
V III. évfolyam Csáktornya, 1891- november 15-éu 46. szám.
SserkMEtével értekezni lehet min* 
Jennap 11 4a 12 óra között — 
A lap azellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a rg ita i  

J ó z s e f azeikeBztö nevére 
küldendő.

Előfizetési árak:

Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.





kérőbb a kiegészítő szekrények hozzávásár 
lása által kiegés/.ilhető és hogy azon szülők, 
kik nem akarnak egyszerre nagy összeget 
fordítani egy nagyobb szekrényre, ezen 
kiadást több évekre feloszthatják Ki rész- 
letesebbet akar tudni ezen ajándékokat 
illetőleg, az hozassa meg a gyártól (Richter 
F Ad. és társa, Bécs, Nibelungengasse 4 ) 
a képes árjegyzéket, mely ingyen és bér- 
mentesen megkQldetik.



Broj 46.V il i  teoaj Vn Cakovcu 15-ga novembrn 1&91-
————   ________  ■ --------- 1 ' " J ~  ” '* wv̂

fi uredüikom inoíi j« *vaki dán 
gororiti med 11 i 12 vnrom. — 
Sva pofiiIjke tiönée ae sad ria ja  no- 
vinah, naj ae pofiiljaja na ime 
H a r g i t a i  J o i e f a  nrednika t« 

Óakorec.

Predp'atna cónu je :
Na celo lelő . . . 4 Irt 
Na pol lota . . .  2  Irt 
Na cetvert leta . . 1 Irt

fojedini broji kottája 10 kr.

Nekaj od duliana.
1L

Neda se tajiti, da puáenje zrokuje éo- 
véku vnogo zla i vnogo veselja. Do konca 
fivota zmiáljavamo se navék na prvi tek, 
pák i onda, kad véé i vuíivamo ono ve- 
selje, kője si vu odbijanju dima prédstav- 
ljamo, i onda nana se joá ved krat obnovi 
ona áalostna spodoba, kad snao blédi vu 
omeglovici leíali, a zabrinuti mm roditelji 
sfcajali su poleg postelje, ali mi niti za 
céli svét nebi bili prepovedali, kaj nam 
je. ,

Opet snao zapoéeli ondi, gde smo pre- 
stali, trpeli snao, naueili smo se do kraja, 
ar jé éovék tuliko nepromi*ljeo, da rédko 
dalje vidi od nosa. Nepregiuota, da puáe- 
njem povnoZava samo svoje nevol,e, iz- 
datke, navade i strasti i to prez ikakvoga 
zioka

Skupa (draga) je zabava puáenje dán 
danas, tér joá i kak ékupa. Dók su naái 
otci i dédi Ziveli, joá kak tak, ali odkad 
je póvanje (sadjenje) duhana prepoyt dano, 
od onda naá íep i odviáe éuti teáinu na- 
Se strasti puáenja. Nego ne samo zepu 
ved i zdravlju ‘nam more ákoditi puáenje, 
ako mu se odviáe pndamo.

latina je, ako smo jenkrat se privőili

Z A B A Y A .

N e v l d l j i v a  r ana .
(N ovela).

Napisti: JÓ KA I MÓR.
(Daljs).

Doktor na veliko svoje zadudjenje o 
pazi, da se táj nenavaden éovék neáali. 
Ou si je slekel kaputa, prisude na ruki 
rubaéu i vzeme vu lövu ruku no2.

Za jeden hip vgreznul je no2 gliboko 
vu áaku.

Cekajte, zaviknul je doktor, koji se 
pobojal, da bude ov stranjski sebi iz ne- 
pazljivosti koju ftilu prerezal : ako za isti- 
nu mislite, da nemrete biti prez operacije, 
naj vám bude.

I on je vzel onda no2a i pri,el tóga 
stranjskoga ruku, zamolil ga, da se na 
stran okrene: ar na nekoga éudnovito de- 
luje, kad vidi svoju krv.

Nije potrébno. Rajéi vám bum poka 
zal, kak glboko morate rezati.

I zaista, stranjski je zevsema hladno- 
krvno gledal célú operaciju, sam je rekel, 
kak se gliboko mora rezati, izpruftenu ru 
ku niti nije génül vu doktorovoj ruki i 
gda je dotiéno mesto bitó izrezano, izdeh-

puáenju, onda nam bude do smrti ostala 
najverneSa prijateljica pipa (Iula\ cigara 
ili cigareta, éiji nam budu modri obiaki 
od dima vedrili Skure misli, doaligavali 
miáljenje, o^ivljivali nas vu telovnom i 
duáevnom delu, tér budu nas veselili vu 
sreéi i nesreéi : nego kak god moremo i 
najboljáega prijatelja razljutiti i svojim ne- 
prijateljem vuéiniti, ako njegovu usluánosl 
zlorabimo, tak isto se bude i pipa fantila, 
ako ju céli dán ne denemo iz vust,

Duban je jako giftna bilina, ta da ov 
gift — nikotin — véé vu neznatnoj vno 
gini more smrt zrokuvati. VuCenjak Bér- 
zelius dokaáuja i tvrdi, da je pes srednje 
velikoöe vcrknul za tri minute, kad mu je 
na jez'k samo jednu kaplju nikotina fivap- 
nul

Zevsema je naravski, ako nikotin gift - 
no deluje na givotinjski ustroj, da onda i 
na éovééji ustroj takajSe giftno deluje, a 
táj se nikotin dobivá prav iz duliana.

latina, da duban izgubi vnogo tóga 
gifta pacanjem i vrenjem, nu ipák joá ga 
dosta ostane vu njem tak da n. pr ame- 
rkanski duban ima joá 3 do 7°|0, fran 
cuzki 5 -8*/0, a havanski 2®!, giftnib ées- 
tih (délov).

Gdékomu Skodi véé i to, ako nekoje 
vréme boravi vu hizi, gdé puáiju Spopane 
ga vrtoglavica, zaboli ga glava, poblédi.

nul je stranjski blago, lagodno, kak da bi 
mu to godilo.

Jeli vas vi e nikaj r.epeée (neige) ? 
zap:tal je doktor smehom. Zevsema je pre- 
stala bol Óva malena bol, kaj ju krvoiok 
zrokuje, tak je vugodna po prveánjem. 
kak hladen vetrek za peksenom vruéinom. 
Zaista mi gödi, da vidim, kak mi krv te- 
ée. Samo puséajte, nek teőe. Meni to vrlo 
vrlo gödi.

Ov stranjski je s pravom nasladom 
gledal krv, koja mu je iz rane tekla; dok
tor ga je morál ozbiljno opominjati, da 
dopusti krvotok obustaviti i ranu svoju za 
viti.

Kad je doktor ranu zavil, lice stranj- 
skoga Be je zevrema premenilo. Mesto pr- 
veáega bolnoga izraza lica spokojno se 
smejal doktoru ; povraéen du'evni mir o 
pagal se me to prve-ib gorkih potezov, őe 
lo mu se razvedrilo, farba se lica povrnu- 
la, reftjum, oéevidna prememba opagala se 
na célom éovéku.

Kad mu je doktor opet privezal des- 
nu ruku za vrat, vruée je stisnul doktoro- 
vu desnu ruku prostom Ijevom rukom, i 
toplim, od srca dobadjajurim glasom, rekel
ie: .Pnmite za to najseréeneáu livalu. Vi 
ste zaiflla moj dobroéinitelj. Mala nagrada 
(dar) od moje strani nestoji vu nikakvom 
razmeru sa velikom uslugom, koju ste mi 
izkazali, ali hoéu uastojati vu célom giv-

po licu ga oblije znoj, óéi mu se zaéerlene 
i dojde mu da bljuje Öve je pojave opa- 
zil vsaki duhandjar sam po sebi, kad je 
prvi pút pokuáal cigaru, — a k tomu je 
jednoBtavno ziok to, da geludcu i áivcom 
duban nije vugoden. Zeludec i givci ne- 
podnose dubana tér proteáliraju proti to
mu, da ga A njim traktiraju.

Duhandjari boluju neprestance na ge- 
ludxevoj liunjavici (kataru), műéi ih tuée- 
nje srca i nemaju sna ; pák od vekiveéne 
uzrujanosti oboli i celo givcevlje, ar treba 
znati, da i duhan zrokuje, isto tak nemir, 
kak i kava, teb, vino i gganica, ar drugaé 
nebi nam pruíal nikakvoga vgivanja.

Nu táj ugitek je na kvar iivcom ; o- 
slabi nam i pamtenje: oslabe misice i ru- 
ke nam poému drbtati. Vu vsakom éovéku 
moremo opaziti öve betege, ako se odviáe 
poda strasti puáenja, dakak pri jednom 
menje, pri drugom viáe, ar éovééansko 
iivöelje nije pri vsakom jednako.

Jeden éovck more vnogo podnesti, 
drugomu bude i malenkost naákodila , je
den se bude opil kak batina od kupice 
íganice, doklam drugi pije na litre, a da 
mu ni vraga ne^kodi, tér doklam jeden i 
najjsk i duban s nasladom puSi, dotle 
drugomu véé od slaboga vudri znoj po 
licu.

(Drugipul dalje).

ljenju, da najdem naéin, kak da vám se 
odugim.

Doktor je medtimtoga bil proéivne mi- 
seb, tér nije liolel prijeti jezero forinti, kaj 
je stranjski dél na stol. Óv kad je spazil, 
da se je doktor za to razsrdil, zamolil ga, 
da préda peneze kojemu ápitalu i tim je 
odiátl.

Doktor ga je nekoliko danah pohadjal 
vu njegovom stanu vu oátariji, gde j) 
stranjski ostal, dók mu nije rana zacélila, 
kaj se je i prez vsaké preéke i dogodilo, 
i vu to vréme mogel s e  je osvedoéiti, da 
je táj stranjski jako spánielen éovék, da i 
ma vsestranu naobratenost, da zdravo i 
teme'jito sudi o svétu, da zvun tóga, kaj 
je kotrig bogate i zmogne familije, zauzim- 
Ije i Ijepo Cinovniéko mesto : do posije 
odstranjenja one nevidljive rane neima na 
njem niti najmenjleg traga du5evne ili té 
lovne boli.

Kad je tóga stranjskoga rana éisto 
zac lila, otiáel je dimo na svoje selsko i- 
manje

Po prilici pre li su tri Ijedni, kad 
jednog jutra, opet vrlo rano, najavi sluga 
onog nenavadnog stranjskoga, koji je zad 
nji pút j «á i dvorjaniku dal na odlazku je
den cokin.

Stranjski, kojega je doktor nastojal 
éim prije prijeti, doáel je opet zavezanom 
rukom vu biiu, a izraz lica bil mu je od



K A J  J E  N O V O G A  ?Redka svetéanost.
Vnogobrojno dru2tvo iz svih slojevab i 

sa svih stranah horratske ẑislo se je 29. 
oktobra vu Zagtebu, da prodavi nanos.tu i 
rődku svetőanoat. 29 ga oktobra najmo ob- 
sluiaval je kanonik preéastni g. dr. Stefin 
pl. Vuőetiő svoj 65 Ijetni rodjenian, pák au 
vnogi od njegovih átiőemkah, koji njego?oj 
pc£rtvovnoj dobrotvornosti imaju da zahvale 
fundaraent svoje eksistencije, izebrali táj dán, 
da skupa proslave 30 ljetui jubileum kano* 
nika dr. Stefana pl. Vuéetiőa kakti dobroói- 
nitelja vuceőe mlade/i (dijakov).

Vu Zagrebu je najme, kaki áirom célé 
domovine horvatske poznato, da su vrata 
kanoniőke hi2e preő. g. dia. Vuéetiőa navők 
girom odprta vuőeőim dijakom, tér da se za 
BiromaSne vrcdne dijaké vsaki dán ondi stol 
prestira.

Veliki ja broj vu prvim redu kotrigov 
famil’je Vuőet'őah, bliíih i dalcánjih rodja- 
kov plemenitoga kanonika, koji samo blago- 
tvornosti jublarca imaju da zahvale, kaj im 
ábolauje bilo moguóe, koji ’ mu dapaée imaju 
na célo svoje odhranjenje zahvaliti.

Ali céli Sereg drugik siromakov vuái- 
val je za svojega őtudiranja poőemői od lje- 
ta 1861. od kanouika Vuőetiói obilnu pod- 
poru. Cuvstvo zahvaluosti spravilo je skup 
vnoge od tib na reóeui dán vu Zagreb, da 
zajedniéki svetkuju rődku svetéanost blago- 
tvornosti i da tira svoje po tuvanje izraze 
proti 8vojem dobroünUelju.

Gospeda nazocna su bila pri tihoj rneái 
vu FranciSkanskoj cirkvi, a za tim su poáli 
vu kuriju (hi2o) dra. Vurelióa, gde su ga 
vu grupah — najprvlje svecenici, za tim 
kotrigi vojske (soldatov), a napokon civiliste 
— pozdravili, gratulirali k rodjendanu i 
dali izraza svojoj zahvalnosti. Kakti vidljivo 
znamenje svoje hvale predali su mu sreber- 
ni lovor venec, na kojem su na pojedinih 
listih vrezana imena njegovih poétuvateljah.

Na 27 listov vidi se tu sla?no ime Vu- 
öető, kojega je nosiocu ved ljeta 1652. ce* 
sár Ferdiuand podelil magjarsko plemensé nu,

tér od kojih su vnogi stekli za kralja i do- 
movinu velikih zaslugah, kak brinjski knez 
Pavel pl. Vuőetié, juuak malborghetski ka- 
pitan Mileta pl. Vuőetié, glasoviti dvorski 
kapelan i diplomata Vuőetic i prestimani 
pravnik (juriáta) Matijaá pl. Vuőetié, kojega 
je „Jus eriminalis et feudális Hungaricum“ 
ioá denes vu pravoznanstvu merodaven.

Na 1 stovih spomeuutog srebernog venca 
urezana sa imena ovih poétuvateljah plerae- 
nitoga kanouika : Ölön pl. Vuőetiő, fiákal vu 
Bittekü ; — András pl. Vuéet'ő, ftíkal vu 
Modosu, — Vjekoslav pl. Vuőetiő, kotarki 
sudec, vu Velikom Beőkereku ; — Jó2ef pl 
Vuőet:ő őinovnik kr. magj orsaőke Éeljez' 
nice vu Budirapeőti; — Stefin pl. Vuőítiő. 
plebanoá vu Neuzini; — Aleksander pl. Vu* 
éetió, direktor poőtah i telegrafah vu Zag» 
rebu ; — Iván pl. Vuöet'é, kotarski predstoj- 
nik vu Otoöcu ; Mikloő pl. Vuőetiő, flaanci- 
jalni perovodja vu VaraSdiuu ; — Ötefan pl. 
Vuőetié, c. i kr. kapitan vu Banjaluki; — 
Iván pl, Vuőetié, c. í kr, oborlajtnant vu 
Ödbelicu pri Főéi; — Lukaő pl. Vuőetié 
c. i kr. oberlajnant vu Beőu: — Stefáu pl 
Vuőetiő c. i kr. oberlajtnant vu Zigrebu; 
Iván pl. Vuéetié kateketa i kapelan vu 
Ogulinu ; — Mitijaá pl. Vuéetié sudbeni 
asesor vu Iloku; — Gyúró pl. Vuőetiő, 
porozni inspektor vu Vukovaru; — Árpád 
pl. Vuőetiő, notarijus vu Szajanu ; — Adam 
pl. Vuőetiő, őinovnik orsaőke áeljeznice vu 
Balkanyu ; — Vekoslav pl. Vuőetié, öumar- 
nik vu Ogulinu ; — Milán, Stefan i Tomaá 
pl* Vuőetiő kleriei vu Zagrebu ; Iván, Mik* 
loá, S nlor, Lovro i Stefek pl, Vu'et é di- 
jaki vu Zagrebu ; — Dr. Barkoviő de Bar 
kiőevina, prof. theologi e vu Temeávaru ; — 
Stefan pl. Pozojeviő, notarijui vu Gsenevu ; 
— Stefan Grrlio őinovnik poáte i telegrafa 
vu Zigrebu; — Dr. Sertié, tajnik financi- 
jalnog ravnateljstva vu Sarajevu ; Ugarko* 
viő doktorand vu Briuju ; Antun Starőeviő 
kotarski sudec vu Velikoj Gorici. Nadalje 
nahadjamo tu imena i takvik poátuvateljah, 
koji su njegovim zagovorom naőli vu poje
dinih biőkup'ah svoje obrambeulke.

Navi magjarski prímás i nadbiákup Ester- 
gomski.

Vaszary Klaudio rodil se je 12. febru- 
ara 1832. ljeta od siromaőuih roditeljah vu 
Keszthelyu. Otec bil mu je krznar. Ovdi 
kak 1 vu Opatiji pri sv. Martion vaőil je 
on prve navuke tér je stupil ljeta 1854. vu 
red Benediktinacah, da se posveti ueiteljstvu. 
Najprije poslali su ga vu Komoran kakti 
uő;telja h’storije i dijaökog jezika. Kakti 
prefekt svojega reda vu Papi, spoznal se je 
s magjarskim historikerom Tomaáom Füssy- 
em. S njim je napisal „Obőu bi torija* i 
vtemeljil ljeta 1857. izdavanje dela , Ma
gjarski Plutarch.* Vu to vréme pisai je i 
po vsaké fele strukovoih novioah vnogo pe- 
dagoÉkih, kritiékih i cirkvenib őlanakah. Lje
ta 1861. postai je profesorom estergomske 
gimnazije. Kakti takov pisai je svoju f Srjets- 
ku h itoriju* vu tri knjige, predelal Hor- 
vathovu ,Hiőtoriju Magjarske" tor napisal 
monografíju : „Bitka pri Várni*. Ljeta 1869. 
imenovan direktorom spomenute gimnazije, 
postai je ljeta 1885. po smrti nadopata Kru- 
e-*sa kod Sv. Martina, njegovim Dasljedni- 
kom. Nadopatija Sv. Martina nemáki Mar- 
tinsberg, dijaőki Mons Pannóniáé, magjarski 
Panonhalma najstareáa je vu Magjarskoj, 
vtemeljena po opatiji Melk a po kralji sv. 
Stefana providjena privilegijumi i s imanji. 
Nad opat kod sv. Martina je prelatus nul* 
lius i ima vsa prava biákapska nad cirkve- 
nim kotarom, koji spada pod opatiju, a ob- 
siáe 8 miljah. On je jednaki s biákupi tér 
ima glas i mé3to vu magnaákoj hiti.

Növi kaloőki nadbiökup.

Istodobno s prímásom magjarskim ime
novan je i nadbiákup vu Kálóé', tér su obedva 
primili svoj dekret 31. oktobra. Kaloőkim 
nadbiékupom imenovan je dovezdaőnji zipski 
biákup Gyúró Csazka, koj se je rodil 3. de- 
ccmbra 1826. ljeta vu Nyitra Szerdahelyu. 
Posveően ljeta 1850. za sveőenika, bíl je

boli tak premenjeni i izkrivljenif da ga je 
doktor kornaj prepoznal.

Kad se je, neőekajuői ni ponude, zru- 
Sil na stolec, nije mogel vi$e sam sebe; 
nadvladati ; poőel je s ivkati i némo pru2i 
ruku proti doktoru.

Kaj se je pripetilo ? zapital ga je 
doktor prestra eno.

Nismo zadnji pút dosta gliboko zare* 
zali, rekel je tihim glasom beteínik 
se je povrnula ; joő urozneáe Égé nego 
prvlje. Zevsema sam na nikaj spravljeni 
Ruka mi je skréena od grozne boli.

Nisam vas hotel drugi pút anemiriva- 
t», trpel sam, misül sam, da se bude po 
mali do srca ili do glave rflzprestranil ta- 
jinstveni piámén i vőiniti kraj c< lomu ne 
voljnomu iivljenju, aü to se je ne dogo- 
dilo.

Cőla bol neprehadji prék onog nazna- 
öenog mősta ; ali tam je takova bol, tako 

neizreőena bol 1 Pogledajte mi lice, i 
vidli budete na njem

L:ce ovoga stranjskoga bilo je kak da 
je iz vojska, a mrzü znoj prebijal mu 
Őelo.

Doktor razrefe zavezanu ruku Mesto, 
kője je zadnji pút izrezal, bilo je zacélje- 
no, nova zdrava koÉa naiinila se na njem, 
na céloj ruki nije se opaíala nijedna ne 
noirna Éila, bilo (2ila) mu pravilno tukla,

prez vsaké zimice, dokla n mu se cőlo té- 
lo treslo.

To je óudnovito ! rekel je zaőudjeni 
doktor. Ov sluőaj prehadja granice vsega 
mojega izprobanja.

Cudo, strabovilo Cudo je to, gospón 
doktor. Neizpitavajte neizéite zroka, nego 
me oslobodite od mukah ; vzemite vaáe o 
ruáje (inátrumente). zareiite ranu jói bolje 
gliboko i na vekáem ; to mi je jedino o- 
slobodjenje.

Doktor je bil prisiljen izvráiti betei- 
nikovu volju I po drugi pút zvráil je o- 
peraciju, sad je glibokáe pustil noÉa i o- 
pazil i drugi pút őudnovitu pole éieu na 
beteínikovem l:cu, onu nasladu, kojom je 
svoju krv gledal teő>\ pák kad mu je dok
tor zavezal ruku, oőevidno mu je nestalo 
na ücu smrtne blődoőe, tiva se farba po« 
vrnula, samo se nije povrnul zadovoljen 
posméh. Ov pút se je tuÉno zahvalil dok
toru za trud i uslugu

Hvala, gospon doktor. Vezda me opet 
nikaj ne boli. Za nekoliko dnevov bude 
rana opet zacőlila. Ali ne budite iznena- 
djeni, ako me za mesec dni opet ovdi v> 
dite.

Ali gospone, izbijte iz glave tu misei.

Drugiput dal je.

Ja sem pri vas!
Ja sem pri vas; dühöm neklonite, 
Prav kak da vám dalko je Spasitelj ; 
Niste ovee tudje netuÉite,
Tu je vai Gospodin, vaá voditelj 1

Jezero oltarov ljubav mo;u,
Ako vnogi i n*őe da raxme,
SvGu ovom verno razglaőuju :
„Gde je arcé, kojeg lekái piám’ je ?“ 

a
Mojim neogluőite se molbam,
Ja do véka sebe vám ostavljam !

tftaogoiskt.

R a n i e n i k i.
—  Pri po vési. —

Cetvrti dél stoletja protekel je od bitke 
bijene pri Könniggiátzu. Tu — tam spomi* 
uje ju narod joő vu svojih pesmah; ali deu 
za dnevom i spomeu na nju sve viáe iz-
nice.

Svako leto je redji broj onih, koji su 
bili svedoki tóga grozovitoga krvi proleva- 
nja. I onib, koji nisu onde bili, véé su sa
mo öuli pripovedati ob ovom zn&meuitom 
dnevu, na red nestaje. A gdo keli joő kaj god 
őuti ob ovom straőnom dogodjaju, on samo 
joő áteti more o njem vu pisaui kroniki.



profesorom vu trnovskom nidbiikupskom li- 
ceju, za tim notarijué konzistoriuma i arkivar 
vu Estergomu. Ljeta 1864. postai je direk 
torom primatialne pisarne. Ljeta 1870 ime- 
novan kanonikom estergomakim, ostal je na 
tóm meBta samo éetiri ljeta, ar ved ljeta 
1874. dosel je za biSkupa vu Zips. lívale 
ga kakti pravoga éovékoljuba i prijateljab 
Tsib siromakah.

Bura i zima.

Javljaju Íz Piimorja, da je na vaih 
stranab za jakom búrom, vihrom, koja je 
ovih dnevov Btrahovito jako puhala, zavladala 
takva zima, kakvu nepametiju vu ovo dóba. 
Tradicialna bura zruflila je vnoge dimnjaka 
(ruafange) sa hi2ah, pretrgala drévje i str- 
gala kri2e iz turnov, a vu fari sv. Matjaáe 
8trovalila je i jednoga dovéka, koji je padom 
zadobJ takovih ozledab, da je véera vumrl. 
Vezda lada takva zima, da 6e i voda smr- 
zava, a za mustade se ledeno inje lövi. Top- 
lomer pokazuje na njestih viáe graduáov izpod 
nule, a joá pred 8 dauah evei je gdegde 
divji kostaoj.

Ostavina primasa Simora.

íz Estergoma javljaju, da je méöovita 
komiáija za inventiranje oatavine primasa 
Simora defínitivDO dovrS'lo evője poslovanje. 
Pri vsik primatialnih cirkvab, sgradah i 
Skolah ustanovljen je kvar na 252 jezere 
forinti Napokon je ustanovljeno i to, da su 
nadbiökupska imanja ni najsdúduije vodjena 
bila.

Potonula barka.

íz Zadra javljaju, da je uz dalmatiusku 
obalu iz Öltre vu Zadar ploveda barka, ko
ja je vozila pralje a rubeninom, od bűre pre- 
hidena potonula. 13 2enah i 3 devojke su 
se vtopile* doéim su se mornari oelobodili.

Potres vu Japanu

Preko Nju-Jorka stigli su glasi i jav
ljaju upravo strahovite potanskosti o pót

Nije to bila bitka nas ^„gjarov, ali je 
vnogo nalih siuov onde krv svoju iztodilo. 
Nisu se na deskom on m ravnom polju bo 
rili za slobodu mile nam domoviue, ali je 
zato ipák magjarska sloboda ponikla iz pre- 
lejaoe tam krvi.

Bitka je strahovitoa b la. Pol dueva bo 
rila se je du2aost proti oduSevljenju. Odú- 
^évijénje bilo je na strani Prusov, u na 
etrani anetrijanski eamo duinost.

Ali zato nigdo nemore redi, da magjar- 
ski sini ako i nisu bili oduáevljeoi, da nisu 
svoju du2oost vráili verno, posteno, batrivno 
tak, kak se soldatu pristoji, i kik eu se na 
to zakleli. Bitka je ved izgubljena bila.

Ob tretji vuri po poldan zaobkoli s po- 
boéne strane vojaka pruskoga prestolouasled 
nika auetrijansku vojsku. Óva se vile nije 
mogla protustaviti. Bila je priailjena natrag 
uzmicati pod tvrdju Königgiátz, prék érez 
réku Elba.

Slavodobitaa pruska vojska bila bi ju 
zevsema vniStila, da im nisu magjarski hu 
sári na pút stali. Magjarski husari stali su 
naauprot pruikim konjaniaom, i zaustavljali 
su je sve do tóga, dók se je mogla befteéa 
vojska malo urediti, i onda tak uredjena uz- 
micanje dalje nastaviti.

Ali poleg vsega tóga je austrijanska 
vojska 42.000 ljudih izgubila akup a uhvaée- 
niki ; a da nije magjarskih buaarov, onda bi 
moftda dvaput toliko bilo zjih dőlöm zarob- 
Ijeno, delom pák popadalo vu deskih dolinah.

A husari decimirani doista, ali neraz- 
prdeni povrnuli su se uaiaj k uzmicujudi vojski.

resu u Japanu, Véli se, da je najmenje 
24 lezere ljudih zaglavilo, med njimi i Ev- 
ropejcov. Varaii Bogaki, kak i Kasamatsu 
zevsema su zruáeni, G fu i drugi poloviéno, 
Petdeset railjah 2eljeznice je razoreno.

Zruáena cirkva

Iz Bruselja tele^rafiraju : Nepoznani 
zlodinci dignuli su preieatne nodi cirkvu 
máj ke bo2je vu gradu Kveri-u dioamitom vu 
zrak. Cirkva je do kraja zruiena. —

Odrezal materi nos.

íz Liptó Szt MiklóSa piáeju: Jeden 
mu2 imenora Muntak iz Hibbera zdiguul je 
preéestuu nedelju vu ovdeSajoj áparkasi pe 
oeze, tér nije imái drogiga pisla nego da 
ih zapije. Vu pijanom staliáu ratiil je noiom 
pet peráonah, a svojoj vlastitoj materi od
rezal je nosa. Zloéinec prédán je sulu.

2alostna goriőna bratva

Vu Budimu i Starom Budimu ovoga su 
ljeta samo 22 gorid ií gospodari obderSavali 
goriőnu bratvu, dók ih je bilo prvesnjih Ije- 
tah prék 2000. Vsi skupa nisu viáe od 640 
kektolitrov nabrali, dók su negda uabrali od 
prilike toliko jezer bektolitrov.

Snegom zametane dinje.

íz Soíije javljaju, da se vu zadnjem 
izbodnom ekspresuom eugu, koji zaradi za- 
puhov nemre v( d dva tjedne dalje se genut>, 
uahadja velika po^ljka ljepih dinjali, kője jc 
sultau (turski cesai) podal neroskomu cesaru 
vu Berlio.

Izprnvek.

Vu broju 44 tóm „Medjrmurje* vu pes 
mi pod naslovom „Srce propet<»ga* se slede- 
de tiskarjke falinge nahadjaju. Vu verzu 2- 
gom red 3 tji mesto >vék zniva se tu£i«,di-

Ostali su tam na bojnom pol ja i malo* 
ga nam varasa dva sini : Csornai 2  ga i Sze • 
keres Gjuro,

Vu gornjem sn varaáu stanuvali obe 
dva. Otec Csornai 2'ge bil je krojaő, a Sze
keres Gjure te2ak

Hodil je po hi2ah drva cépat, a to ni- 
ti nije bila vu zimno vréme tak Inga pri- 
skrba, ar su vu ono vréme samo kováéi po- 
znavali kameniti vugljen ; a g&zdarice nebi 
bile nit za céli svét Snjim ped naloiile (ku 
rile.

Siromaki su bili obedva, To anda nije 
mogel biti írok, da nisu prav vu kakvom 
velikom prijateljstvu med sobom ftiveli. A na 
koncu konca malo se oholnosti vu svakom 
éivéka nahadja, pii siromakih viái, nego pri 
bogataöib.

Meéterski sin je mo2da zaraetaval déte 
teftaka, Ali óva oholnost ako se je i utlia- 
djala vu njem, nij e bila trajna; to je sve 
moralo prestati pri soldoéiji, gde je svaki 
prosti aoldat jednaki, gde skoro svaki deu 
jeden pomoö drugogi potrebuje.

Osobito pák onda, kad su j<A daleko 
va tatijanski zemlji, ili pák ua kraja Gáli- 
cije bili name&tjeui magjarski sini, da éim 
dalje budn od domoviue.

Csornai 2 ga öi se mo2da rád b 1 druiil 
Szekeres Gjurom, ali ov se je tudjil od nje 
ga. Bil je on pod rukom svoje pobo2ne ma
tere prro nego je med soldate atal. Vnogo* 
mu zlu sa onde n&véiju soldati, — opomi 
njala bi njega mati, kad su se piacúd réz 
stajali.

táj : »vékuz nova se tu2i«* vu verzu 3-tjem 
mesto: „Ovca rád jedua* citaj: wOvce rád 
jedne* ; isto tako vu slededem redku istoga 
verza mesto: #Krvavi pastirsko to srcea, éi- 
ta j: „krvari pastirsko to srce*.

Po8le veeere (pó veöerji).

Otac : (sedi pri stolu i őteje vu Mu- 
raközu) No denes je puno novin pisai írná 
novinar

Sinéid: Tatok! a od őesa novinar
^ive ?

Otac : Ti bedadec, k&k to more? pi-
tati ?

Sinfiid : No ja si mislim zato, jer mu 
ti v e : za tri fertale nisi novac postai, a on 
tebi zmirom novine poSilja.

O tec: Brblavec m ali! Mard apat !

Rorvatsko-rnagjarski razgovori.

Horvát-magyar beszélgetések. 
Drevo —  A fa.

— Drevo ima korenje, steblo i svr£- 
je.

A fának van gyöke, e, törzse és ága.
— Drevovo korenje je vu zemlji.
A fa gyökere a földben van.
— Drevovo steblo je debelo.
A fa törzse vastag.
— Steblo se rezgrani.
A törzs elágazik.
— Na svr2jih su ménjei svr2i (kite).
Az ágakou kisebb ágacskák vannak.
— Na menj.$ih kitah je Üst i evét,
A kisebb ágakon van a levél és a vi

rágok.
— íz evetje bude sad.
A virágból lesz a gyümölcs*
— Na stebli je debela i tvrda kora.
A törzsöu vastag ég kemény héj (kéieg)

van.

Pák zakaj i mora iti med sóidat* prav 
déte siromaka dovöka ? (Onda su se joá rao- 
gli odkupiti bogataái). Zakaj je morál prav 
on tak malu numeru izvledi ? Zakaj nije tu 
izvlekel tretji sused, kiémarov sin Jancsi, on 
bálavi rezvuzdanec, koj tak aa snehami no- 
ruje, koj Bogu dneve krade, a i ljude se ne- 
boji okrasti ?

Ali ako je ved Big tak hotel nek bude. 
Mo21a ga tam kakova sre a najde. Bude jo^ 
iz njega officir. Srednim more vdíuiti jói otca 
i mene.

Kolikoput je véé éula i vu pripovest:, 
da je generál, a i sam kralj obljubil vitet- 
koga soldata ; ali pák se bude izkazal vu bo- 
ju : more veliki gospou biti 2njega. Boj je 
doista pogibeljna stvar, ali vu rukah bo2jik 
je iivlienje svakoga.

Zato nek se nespoz&bi s Boga, nek se 
netu2i, ved nek mirno podnaSa sudbinn svo
ju, nek nebude neposluden, buntoven, nek 
pusti drnge na miru, nek se moli svaki den 
za roditelje, za rodbinu i ta svoju sreda, ne- 
bude mu onda niu falelo, bu véé videl.

Znpamctil si je Gjuro dobro navuk svo
je matere. Nije on bantuval nikoga, niti o- 
Inloga Csornai 2igu ne.

Ali se zato nije drui l I ujim, vogibil 
mu se je, kad je samo mogel, ar su mu vu- 
sta pana bila grde kletve, kakti da bi to 
prav pri soldaéiji zapovedano bilo.

(Dalje sljedi).
Priredil:

l ’ o d ra v e e .



í

5244 tk. szám 1891.
Smnleitner Anna Ambiosics Mihályné 

potkétvénye I)r. Fried Ölön ügy v, mint Ru- 
zsics Andráe ismeretlen tartózkodásu részére 
kirendelt gondnok ellen az a. krá’yoveczi 
950 sztkvbeu A I 1—3 sorsz. a. foglalt in 
gatlanok együttes árverése ránt

V égzés.
A kérelemnek hely adatván, ehhez ké

pest a jelen végrehajtási ügyben a í. é. és 
hó 3 ón 4844 sz. a. kelt végzőssé f. é. okt. 
hó 10 napjának d. e. 8 órájára kitűzött ár
verés beszüntettetik, ezt kővetóleg pedig a 
következő árverési hirdetmény bocsáttatik ki :

Árverési hirdetmény.

és A.-Krályevecz és Goricsán község elöljá
róságánál megtekinthetők.

Perlakon, 1891. szoptemb. 30-án. 915

4246/tk. 891

Árverési hirdetményi kivonat..
A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Novák 
Ferencz végrelisjtatónak Verses Mihály vég
rehajtást szenvedő elleni 24 fit 74 kr tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a nknnizsai kir. törvényszék (a csáktor 
nyai kir. járásbíróság) teiületén lóvó nede- 
liczi 123 tk. 100 hrsz. a. 418 frt, 1604 
hrsz. a. 104 frt 1363 hrsz. a. 57 írt; 1660 
hrsz. a. 27 frt, 2114 hrsz. a. 9 frt, 2090 
hrsz. a. 35 írtra becsült ingatlanok — úgy 
az ezen tjkvben felvett aránylagos legelő és 
erdő illetméuy 120 frt beceértékben az ár
verést ezennel megállapított kikiáltási árban

elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat* 
lanok az

1891 deczem bet 14-én  napján  d. #. 10 drákó i

a nedeliczi község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási á- 
ron alól is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlauok becsárának 10°|o-át készpénzben, 
vagyaz 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. november 
hó 1 én 3333. sz. a kelt igazságügyministeri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban 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 Csáktornyán 1891. évi nov, hó 
5. napján.

A Csáktornyái kir, jbiróság mint tlkvi 
hatóság. 917

/

A perlaki kir: Járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhíré teszi, hogy Sonnleitner Anna 
Ambrosics Mihályné végiehajtatónak dr. Fiied 
Ödön ügyvéd mint Rozsics András ismeretlen 
tartózkodásu részére kireudeit gondnok elleni 
végrthajtási ügyéb n 11 frt 50 kr. tóke, 
ennek 1890. aprii 1-tól járó 6 százalékos ka
im tai 41 írt 71 kr. per, 7 frt 95 kr. végre
hajtás kérési, 21 Lt 20 kr. végrehajtás fo 
ganatositábi, 54 fit 62 kr. újabb per beli, 8 
frt uji bbi végrehajtás kérelmi, s ezúttal 12 
frt 40 krbin megéllap tott költségek behaj
tása czélj&ból a nkauizsai kir. törvényszék 
(perlaki kir, jbiróság) területén f kvó az a.- 
krályoveczi 950 sztkvbeu A I 1 - 3  sorsz- 
a. foglalt Ruzsics András nevén álló ingutla. 
nők 119 frt becsárban
1891 évi deci hö 9  ik  n ap ján  d. e 1£ ó ra ko r

a mura-kiiályi községi bíró lakásáu Simon 
Gábor nagjkanizsai felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbejöttével megtartandó nyil
vános érvelésen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett kecsár.
Árverezni kívánók taitoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben avagy óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. Vevő köteles a vételátt 3 egyenlő 
részletben, még pedig az clsét az árverés 
jogeiőre emelkedésétől számítandó 30 nap a 
t  másodikat u. a. 45 nap a. a harmadikat 
ü. a. 60 nap a. minden egyes részlet után 
az áiv«rés napjától számítandó 6 százalékos 
kamatokkal együtt az árverési föltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek 
* petlaki kir. járásbíróság tlkvi osztályánál

Ház és szántóföld eladás.
Battyán (Putján) községben levő 

Czónár Mihály örökösei tulajdonát ké
pező, jó állapotban levő téglából épült

liáz
a hozzátartozó melléképületekkel együtt 
továbbá

szántóföldek
azonnal eladandók.

Bővebb felvilágosítással szolgál
C Z O N Á R  IS T V Á N

916 1 -2  Pulján.

3925|tk. 1891.

Árverési hirdetmény,
A per’aki kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ivánovics 
Iván goricsáni lakó* végrehajtatónak Iváuo- 
vics Izidor goricsáni lakos elleni végrehajtási 
ügyében a jelzálogilag biztosi tott 76 frt tőke, 
19 fit 25 kr. per, 8 frt 50 kr. végrehajtás 
kérelmi s ez úttal 13 frt 65 krban megálla
pított árverési költségek behajtása végett a 
perlaki járásbíróság (n.-kanizsai kir. törvény
szék) területén fekvő alsó-krályoveczi (mura
királyi) 599. sz. tkvi 1747 hrsz. egész iogat- 

! lan 88 frt az ottani 426. sz- tkvi 1168



hrsz. ingatlan '{,-dáuak '/4 része 74 frt, és 
1204. hrsz. ingatlaft Vadának V4 része 63 
írt és a goricsáni 133 *z. tkvi 1545 és 1547 
hrsz. ingatlanokból álló birtoktest felének 
2/,-dából Iváuovics Izidort illető V4 ed része 
61 frt kikiáltási árakban Alsó-Ki ályovecz 
(Mura-Király) község házánál
1891. évi d tc z . hő I s i  napján  d. a 9  ó r a k o r  

és Goricsán (Mura-Csány) községházánál 
ugyanazon nap d. u. 2 órakor Szebényi La
jos perlaki ügyvéd, mint felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közbejöttével megtartandó 
nyilvános árverésen el fognak adatni.

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

10 százalékát készpénzben avagy óvadékké 
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. Vevő köteles a vételált 3 egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap a 
a másodikat u. a. 30 nap a. a harmadikat 
u. a. 45 nap a. minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6 százalékos 
kamatokkal együtt az árverési föltételekben 
meghatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek 
a perlaki kir. járásbíróság tlkvi osztályánál 
és A.-Krályevecz és Goricsán község elöljá
róságánál megtekinthetők.

Perlakon, 1891. augusztus 29-én.
A perlaki kir. járásbíróság mint tlkkvi 

ha tóág. 914

3618 tk. 891
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csák 
tornyai takarékpénztár végrehajtatnak, Tkál 
csecz István és neje Jursits Ilona végrehaj
tást szenvedők elleni 110 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
nkanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir 
járásbíróság) területén lévó Csáktornyái 297 
tk. 507 hrsz. a. 236 f.t 613 hrsz. a. 171 
írt; 965/b hrsz. a. 153 frt; 970|a hrsz. a. 
106 frt ; 1072 hisz. a. 140 frt és 1081 
hrsz. a. 144 frt becsértékben, a Csáktornyái 
894 tk. 965|a hrsz. a. 186 frt becsértékbeu ; 
továbbá a Csáktornyái 412 tk. 785. hrsz. a. 
egész ingatlan 164 frt becséi tékben. az ár
verést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az

1891. évi deciem ber 1-sö napján  d. o. 3  b u k ó t

a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyvi irattá* 
rában. megtartandó nyilv. árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingat’auok becsárának 10°|o-át készpénzben, 
vagyaz 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. november 
hó 1 én 3333. az. a kelt igazságügyministeri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bi»óságuál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi szép*, hó 
23. napján.

A Csáktornyái kir, jbiióság mint tlkvi 
hatóság. 913

Árverési hirdetm ény*
Perlak  mezőváros képviselő-testületének határozata folytán közhírré 

tétetik, miszerint a község tulajdonát képező haszonvételek 1892. évre és pedig

1. fogyasztási adószedés,
2. ha’ászot,
3. helypénzszedés,
4. utczai világítás

1801. évi november hó 23-án
liyilvtinoa Árverésen a Perlak községi irodában

haszonbérlte adatnak.
Az árverési feltételek P e r ln k  község hivatalos helyiségében a hivata

los órákban bármely napou betekinthetek, mely időben a kellő tájékozás is 
megszerezhető.

Perlakon, 1891. évi november hó 4-én.

908 2-2 A városi elöljáróság.

Helyik lapra fizessünk e lő ?
G azdag tartalmánál, nagy terjedelm énél 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„E<5Y E T É R T É S “,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyam ába  
lépett. E/. a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból szárm azó értesüléseinek  
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasm ányok gazdag tárháza tették az  
„Egyetértés0-! népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hű tudósítást egyedül az •E gyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elism ert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközünség 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 m ező
gazda megtalálja m indazt, am ire szüksége  
van. V áltozatosan szerkesztett tárczájáhan  
annyi regény olvasm ányt ad, mint egy lap  
sem. Két három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év a la lt 30 — 40  kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb term ékeket jó magyarságu ford í
tásban kapnak az „Egyetértés" olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és h itelesen  akar értesülni, fizessen  
elő az „E gyetértés" .re, melynek előfizetési 
ára egy hóra 1 frt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 2 0  frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
M utatványszám ot a kiadóhivatal kívánatra  
egy hétig ingyen és bérm entve küld. 
__________________________ 8 1 -5 2  824

HIRDETMÉNY.

I Csáktornyái takarikfnztú r m y -M iitil egyesült
ön segélyző szövetkezet

ez év folyamában a meglévő alapszabályok alapján meg
alakítja

V. csoportját.
Részlvenni óhajtők szíveskedjenek felvételük vé

gett levélileg vagy személyesen ileczem ber lló 
l - i *  a Csáktornyái takarékpénztár részvénylársulalnáj 
jelentkezni'

Csáktornya, 1891. évi nov. hóban.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán
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