, gda sa mu Ü^e- 
je prazni zveket niti se iz pnáastDosti ne- 8e z '8TI'tble ziaki prez imcna njegvoga, da- VetriC od izlioda bil joj je najvagod- 
éuie, ako ga dicna déla nerazglasiju. S B>- * vi9oko noáeua na krilih dike , ali mu nesi od svega ; ar ne samo, da joj je bla-
gom moj mili otec ! Batrivi se stim, kaj je opit nesta'o radosti namah, öim su se gim uaéinom, rekel bi lepez com hladilo mi- 
mi zavzetek svet i cilj dostojen. Izravninali piikazale grozovite spodobe oi grozovit’b la topla éutila, nego ju navek i s novim u- 
svete zemlje, iz Palestine buded éul i po- pogibeljib. finjem podkrepljuvalo.
sluflal odsev diCnih őinah ili barem diéne m  ̂ , . . ,.. , r . . ,
smrti svojega sina Móra. luáen 1 áalosten gde ie bil sam, bil je W a  su prehadjala, a svet se napuml

kak vu DU6t8ri osamljeni hrast, nigde ra- 8 piípoveatmi o predobitjih d öuoga viteza
Po vérnom svojim starom slugi, koji d°sti nigde ubatrivenja, njegov veliki gizdavi Bogomira Boulliona, Kriziri povrnuvái se

ga ravno zbog starosti néje mogel spreva- 8tan razgiaőcnoga gospodstva, kak ér- nazad pripovedaju, rekel h‘, diöna dela kri-
djati na bojno polje, poslal je i Dragici list, n° zaviti, gledal je tuiui beteg svojega go- i  iuosne vojske ZveSbini Árpoujaki popevali 
vu kojem ju je opomenul s najsladkiőimi i spodara ; né o je b l i lésen svakoga po su P >le£ zvuénili glasov titrajuéih glasov 
najtopleáimi réémi, kője iskrena vruéa ljubav lepáavanja. srdcah pesme o dicnom predobitju kriía.
ima na uhvanje obatrivenje i vérnosti. XT ^  w , , . . , , . .

Nego Diagica s dttinakim zaufanjem Mríd dn,£ ra’ povrnul se je ved 1 ma- 
Bmrtni glas nebi morebiti gorie z*tekel vupirala je óéi prama nebu, kője svakoga £)ar8k ,l vitezov. Samo on, za k ijim su mno- 

Tindarovo srdce od tóga, kaj ma ga na vérooga brani ; ar neduina ljubav njeua né ga srdci zdika^ala, nedojde vu domovinn, 
stol postavi béli knjiga sina Móra. RadoBt je ginula za imanjem, nego za srdcem ijub °8tal íe on ! 08tal Je daleko-S T ^ r.” ""lo *"■ „ i* K J 1 1  iak za PJn b,Je* skoro navek poleg njeg» i s njim. Tej je



imenom Binard oglasil, — da mu je podo 
za rukom zajce odegnati od mladih goric 
na ov naCin :

On okolo nasada, koji hoée da od 
zajco? obrani, zabije koliéece, visoke 12 
do 15 centimetrov nad zemljom tér od 
jednoga do drugoga vu okolo nasada nap- 
ne Spagovinu, koju je namoCil vu ribju 
mást.

To islo da je izprobal i s lepekom | 
tér se je osvedo il, da zajcom jednako 
Hmrdi libja mást kak i l-pek tér se bője 
ovak ogradjenoga m esa kak vrag temnja- 
11a. Ovo barem nije skupo (drago), tér se 
more probati.

Poklám kan) je Bioard ovo na zna- 
nje dal, oglasil mu se je vu znamenitih 
novinah nekakov gospon Parville, koji to 
potvrdjuje pák joá dodaje, da se je on le- 
pekom oelobodil mravljali, kője su se po- 
íele VU njegov vrt seliti vu jako velikcj 
velikoj vno2ini.

On je nje klal, druzgal, poleval s 
vrélom vodom, kadil iveplom itd. — ali 
vse zabadava, dók nije plota, izpod kojega 
su mravlje prehadjale omazal lepkom.Ne, 
da bi se bile vlovile na lepek, nego su 
mu se niti ne priblizile. — tér su vu- 
gibale kak ogr.ja.

Vra tvo proti slinavki.
Domaée blago napada gusto pogibelj 

ni beteg slinavka. Izvistno vraCtvo proti 
tomu betegu je ovo :

Vu 25 lilrah vode izkuhaj 4 litreje - 
mena i punu 8<ku listja od kupine Kada 
se poslje kuhanja voda obbladi, dodaj 
joj pol kilograma meda — i pol litra 
octa.

Vu ovu vraCtvo namoéi óiste platne- 
ne krpe i nateri (naribaj) vgaki dán dva 
pút gubicu beteáne iivine. Ovomu vractvu 
vele, da je osobito dobro a i hasúi
Cuvanje jabukah i hrukah prék célé 

zime.
Izkopaj vu zemlji jame, oblo.i ih

dicil i pripovedal diéne éine i sigurun ve- 
rodostojnost svojega d őnoga i dobroga paj- 
dí»áv Móra.

Rekel je, da je vu krvavoj jeduoj bitki 
dobil veliku ranu, te je s viáe naáih vitezov 
ulovljen, postai je suienj, kak sam poilje 
fül, njega skupa s onimi izsekli su ncvcr* 
niki, gda smo jih opet vu drugoj ljutoj 
bitki potukli do noge.

Zalosten glas fktno se áiril, i dogpe na 
skoro do vub tuánomu starcu Tivadarn. Sa 
strabom je gledal on vu joá preostali teéaj 
svojega iivljenja, n m kak tuga podal se 
samovanju ; ugibajué se svakomu spomenku ; 
na kraja áume imái je kapeljicu, vu kojoj 
mu je bila pok pana pomoCnica, drugario 
2ivota ; poleg njenoga kriia, dal je napra 
viti j< á jednoga s nadpisom : „Mojemu nc- 
pozabljenomu sinu.“

To je bil njegve gizde zaduji izlév; 
doda pút deu i noC toéil je suze na tvrdi 
k a in e n gluh’li fpomenikah i mrzil áívljenje 
da ónak bogát, neima nasledstva iz svoje 
krvi.

Malo je potrajalo vrerae, oboli on od 
tnge, iz kője se istina opet pridigne, ali 
vid oéinji zesvim izgubi — a on ostanc 
slep.

Tak je Tivadar, koji je s gizde zamc-

listjem od oreba, da tira miáe i kukce, 
naslaii jnbuke vu jamu, zabrtvi deskami, 
na kője se nasiplje zemlja, pák budeá 
mogel sada (vode) zdravoga ob'uvati.

Rnzliciti izvadki.
I.

Duáno spoznanje je on domaCi sud, 
na kojem svaki samoga sebe tu*i, samoga 
sebe za kiivca priznaje i samoga sebe su- 
di. — Duáno spoznanje je on piavicni su- 
d*c, koj nam svaku i najmenj u falingu 
0 tro zpoöitava, a svaki dober cin pod- 
puno priznaje i livali —- Duáno spozna
nje je zrcalo, vu kojem sva naáa dobra 
ili zla dela podpuno vidimo. — Duáno 
spoznanje je konaCno véran prijatelj, koj 
na* Leprestance na dobro nagovarja — 
a od zla Ciné odgovarja.

II.

Nitko nepostane na jedan krat dobar 
ili zloCest. Z malem se priCme, a s vei - 
kém se dokonCa. -  Koj sada vkradne 
jednog krajcara iii samo áaku iita, bude 
s vremenorn forinté kral i na vagoné áita 
odnaáal. — Kak goder kúp snega sve ve 
Ci i veri po t*je óim se dalje vala, isto- i 
tako i naáa greána nagnenja budu sve to : 
jaCa, Cim im viáe krat vgadjamo

Ili.

Priskrbljenoga imetka joá nitko nije 
zatepel. Razprudeni imetak je uvék ili 
po herbiji dobijeni, — ili je pr kazani, 
— ili vkradjeni, — ili je nadjeni. — ili 
je na igri dobijeni.

VI.

Skupci nisu posedniki svojega blaga, 
jer skupec polag nujvekáeg blaga gladuje, 
neima potrebite oprave i zimu trpi, — 
oni su samo íuvari penez, i to ne svojib 
penez, jer se s njimi kakti svojinom ne* 
sluie, nego samo Cuvari vu obóe penez.

VII.

Ako hoCes bogát postát1, tak neiiői 
tvojega imetka povekáav ti, veC ivója po- 
Éelenja pomenjáavati, jer nekupuje se sve 
ono, kaj je Covéku potrebno, nego samo 
ono, bez Cesa se nernofce biti, n. pr. meni 
bi bila potrebna koCija i dva kmja, ali 
ipák mogu i bez nj h b ti, dakle se ne- 
kupuju, to je poZelenje moje se pomenj- 
Sava. — Tko sve na ov naéin vCini, z 
vremenorn dojde do öesa.

VIII.

Nenavidnost proli gla:ovitem ljudem 
trpi samo do groba — potlam dojde me- 
sto nenaviduosti spoznanje vifeitva i dike 
njiliove.

IX.

V-

Prav ca vidi se ljudem tak potrebita, 
da isti krivicnjaki pod njezino pokrivalo 
lete, da a isiim, kakti toboi nekrivi i ne 
du/ni, pokriju svoje odúmé Ciné

IV.

SreCa, koju Ijudi za nalvi^e dráe, za- 
vi'i jedino od st.moga íovéka. Ona pre- 
vzetnoga beái a previdljivomu je vcrna; á 
njom se mora postupati kakti s prija- 
teljem, va kojega se je bojati, da ti se ne 
izneveri.

Mir je otrov, ako si ga 8 trudom i 
delom nismo kupili. ,Kada poslujemo* 

i(veli Voltaire), onda teramo od nas tri naáe 
najglavnije neprijatelje, najmre: ZloCe- 
stcCu, pomenjkanje i dugó'astnost.

! x.
Vugni se dobroCinstva sebiéavog (svoj - 

li.snog) cloveka, jer njegova dobroöinstva 
su za te mre£a, vu koju ako dospeá, tak 
si njegov veCni suienj. — Neuzimlji niát 
iz rak gizdavoga, jer bi to on stim po- 

I uizil ; a skupcu duÉen postati Cuvaj se

tavai prosjaka, postai vezda nesrcctiiái od 
zadnjega prosjaka (hogca).

Módiim dobro nebo zdr2i Móra vu 
íivljeuju. Bivái rgujen, legalja med mnvimi 
trupli na junackom krvavom polju. Never- 
nici di 2ili su ga za mrtvoga i ostavili ga- 
vran pticam, da se snjim gost'ju.

Jeden pobo/.en drviá najde ga oÉivlju- 
juC ga i k sebi dohadjajuóoga i spravi ga k 
seb;. Mladost puna snage i jakosti, muogo 
doprinfsla k toinu, da je preboljei t<fiku 
rauu, i da je dóst* na tletno ozdravil, prem- 
da se zdravju niti malo neje radoval, ar se 
je bojal, da ga vu krvo á;dnih neprijate- 
Ijov j< á straániáa sudbina reka od gotove 
smrt’.

Ali pobo^ni on derviá osvetljal si je 
lice s dobrim milostivnim Cinom, nezdavái 
svojega nahodiáCa,da mu se krv preleva ili, 
da bi so poslal na robiju, nego ga po tajnih 
prelazih spravi uprav do tabora kri2arskib 
taboruikov, pák ga pusti k svojim, rekav 
mu :

Krádenik vuCi se Covek biti, i nepozabi, 
da vu nami bivrstvuje jeden s Bogom u- 
delin úti düh. To je rekel i izmoknál je 
prvlje nego mu se je Mór mogel dobro za- 
hvaliti.

Veiiko se je delo zvráilo. Na svetom

gradu nasega zvebcitelja bliskalo se je zna- 
raenje, grb njegov — spomen muke njegve
— kríá Muogi od vitrzov povraCali su se 
k comn, pák se i vu Móru pobudi 2elja za 
domovinom.

Preálo je tomu éest punih let, da je 
sledom uaslődil Bogomira Boulnwna. £  kak 
se je njemu lepő spriCal i razstane se za 
svojimi soldaékimi pajdaái vu nevoljah i ta
gat) njim, pák se obrne k dalekoj si dragoj 
domovini.

Gda je potlje tolikik zvladanih nevo- 
ljah i pogibeljik prviput stal na prvu grudu 
prigranici svoje domovine, suze sa ga oblile 
i oi nailja prah joj je kuáuval.

Misii! bi, da je telale razposlal, tak 
fletno preletel je glas, da se Mór povraői,
— morébit od mrtvih se podigavái. Ali i 
on, kak glas Heten, gonjen s párom ognje- 
ue ljubavi — leti s tniseljam vu bla2)na 
doliuu,

VcC je videl vu duhu Dragicu, gde 
híli pred njega, nőséé vu ráki venec, da ga 
okiti hvalódi Bogu na milosti, da joj ga po* 
vra< a tivoga i vernoga.

Drugiput dalje.



jer ako bi ti njemu joá tak zahvalen bil, 
nebi ipák nikada njegovoj lakomnosti i 
zgrabljivosti zadovoljiti mogel.

XI.

Mnogo i dobro govoriti je dar lepe 
pameti; malo i dobro govoriti je svojstvo 
tnudroga \ mnogo i zlo govoriti je mah- 
nitanje (ztoőnost) norca ; malo i zlo govo
riti je nesreéa bedaka.

(Drugiput dalje).
igm. gollay

K A J  J E  N O V O G A ?
Stari húsár.

Rédkoat je najti őovéka takvoga, kak- 
voga ima Vasvarmegyija. Stari Ozoly Ja - 
noá je táj rédki Covék, koj ne menje, kak 
61 ljeto sluZi ve6 plemenitu varmegyiju 
Sreberni krii za zaaluge kinői njegova pr- 
sa, ali i drugaő je ov starec vu poátenju, 
ar i Ham fői pan (oberkomeS) dal je njeg- 
vu spodobu zmalati i za spomenek vu 
bi£i obesiti Nezdavnja predstavili su sta- 
roga gróf Batyknjiiu Lajoőu, koj je do
géi na zbiranje vicekome*a vu Szombat
hely. — No Janoá baői, kuliko Ijet veő 
slo/ite varmegyija ? — zapital ga je Bat- 
thyáni. — Borme s boíjom miloá um 61 
ljeto je veő tomu. presvetli gospodin grot. 
Ved prigodom korunjenja Ferdinanda kra
lja sam b.l tam. kakti varmegjinski buaar. 
— Kuliko vicekomosov je izebrano do 
vezda, kak ate v sluíbi ? — Goapon vice- 
kome< Károlyi, koga su denes zebrái: je 
trideset osmi. — Kuliko supremoákomo 
áov ate sluiili do denea ? — Bormeá Uadó 
Kálmán njibova preavetloat vezda nji íő- 
iápan je áestnajsti veő. — No dopuati 
Bog, da bi mogli joá dugó sluftiti ! — 
dokonőal je gróf govora

Ubojstvo iz sale.

íz Praga javljaju : Ovdeinji tiálar i- 
menom Blaba, pogodil je, povraéajué se iz 
vadaaije dvadeset Ijet staru devojku.. Ov 
tiálar je devojki íaljivo d »viknul : >Cekai, 
strehl te budem !» i naperil je proti njoj 
puöku. Nu puáka je na neareőu se spro- 
tila i devojka ae je najedenkrat mrtva 
zruiila na zemlju. — Nu Blaha se je 
taki prijavil audu.

Originalno razbojniőko dru/tvo

Kak pisu iz Bologne, tam se je alo- 
iilo nekakvo posebno diu/tvo zloőincov, 
koji se proti svojim aldovom nesluZe ni s 
noZi niti s piftolami veő narkotií kimi sred 
stvi (álaftrunki) i to takvom bitrinom i o 
kretnostjum, da im se nemore na trag 
dojti, akoprem véé duZe vremena tiraju 
ovu originalnu meátriju. Vu oitariji, koja 
je vlastitost nekvoga inZinira Zannonia, 
navadni su njegovi prijatelji se viáekrat 
zestajati, da se pozabave (unterhaltnju). 
Tak je bilo i 27 ga juliuáa. Prijatelji su 
se zestali na zabavu, nu kad su drugi 
dán vu jutro doáli vu hiZu, gde se j*do, 
najenkrat su opazili, da su obkradjeni, Jed- 
nomu je falil kabelar, drugomu iepna vu 
ra, tretjemu prsten, őetvrlomu opet zlatni 
gumbi s rubaőe itd., vsakomu po nekaj. 
Na zadnje dobéval je i domaői gospon vu 
hiZu i zaviknul je : Moja kasa (blagajna) 
je razbijena i orobljena, a deset jezer fran- 
kov je odneáeno! Kad je ovu zanimivu

lii~torijú éula pripovedati jedna domaőa 
gospa, rekla je ovim gostom (gospodi), da 
je veő pred proste no i, nemoguő spati, iz- 
isla vun i opazila domaőega sokai a, kak 
je bil joá skozen i zabavljen s nekakvim 
znamonitim poslom Kad je sokaő opazil 
spomenutu Zensku, molil ju je, da niko- 
mu nepove. kaj je vidla, ar da je on me
seélj iv. Kad su gospoda to zeznali, taki su 
se domisbli jadu i zmisljili su se, da je na 
zadnjem obedu hrana bila po neka) íubka 
i da au vsi spali kak zaklani. Stvar je od- 
mab doála na videlo. Sokaéa je policija 
odmab zgrabila, nu iz njegovih réői mo- 
glo se je samo to razspoznati, da je on 
bil oruZje drugih, Komaj kaj se je ovo 
po vara u doznalo, bolognski proíesor 
Pauzachi dal je ljudem na znanje, kak je 
on jeden krat za vié»ne obeda bil tele- 
graficki pozvan na banbof od jednoga pri- 
j atelj a, nu kai se je povrnul, naáel je célú 
svoju familiju vu glibokom snu. Zabadavo 
;e zval druZinu, da mu pomoreju prebu- 
diti familiju. Kuharice je bilo nestalo, a 
dekla je takaj spala. Gda su se nakon du- 
goga vremena opet vsi prebudiü i dosli k 
sebi, opazil je proíesor, da je njegov pisaői 
stol, gde je imái peneze, raztrgan i orob- 
Ijen. Spodobne novosti pripovédaju i dru
gi stanovniki varasa Bologne. Pj tóm ne- 
ga dvojbe, da tam obstoji nekakvo tajuo 
druZtvo zloéincov, koji narkotiőkimi sred 
stvi zaspavljuju svoje aldove i onda ib 
oplene (oplindraju) Policija ib marljivo 
i ée, ali joá nije nijednoga na?la

Strahoviti viher.

Vu mestu Fort de Francé |vu frau- 
cuzkom orsagu) bil strahoviti Viher meseca 
augusta 21-ga, Na vse strani zru^il je vi- 
her hiie i p igodom tóm su 218 ljudih 
mrtvih uaáli, t veliku vnozinu ranjenih.

Putniki vu Bndapesti.

prav zatc, kaj je nebi gdo odneael, pobrlu 
sam je vse i spravil sem je vu obóinska 
h'2u.

Pipa kakti vmoritelj.

Major Mikloi zvani stanovnik iz Tolő- 
vaja je strakovito dokon al svoje Sivijenje. 
Sünt mu je njegov najbolái prijatelj — nje
gova pipa zrokuvala. Táj isti Mikloá puáéal 
je lagve vn pivnicu. Kak i kak ne, pofikliz- 
nul se je i tak nesreéuo opal po átengi, da 
mu je pipina cév, koju je vu vusti imel, 
vrat predrla i ou je za uekoliko miaut 
vumrl.

tNekaj za kratek
i.

Jedna gospa kupuvala je na senjmu od 
műi* platno, — ali gda su poféit meríti, 
spazila je gospa, da je rif prekratki, zato 
mu je taki rekla :

Olio kumek ! vaá nf je kratki. — Ab, 
to n kaj uiákodi, odgovoril je muZ, — ali 
je zato, vidiju hajd debeli.

2 .
Sudec : Prvlje kak bi vas pustil ua 

pmegu, pitam vas, jeli ste vre gda pri- 
sigali ?

Svedok : Jesam, dvakrat. Prviput kad 
sam vekiveőnu ljubav prisegel ieni pred 
oltárom, a drugikrat sím pr segoul, da se 
nebudem nigdar veő Zenil.

3.

Zena : Ab dragi TomaS, koma] kaj smo 
vezda dva dni oZanjeni, i vec si me poőel 
sirafati 1

Műi : Ab ljubljeu* ma iena ! tomu sam
se ja veő zdavnja ves^lil 1

Na dán avetogi Stefana kralja doálo 
je vu Budapedtu do 100 jezer putnikov. Po 
ieljeznici doőlo ib je vsega skupa 43 jeze 
re 277 putnikov i to : po rnugjarsko-orsa' - 
koj centralnoj liuiji d« álo ih je 24 jezorf s 
180, po zahodnoj Üniji 17 jezer 970, po 
juinoj liniji 1127. — Na bajovi zahodnoj 
(daméití) dnnajskoga parobrodskoga dru/tva,! 
doslo je od vsih stran takaj vebki broj pút-j 
nikov. Ako k tomu vzememo joá 25 jezer i 
ljudih, koji su jós v tork doáli, onda sbije ( 
prispelib broj ljudih na 63 jezere. Vuoiina 
jib je dodla prav na dán sv. Stefana ; ako 
vse zracunamo skupa, tak je Budapeáiu po- 
hodilo 100 jezer stranjskib ljudih.

Goreéa áumá.

Kak izÁ Fiume javljaju, — vu mestu 
Dienova — je jedna velika áurna vuZgana. 
Óva áuma, koja je vu presloru od 1500 
kvadrat inetrov je vu plamnu.

Mudri poglavar.

Vu jednőj pemskoj obéini meri! je je 
den inzinir puta tér je s velikom brigom i 
pazljivostjura koliőe po ccsti vu zemlju za- 
bil. Kada je posla zgotovil, zapovedal je 
obőin8komu birovu, da bi dobro na koliée 
pazil. — Drugi dali doö« 1 je opet inZinir 
na cestu, ali niti jednoga koliőeca nije na 
resti naáel. Zato pozove birova na laőuu i 
pofme ga grdo psuvati i kara ti. Birov se 
je poéil izgovarjati i iiZinira taZiti, velrői 
mu : Am se naj taki nesrdiju gospon inen- 
dlejir ja sam na koliőe dobro pn*il, pák

4.
-Sudcc: (k dvem na novo dopeijanim 

anátautom]: 1 vi dva moiate ovdi tak de- 
lati kak i drugi, — nego ipák vsaki si naj 
zbere po voiji, 8 kakvim poslom se boée 
zabavljati ?

Prvi areátant: Prosim ponizuo ja bi rád 
biti brodar !

Drugi areátant : A ja bi pák rád biti 
jagar !

5.
Talijau i Nemcc.

Doőel je uekakov máját r iz nemike 
vu Talianskt orsag prviput, tér je za ueko
liko dnevov po célom vataáu se áetal pre- 
gledavajuéi vsakojaőke Ijepe stvari. Vu tóm 
vremeuu póznál se je s jednim inajstrom Ta
bánom, pák Setajuői obodva, naőli su jedno
ga jako Ijepo zdelanoga oroslana s krelju- 
tami, i gde vu tacaj drZi jeduu kujigu, vu 
kojoj je stalo nekaj napisano, i akoprem jfl 
nemcc ^ 1 ,  kaj je to, zapital je ipák tali

íanaÍLProsim vas gospone ! vu kojo| strani 
svőta i vu kojoj planini Ziviju oroslani 8 
kreljutmi, pák kaj i őteti znadu ?

Pronim vas, odgovoril je talian, to mo- 
rato i vi znati : Ovakvi oroslani su vu onoj 
istoj strani i planini, gde ne kotiju (legu) 
orlini 8 dvcma glavami.

6 .
Francuz i Nemec.

Setali su se dva prijatelji francuz i 
nemec zvun varaáa po polju. Blizu jedne



selske hite videli su kre puta jedno svinju, 
gde vu hladu leli i pfieg nje osmero malih 
pajcekov, kak su okolo begali i cvilili. Ne. 
mec rekel je vu áali svojemu prijatelju: 
GMej kuliko je ovdi malik francuziCov i kak 
Ijepo francuzki izgovarjaju: vuji — vuji — 
vuji- — Istioa je, odgovoril je ua to fran- 
cuz, da njihov govor je spodoben francuz- 
korac jezikn, dók su ovak mladi, ali, bo2je 
őudo ! gda vre rasteju preobrneju se vsi vu 
nemce. — Kak to ? zapital je nemec* — 
Kaj necujeá mamu od ovih pajcekov kak 
po nemáki odgovaija : Ja, ja, ja.

VASÚTI MENETREND
c s a k t o h m á n .

társa beukoveczi lakosok végrehajtatnak | 
Klaufár Lénái d u. o. lakos végrehajtást j 
szenvedő elleni 100 írt tőkekövetelés és 
árulókai iránti végrehajtási ügyében a n.-ka-1 
nizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. jbi- 
róság) területén f kvő Benkovecz község 13 
sztjkvében A f. 1—4. sor 16. 445|10.
445/22. 445/25. hisz. ingatlanokra az ár
verest 373 írtban ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte, éa hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az

Í891. ivi szeptember hö ll-ón d. e iO órakor

Benkove 'zen a községi biró lakásán megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 'lO ^ -á t vagyis 37 frt 
30 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. 
ez. 42. § ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyroinisteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Perlakou 1891. évi május bó 
27 ik napján.

A Perlaki kir, jbiióság mint tlkvi ha
tóság. 875*

2202 tkvi szám 91.

Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha 
tóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincs
tárnak Pollik FülÖp és neje Fürst Zsófia 
hodosáni lakosok ellen kielégítési végrehaj
tási ügyében 241 frt 75 kr. tőke ezen tő
kéből 18 frt 73 kmak 1878. január 1-től, 
18 frt 73 kmak 1879. jauuár 1-ről 18 frt 
73 kmak 1880. január 1 tői, 18 frt 73 
krnak 1881. január 1-tól, 18 frt 73 krnak 
1882. január 1 tői, 18 frt 73 krnak 1883. 
január 1 tői, 18 fit 73 krnak 1884. január 
1-tő1, 18 írt 73 krnak 1885. j»nuái 1 tői, 
18 frt 73 krnak 1886. január 1-tól, 18 fit 
73 krnak 1887. január 1 tői, 39 frtnak 
1877. szeptember 24 tói, 4 frtnak 1883. 
május 29-tól, 4 írtnak 1883. augusztus 10 
tói, 1 frtnak 1888 május 26 tói számítandó 
0 százalékos kamatai, 10 frt 39 kr. végre- 
hajtás kérelmi s ezúttal 3 frt 65 krban 
megállapított költségek behajtása ezé’jából a 
’nkanizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. 
Ibiróság) teiülctén fekvő llodosán község 
562 sztikvében A f  117 hisz. ingatlan 415 
frt, a 855 hrsz. ingatlan 105 frt becsárban 
llodosánban a községbiró lakásán

1891. évi szeplember hó 12-ik 
napján délelőtt 10 órakor

Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy 
(helyettese közbenjöttével megtartandó nyíl- 
jvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a tecsár 

10 százalékát készpénzben avagy óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. Vevő köteles a vételért 3 egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogét ó're emelkedésétől számitandó 8 nap a* 
a másodikat u. a. 30 nap a. a harmadikat 
u, a. 60 nap a. minden egyes részlet után

az árverés napjától számitandó 6 százalékot 
kamatokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szeriut 
lefizetni. Ezen árverési hirdetmény kibocsáj- 
tásával egyidejűleg megállapított árverés, 
feltételek a hivatalos órák alatt a kir. jbi. 
róság tlkvi osztályánál s llodosán község 
elöljáróságánál mégtekinthetók.

Perlakon a kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóságnál. 1891. évi ápril Ló 27-én. 873.

Árverési hirdetmény.

Visgzárverési kérvénye, Robb Antalnak 
Furdi József és társai ellen.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Cicelli Jószef 
dekánoveczi lakos végrehajtatnak Mesz&rek 
Márk elleni végrehajtási ügyében Schulcz 
Sándor goricsáni lakos késedelmes árverési 
vevó ellen 1873 frt 30 kr. hátralékos vétel
ár s ezúttal 8 frt 65 krban megállapított 
költségek behajtása czéljáből a nkanizsai kir. 
törvényszék (perlaki k r. jbiróság) teiúletéu 
fekvő Dekáuovecz község 32 sz. tlkvében A 
I 31. 161. 473. 517. 523. 677. és 789. 
hrsz. a. ingatlanok s a hozá uk tartozó erdő 
s legelő illetmény 1267 frt bejárban Deká- 
noveczen a község biró lakásán az

1891 ivl szeptember tf-ik napján d e. 10 órakor

az 1881. évi 60 t -c«. 185 § e  értelmében 
Grész Alajos perlaki lakos mint felperesi 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg
tartandó nyilváuos árveiöjen f >gnak eladatui

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

fO százalékát készpénzbeu vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság. 874.

Melyik lapra fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménó 

fogva legolcsóbb magyar lap az

, , E G Y E T É R T É S I ‘ V
a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző' 
olvasmányok gazdag tárháza tették as 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett’ 
tárgyilagos hü 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 tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két-három 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 a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés*-re, melynek előfizetési 
ára egv hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatál kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

20 —52 824
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\ Pályázat. !
I A domásineczi (Zilarn.) r. kát. | 
|  iskolánál egy ta n ító i á llom áirA  I

I pályázat hirdettetik. |
I Fizetés: 3 0 0  írt. szabad lakás és j 
j elegendő tűzifa, M agyar és l io r -  | 
|  vAt nyelv tudása mrgkiváutatik.
|  Pályázati határidő október hó 25. ( 
) mikor is a pályázók személyes meg- ( 
|  jelenésre kéretnek. I

A képesítővel felszerelt folya- j 
|  moiványok F I L I P I t l I  L A J O S  j 
|  p lébánoshoz  D e k á u o v e c z r e  | 
|  iutézendők. 872 3 — 3. (

K ) 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 0 3 0 0 0 3<

|  valóban a legkitűnőbb szer minden rovar ellen,
I  mivel — e tekintetben páratlan — bámulatos erő- éa gyorsasággal teljesen kipusztit mindenféle lovart. Legjobban alkal
■ mazható elhjntés által az üvegre csavart Zncherlin önmegtakaritóval.

■  A Zacberlint nem szabad a közönséges rovarporral összetéveszteni, mert a Zachetlin egész más különlegesség,
■  mely soha és sehol sem kapható, mint

lepecsételt üvegekben j. Zacherl névvel.
A ki tehát Zacherlint kér és papírtekercsben vagy dobozban port kap, mindenesetre meg van csalva.

I  Valódi minőségben kapható: Csáktornyán Stiahia testvéreknél, Gráner testvéreknél, Heinrich Miksánál. Göncz
■ L.-féle gyógyszertálban. — A bő-liiiu lván  Fuss Nándor gyógyszeréinél és Freyer Fülöpnél, — Polliikon Sosterics
■ Pál és Kramarics Viktor füszerkereskedésében 8 0 3  9_10

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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