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Tegyünk a népért.
ii.

Leghathatósabban működhetnek a nép 
jólétének emelése körül a lelkészek, ben
nük bízik leginkább a nép, ők ennek lanács- 
adói, vigasztalói nyomorúságában. Hivatá
sukkal nemcsak hogy nem ellenkezik az 
ügynek élére állni, sőt joggal várhatja meg 
tőlük, hogy ha hirdetik a boldogulás mód
ját, ha jóra, nemesre, erkölcsösségre ser
kentenek a templom falain belől, fáradozza
nak azon eszközök megteremtésén az 
életben is, melyek által a nép anyagi bol
dogulása is elősegiüelhetik. Müködhetésük- 
ben karöltve kell haladniok a néptanítóval, 
kinek szintén feladata az élet számára hasz 
naveliető derék embereket nevelni.

A mint p. o Anglia és Németország 
papjai megteremtették e két állam túlnyomó 
többségű községeiben a hitelszövetkezeteket, 
úgy teremtsék meg a mieink is s ez által 
csak növelni fogják tekintélyüket, befolyá
sukat a népre, mert az akkor bennük nem 
csak lelki atyáit fogja látni, hanem anyagi 
gondviselőjüket is.

Felszabadulnának a tagok az uzsorá
sok kezéből, nyereségre spekuláló pénzinté
zeteknek sem lennének kiszolgáltatva, hanem 
támaszkodhatnának teljes bizalommal a 
szövetkezeire, melynek czélja nem az anyagi

haszon, hanem a szükölködők segélyezése 
s a törekvő emberek buzdítása Az által, 
hogy kölcsönt csak a tagoknak ad, a falu 
majdnem minden lakóját bevonhatja magába, 
kik a heti pár krajezárt szívesen megíize- 
tik az ebből reájuk háramló hasznokért És 
mivel kölcáönt csak józan czélokra ad — 
minők gazdasági beruházás, elpusztult házi 
állatok pótlása, betegségben szenvedők csa
ládjának fentartására stb., a könnyelmű köl
csönöktől visszatartja tagjait s megkövetel 
vén tőlük, hogy pontosan fizessenek, mert 
különben kizáratnak a tagok közül: rászo
rítja adósait a pontosságra, kötelesség 
teljesítésre. Ha az adós tudja azt, hogy neki 
bizonyos időben fizetnie kell, okvetlenül 
igyekszik megfeszített munkával is kitekin
teni a larlozást, tudva, hogy hitele meg- 
ujittalni nem fog, csak kiváló méltánylást 
érdemlő esetben.

Szükséges volna, hogy az egyházkerü
leti kormányzó hatóságok felekezeti különb
ség nélkül felszólítsák a saját papjaikat, 
tanítóikat, gondnokaikat hogy a nép jólétét 
szövetkezetek létesítése, jó tanács és példa 
állal mozdítsák elő, hogy az illetők vegyék 
igénybe a községben birt befolyásukat s 
tegyenek meg azért mindent, mit erejük 
bir, idejük megenged.

Az egyház az a szervezet, melynek 
minden kis faluban érlelme3, müveit, jel- 
lemes közegei vannak, kikre ezen tulajdon

ságaiknál fogva biztosan lehetne bízni az 
ügyet. Tagjai behálózzák az ország legutolsó 
zugát; eszök s erkölseik folytán legtöbbet 
ők tehetnek a nép érdekében s egész biza
lommal ez csakis irántuk viseltetik.

Az államtól, megyétől nem lehet várni 
ez ügy sikeres felkarolását, mert bár tiszt
viselői neki is vannak mindenütt, ezek 
legtöbbször egy különböző érlelmiségü, 
felfogású testületet képeznek a legkisebb 
községben is, kik hivatalos teendőikkel kü
lönben is annyira el vannak foglalva, hogy 
a kormány vagy megyei hatóságok felhívá
sára nem szivesea vállalnak díjazás nélkül 
még több teendőt magukra. De meg a nép 
is inkább bízik oly intézmény üdvös vol
tában, melyet papja által lát kezdeményez- 
telni, mint az olyanban, melynek élén a 
végreha tásról, adószedésről kelletlenül meg
ismert politikai elöljáróságot látja.

Ezért vegye az egyház kezébe a köz
ségi hitelszövetkezetek s egyéb a nép 
vagyonosodását előmozdító ügyét, mert igazi 

'hivatását az állal teljesiti, ha közegei nem 
csak szóval hirdetik a jó erkölcsöket, hanem 
a gyakorlati kereszténység elveit követve az 
életben is igyekeznek megalkotni oly intéz
ményeket, melyek az anyagi jólét megte
remtése mellett a keresztényi erények fel- 
ébresztésére szolgálnak: józan élelüvé, mun 

(kássá, takarékossá és erkölcsössé téve a 
népet.
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Neveljék már az egyházi tanintézetek, 
a szemináriumok is oly irányban növendé
keiket, hogy azok a hitelveken kívül azon 
tanokat is megismerjék, melyek gyakorlati 
alkalmazása a népnek anyagi és erkölcsi 
üdvére szolgál, hogy midőn apostolokként 
az életbe kibocsátják őket, ne csak a szószék 
és kathedránál hirdessék a magasztos elve
ket, hanem azokért a gyakorlati téren is 
tudjanak tenni-

Dr. GidófpJvy István-

A Csáktornyái korcsolyázó-egye- 
sfilet alapszabályai.

1. §. Az egyesület czime: »Csáktornyái 
korcsolyázó-egyesület «

2. §• Az egyesület czélja: testedző 
szórakozás, a korcsolyázás terjesztése és 
művelése, ünnepélyek és versenyek ren
dezése.

3. §. Az egyesület pecsétje; »Csák tor 
nyai korcsolyázóegyesület. 189J.« felirattal.

4. §. Az egyesület tagjai háromfélék: 
u. m. rendesek, pártolók és rendkívüliek.

5- §. Tagok felvétele. Az egyesület 
tagja lehet minden a műveltebbb társadalmi 
osztályhoz tartozó kifogástalan egyén. A 
tagok felvétele valamely tag ajánlatára a 
választmány által történik.

6. §• Rendes tagnak joga van :
a) az egyesületi helyiségeket és szerel

vényeket azok rendeltetése és a pálya
szabályzat szerint használni.

b) a közgyűlésen szólni, szavazni s 
indítványokat előterjeszteni*

c) a jégpályára (legfeljebb 8 napra) 
vendégeket hozni s azokat az egyesület által 
nyújtható kényelemben részesíteni. Vendé
gek alatt csakis nem Csáktornyán lakók 
értendők.

7- §. A pártoló-tagok a korcsolyázást 
kivéve a rendes tagokkal egyenlő jogokat 
gyakorolnak.

8. §. Rendkívüli tagok csakis helybeli 
tanulók, vagy más községbeli egyének le
hetnek, a kik csak a korcsolyázás jogát 
élvezhetik.

9. §. Tagsági dijak. Mindén rendes tag 
fizet 3 irt évi dijat; kéttagú család tagsági 
dija 5 frt, háromtagúé 7 írt, ezen számon 
túl minden tag után 1 — 1 frt. Pártoló és 
rendkívüli tagok évi dija 2 frt.

10. §-Az egyleti év kezdete. Az egyleti 
év november 1-én kezdődik s minden jog 
gyakorlása csak a tagsági dij lefizetésének 
igazolása mellett engedtetik meg.

11. §. A tagság tartama. Az aláírás 
egy (1) évre kötelező.

12. §. A tagsági kötelezettség egy évre 
megujitottnak tekintendő, ha az illető tag 
kilépését november 15-ig be nem jelenti.

13. §. A tagság megszűnése. A lagság 
megszűnik halál, állandó ellávozás, súlyos 
betegség és kízáratás folytán.

14. § A tagok kizárása felett a választ 
mány határoz-

15. §. Az egyesület ügykezelése. Az 
egyesület ügyeit a közgyűlés és a választ 
mány intézik.

1G. §. A közgyűlés. Rendes közgyűlés 
évenkint kétszer, november és márczius 
hónapokban tartandó- A választmány, vala
mint 10 egyleti tagnak írásbeli kívánságára 
az elnök tarlozik 14 nap alatt rendkívüli 
közgyűlést egybehívni.

17. §. A közgyűlés legalább is három
nappal előbb közhírré teendő. Kellően egy
behívott közgyűlés határozatképességéhez a 
szavazó-képes tagok egynegyedrészének je 
lenléte kívántatik meg. Ha az elnöknek 
kellően közhírré telt meghívására a szavazó 
képes tagoknak negyedrésze sem jönne 
össze, 8 nap alatt uj közgyűlés hívandó 
össze, melyen a megjelent tagok számukra 
való tekintet nélkül végérvényesen hatá
roznak. *

18. §. A közgyűlés hatásköréhoz tar 
tozik:

a) az egyesület tisztviselőinek és a 
választmány megválasztása

b) a költségvetés megállapítása.
c) az évi számadások megvizsgálása, 

mely egy számvizsgálóbizottság köz remii • 
ködösével eszközöltetik.

d) minden a költségvetésbe fel nem 
vett kiadásnak megszavazása.

e) az alapszabályoknak szükségesnek 
mutatkozó megváltoztatása, mely azonban 
csak a választmánynak, vagy 10 rendes 
tagnak Írásbeli indítványára történhetik. Ily 
indítvány eselén köteles az elnök az indít
vány beadásától ."számítva 14 nap alatt köz
gyűlést egybehívni ás a tárgysorozatban az 
indítvány lényegét közzétenni.

19 §. Szavazás Az alapszabályok meg
változtatásához a jelenlevő tagok kétharma
dának beleegyezése szükséges. Minden#más 
tárgynál egyszerű szótöbbség dönt- Az el
nök csak szavazatok egyenlősége esetén 
szavaz és szavazata döntő- 

(Folytafjuk.)

A CLÚSFÉLÉK.
V á la s z tm á n y i ü lést larloll e hó 13-án a

muraközi tanilókür Jenei Gusztáv elnöklete 
alatt. A választmány a következőkben hozott 
határozatot: 1. A tavaszi közgyűlésen tar
tandó értekezésekre az elnök által több ta
gol felkéret. 2 A tagdijhátralékoknak havi 
50 krajczárral leendő törlesztése kimonda
tott. A hátralékok beszedésével Thorday 
János választmányi tag bízatott meg. 3. 
Kinők jelenti, hogy Krób Pál megboldogult 
tanfelügyelő új sírkövére a járáskor nevé
ben díszes koszorúi helyezett. Tudomásul 
vétetett.

tfig le g e sités  Rrauner Alajos hodosáni 
|állami iskolai rendes tanítót a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr jelen állásán 
végleg megerősítette.

J ü z a s tL  E hó 13-án délelőtt 9 órakor 
Óitokon tűz voll Hajdmyák János korcs
mája égeti le, valószínűleg belül keletkezett 
tűz által A perlaki tűzoltók dicséretre méltó 
gyorsasággal jelenlek meg a tűz színhelyén, 
s a mar t;gő tetőről igen sok épület iát 
mentetlek meg.

tudom ásul. A magy kir posta és tá
vírda hivatalnak Csáktornya. Hogy a kará
csonyi forgalom idején a csomagokat a 
közönség lehetőleg még a délelőtti órákban 
adhassa föl, rendelem, hogy a folyó hó 20- 
lól 24-ig déli 12 órától délutáni 2 óráig 
színién teljesítsen kocsiposlai felvevő szol- 
gálalot. Pécs 1891. deczember 13. A ni. 
kir. pósta- és lávirda-hivatal igazgatósága.

— Nos miért e bevezetés ? méltán kérdezi ön.
Mert 3 év óla özvegy vagyok, acéla 

én csupán eszem, kezem után élek, igaz tisztes
ségben, de telve merész vágyakkal és környezve 
töméntelen nélkülözéssel.

Kérem segítsen rajtam — ha lehet.
Ebben a vidéki városban 4 számottevő hír

lap szívesen közöl tőlem csikkeket, a melyeket 
olyankor írok, ha nagy ritkán épen rá érek írni.

De ezek utján semmi anyagi gyarapodásra 
nem számíthatok, ezért kérem fogadjon el becses 
lapjához munkatársnak. Legyen szives az idezárt 
czikkecskét megbírálni, ha jónak látja, közölje és 
a lapot, a melyben talán megjelennék, legyen 
kegyes számomra elküldeni, mert bizony nincs 
módomban előfizetni reá a ba kedvező volna a 
válasz meg sem tudhatnám azt.

Én csak tárczaczikkeket szoktam Írni, életet 
lesteni és a társadalom dolgaival foglalkozni, 
mert nem vagyok a regényesen élő, regényt ol
vasó és gyártó, holdvilágon merengő hölgyek 
osztályába való.

Ismerem az életet; sok keserű éa bús ta
pasztalat tanított meg rá : sokféle csapás, vagyoni 
bukás, szellemi veszteségek s bolond jó szivem
ből eredő észleletek fnitának erre. Most, ez idő 
szerint varrónő vagyok, keztyü varrónő. Oh 1 de 
mennyire szeretnék mást, valami egészen más 
foglalkozást. Dolgo. om szívesen, akár mennyit, 
csak ne kellene stüntelen a sziléziai kiéhezett 
munkásnép olcsó keztyüvarrásánsk dicső mivol 
tárói hallanom.

E levelet kérem ne dobja ti közönynyeb 
mert hálás és nem haszontalan lelket nyer meg 
vale. Most már maradok e fárasztó irka-firka 
elolvasásáért lekötelezettje s igaz tisztelője

H Margit.
E levél elment és három nap múlva — posta 

fordultával — jött reá a hires írótól egv saiát~ 
kezűleg irt levélben válasz és ugyanazon postát al 
egy nyomatott czimszalagos tiszteletpéldány.

Midőn ezt Margit meglátta, szédülés fogta 
el; alig hitt szemének. Oh! egek — kiáltá — 
talán reám tekintetlek I Oly lulvilftgi öröm, oly 
szilaj gyönyör még nem fogott el embert, nem 
borított be agyat soha, mint a minőt az a szegény 
varrónő akkor érzett.

Az omló kőnyáradat ez egyszer a legna
gyobb boldogságból eredt. A kis'kanapé átölelt 
karja a ráboruló arc/.tói egészen forró és nedves 
lett. Nem volt kit ölelni ez öröm mámorában, 
épen úgy. mint nem volt a munkában és bánat
ban sem A kis fiú távol iskolában tanult.

És e nagy boldogságot adó levélben ez volt :

Tisztelt asszonyom ! Az ön tehetsége inog 
lepett engem. Stílje egyszerű, nemes; nyelve ra
gyogó szép ; beosztása született írónőre vall , mert 
egyszerűen, röviden és világosan Írni tudni a 
legritkább irói tehetség. Amint láthatja, tárczáját 
azonnal nyomdába adtam és ezennel tudatom 
kegyeddel, hogy lapom mindig szívesen tért nyit 
érdekes dolgozatainak. Maradok tisztelettel

N. N.
E perectől kezdve rég nem élvezett, boldog

órák következtek a Margit számára. Ha jött a 
kezlyüsinas durva íizenellél Fekete János gyén*  
nrtól, azt most Margit csak mint egy álomban 
elmosódó kellemetlen érzéssel hallgatta, mert 
tervezgetett, szamiigalolt. hogyan kellene neki 
innen menekülni. Irt Budapestre egy rokonának, 
kiről tudta hogy némi részvéttel goudol reá s 

...Jele életmód, a kereset melyik 
ága volna számára lehetséges ottan ? £  diplomás 
világban mihez folyamodhat egy semmi dipiomá 
vaí, még csak tanítónői kiképeztetóssel sem biro 
árva asszony, kiben nem bízik senki, kinek nincs 
semmi kézzel fogható, semmi szemmel látható 
okmánya ?

— Megvan Margit I — irta Szegedi Ferenc* 
a jó rokon — találtam neked elfogadható meg 
élhetési módot. (Jyere fel azonnal Budapestre, 
amint leheted és én addig verbuválok számodra 
agglegény-barátaim sorából — kosztosokat. — 
le  jól tudsz lőzni, kitűnő ételeidre a legkelle
mesebben emlékezem ; fellelkesit ama felséges 
töltött káposzta emléke, az a túrós rétes, azok a 
ropogós malac*-pecsenyék, a páratlan barna leves, 
a pompás libasült, melyeket asztalodnál kitűnő 
társaságod környezetében élveztem.

Igen Margit, gyere lel, ragyogtasd kelletned 
sugarát a mi elpusztult érzésű agglegény társasé 
guuk felelt. Nincs pompásabb dolog egy jó ebéd 
iiél, kivált ba azt egy kedves asszony főzi és 
tálalja fel. Az általam ajánlott urak mind biztos 
fizetők s téged megbecsülő, derék emberek lesz 
nek. Válaszodat várom s ha feljősz lakást keresnif 
tehetségem szerint szolgálatodra, mert az neked 
egyedül igen nagy munka lenne ; aki Budapesten





Sluge i sluzbenice.
P S2 : Iván Stingli

(Kakvora duáoostjum duíai jesu slugi i 
sluibenice svojem gospodarom slu í'ti; gospo* 
dari pák kak su duíni se proti njim iika- 
zatij.

RazmiSljavajuő ataliő, óast i du*nost 
sveh plaöi.ő slug i sluibenice, nabadjara i 
spoznav&m, da su najprvo duiui svoji® go- 
spodarom posluöui i pokorni biti. Slugi mo- 
iaju svojem gospodarom podlofui biti, uepri* 
govara jud niti iőoprő njib.

épanjoli navadu imája govoriti, da se 
pri odprto ladice najbolje i najbriö spozna 
druünőe kakovo je, jeli verno ili neverno , 
a pravo ; ar kada druíiüőe neima nikaj pri 
iukab, ili kada mu nikaj ne zaufano nemora 
se spoznati vernost njegova ; nego kada ti 
ima vu rukah kljuöe od pivnice, od stacuna, 
od Skrinj, od blaga, kada mu je sve odprto 
i posvud sloboduo pojti, kada su mu sva sru* 
cana i ufana, da Da sva mora skrb nősíti, 
ovde se najprvo, i najlaglje spozna njegova 
vernrst ili nevertost, kak najmre uaraőa s 
blagom gospona svcjega, raz3ipavali je i puá- 
óa li je po zlu iti, krade li, ali pák Cuva 
<d kvara, brani od tata, povekőava.

Zito primljeju se slugi i slu2benice, da 
bi najmre őuvali blago gospode svoje i svo. 
jum vernostjum i zvesnostjum, da bi je leliko 
tili, ar gospodari uemogu sarai vseh posloy 
opraviti, neraogu sva videti i po svud biti, 
i zato moreju sluge i sluibenice imeti, i njim 
kuliko-tuliko svojega gogpodargtva i blago 
zaufati ; z^kaj zato veliko nevernost izkaie 
svako druáinCe proti gospona svojemu, k>je 
nepasi dobro na ona, koja su ma zaufina i 
vu ruka dana, da nepoginu, ili da vkradjena 
iiisu, a uajvekáe pák nevernost izkaZuje ono 
druiinőe, kője snm> krade i po zlu poslavlja 
blago njerau zaufano. Ovde treba dobro zi* 
pamtiti, kak se jako okanjuju i brez gr*ha 
ue2 vu oui slugi i dekle, koji po sveji nemar- 
u)8'i ili kaj zgube ili pokvarlti se puste, 
govoreő sami sobom :

Eli naj ide po zlu, moj gospodar ima 
vcő tóga i ako néma, ima si zakaj kapiti.

Ako bi jeden gospon na pút daleő se 
spravil, i razdelil bi blago svojem slugam, 
da bi snjim tríili i gospodarili, doklarn bi se 
on nazad povrnul govoreői njim :

Ter^ite, doklam dojdem nazad, i povi 
ncői se iz puli, tér voőinivfli s njimi reőu- 
ne, vsi se bi dobro ponesli, zvun zadnjega, 
na kejega dojduői red za dati raéune, odgo- 
voril je :

Gospone ovo imafl nazad tvoje peneze, 
kője si mi dal, imái sem ja va rubca zave* 
zane, niti sara snjimi trÉ 1, ar sem se bója', 
tebe 0Stroga éloveka. — Kaj razumevfli

gospon, razsrdil se je na ovoga sluga, i pc- 
őel ga je oőtro karati. govoiei ma :

ZnaS li ti s neverni sluga, da sem jas 
tak oáter tér si se me josőö ni bajai, niti 
si hot 1 moj a volju i znpoved izpuniti, téri fő 
verno i svcstn) s mojem’ peuezi, kak su 
drugi tvoji tovarnái vuölnili- Zakaj zato ovo* 
ga nevernoga slugn zveiile i li i ti te vu zvan* 
ske tmice.

lt zmeti moraju slugi, k j je to ; da 
najmre od ovud navaéiti se moreju, da su 
dtáii őavati ne samo blago gospodarov svo* 
jih, da se ne pokvari ili ne pokrade, nego 
su duini poboljSati i povekáati po njihovi 
volji.

Ako li on gospon, tak oötro je karai i 
kaétigal slugu svojega lenoga, koj nikve áko- 
de mu ni vuóinil, nego samo ka ti s onem 
blagom ni trfcü, i kaj pridobil ili kaj pri- 
boláal; ah kaj bude iz onih slug, koji ne 
samo puőőiju ono blago, kője njim zaufano 
od nj'hove gospode, po zlu pojti po lenosti i 
nemarnosti svoje; nego kaj je j< öőe goiá', 
ono blago oni samo hotonce po zlu raeőu 
nje kradud, rodbinam, pri;atel jom prikazajuc; 
misleő sarai sobum, i govorcé :

Moj gospon je bogai, nece zgnáili, i 
ako li zgreá;, more si drugo kup:ti, ar ima 
zakaj.

Tatbinu c ne sluge i dekle, kada ne sa
mo iz h i í  van davaju krub, vino, meso, rae 
lo i cstala akoprem rodbine svoj , ali gospo 
darov svojeb, akoprem t<2ikom ili meáter- 
skem Ijudem, i to ua mesto place» ako naj* 
iire kroja<‘ ili áoStar kaj krpa ili s uovoga 
napravlja kojemu sluge, brez znanja gospoia- 
rov» i na mesto piaié gospodarovo blago njim 
daje, onda krade, kakti tulikaj kada ubogom 
za almoítvo podeli ; pa e kada sam kaj po;e 
i popije, kaj vnogi sluge imaju uavada kuli- 
ko goder ki idu vu pivnicu, tuliko krat se 
napija.

Drugoi, Öiue tatbinu, kada poslani s 
penezi od gospodarov kaj kupuvat, kupé za 
jeden groá, pák gospodara uputo, da su za 
dva groáe kupili, i tako jeden groá zi se 
obdríe : ali pák, kada kaj prodavaju, kaj za 
dva groáa prodadu, vele da su za jeden groö 
prodali i tako jeden groá dudu gosp' daru, a 
drugoga za se obdi2e.

Ovi svi gre§c proti vemosti i proti 
pravic*. Odgovori morebiti koj : koj maloga 
po zlu vreci, pogubiti, posvojiti, ni vélik* 
greli, istina da za prviput gospodarom pre- 
moguenem kaj takvoga voőiuit*, ni vélik greh, 
ali spomenite se moji slugi da :

Vnoga mala öine jedno veliko ; posvo 
ji* ti danas jeden gro?, zutra drug:, p > zut a 
tretji i tako poveö i viőkrat őireő, dojde 
áuma na vnogo ranjákov, a gdo pák üude 
mogel i«nr:őati od greli* onoga koj ranj^ke 
k'ftdo? I>>»5 ti dencs jedno öaku m* Ije ili

2ücu masla, zutra druge, po zutra tretju i 
tako na dalje ; áake se naberu na 2aklje, 
ilice nara^tu na funte, kaj to nebude greli ?

(Drugiput dalje).

Neodhitavaj opomeuu.
Gda se je Ljc dov t, (L joa) magjarski 

kralj nakan'l s turskim cesarom So'imanom 
pob;ti, dogodilo se őudno prip-őenje. Vu kra- 
ljevskom gradu vu Budimu biia je velika 
gostba ; kralj je za stolom sedel dobre volje 
zajelno h vodjami svoje vojske i spominal se 
z njimi, kak bude táj odluöoi boj zapoCel i 
kakva buie svőtla preobladanje izvojuval.

Tak se je i zainrcőilo ; varoáka su se 
vrata ziprla i obővrstila, i nitko lé é  uit 
pomislil na kakvo zlo, nego se je sve vese- 
lilo vu gradu brez svakoga gtraha, i uapaje- 
io s ővistim ufanjem vu buiuőe preobladanje 
a i s dobrim vincem iz kraljevskih pivnicah.

Vu tóm nastane na gUvuih vratih ba* 
labuka i lupanje, da su svi straáiri iz svojili 
méstnh poskakali gledat, kaj se je to dogo
dilo. Kralj poálje dole jednoga svojega őové- 
ka gledat i pitat gdo to luplje i kaj bi rád. 
Nu, gda je ov dole ziáel, őuje, kak on iz- 
van a railíra, ali i zabrinutlm glasom moli, da 
bi ga nutia pustil, ar da ima nekaj siluoga 
i jako zuamenitoga govoriti s kraljem.

Premda je nestrpljiv buőilec odpuő-ín 
bil, te mu se rrklo, naj zutra dojde, ar da 
kralj za stolom sedi, i da vezda nemore nig- 
do z njim govoriti, premda mu se reklo, da 
se v m ői nemrru vrata nikomu odpreti, ou 
ip;>k né je presta!, nego je naprotiv jcö jak* 
áf stal Jupati i vikati. Najpotlje atal je pro* 
s‘ti, ako ga ved nikak ueőu pustiti unutra, 
tad naj barem reknu kralju, naj bi doiel k 
njemu, ar mu ima nekaj silnoga reői.

Da je vre toliko mo’il, najavili su i)a^
najpotlje kralju p*'sel. Ov se na to nasméje 
i kakti za áalu zapove jeduomu svojem11 
dvorjaniku, naj odide do’e, da se izda za 
kralja i da se spomina síim dugo aseőim ne** 
poznancom.

Pri stolu nastal je \eliki sméh, kaj bi 
ipák táj éovek imái kralja reői i gospoda vu* 
drila su vu svakojake Aale. Dvorjauin dojde 
do vrat i reőe stranjskomu, naj bi mu vezda 
poved&l, kaj mu ima reői, ar da je on kralj.

Stranec pák ozbiljno odgovori : Ti dő* 
si kralj i zato tebi ueim&m nikaj reó'. A bu* 
dúc da tvoj kralj moju ODomcnu odhitava, i 
nere k meiii dojti, otidi k njemu i reői mn, 
da bude i to naskoro i za stalno zaglavil.

Potlje ovili reő h, kője je dvorjanln s 
nekakvom groftnjom poslu^al, nestalo je stran*
ca.

Vu kraljevskom dvoru se prevzetno síné-



jalo ■Temu tomu, ali bu blizi daoi doka’iali,! 
da je to bil nekakov uepojimljiv mig od zgo- 
ra ; gda je uajuae boj zapoóel, kralj je sa 
svojoia vojskom do noge poluően bil. I ou 
je sam morál be2ati, i befceő prek nekakvu 
moóvaru, opa| je konj prek njrga i vtopil ( 
ga je pod sobora. Sva je pril.ka, da je kralj 
umiriéi pomislil na onu Őudnovitu cpjuienu, 
koju je tak prevzetno odhitil

Zuaj: odlii jena opomena 
lledko ostaue nekoáiijenp.

M  l

Narodno gospodarstvo.
Notacije za gospodare i narodne ekouome

Ljeta 1889. obrodilo je po sluáheuom 
jzkazu dntiCnih vlaatih vu celuj Evropi 
86.292 000 hektolitrah vina. Najvekfii prirod 
imalft je Francezka sa 24 3 mii. hekt. i]i 
28 */• °d vsega priroda. — za tirn Iralija 
21 1 mii. hekt. ili 24 °|0, — Spaujolska 
18 5 mii. hekt. ili 21 ° |0 — Austro Ma
gyar ska (a Horvatskoin i Slavonijom) 8 6 
mii. hekt. ili 10 */e — Rusija 4 mii hekt. 
ili 4 5 °l9t — Portugal8ka 3 mii. hekt. ila 
3 5 %» — NjemaCka 2 m 1. hekt. ili 2 2 °/ 
— Rumunjska 1 90 ml. hekt., — (Jréki 
1 80 mii. hekt — i Srbija 0 8 m:l hekt. 
Ostali | rirod deli se na sitnis.

1 glede 2itnog i poljskog priroda pr ed- 
leíi uam potenko izvjfáL*e, íz koga razabi- 
remo, da je Francezka zemlja páenice Rnslca 
zemlja h'Éi, jeCmena i zobi, Magjarska zemlja 
kuruze, a Njemacka zemlja krumpira.

Vu dokaz tomu evő samo zauimivljih 
brcjkah :

Pásnica je obredila: vu Francezkoj 
108 3 mii. hektolitrov, vu Rusiji 70 mii. 
Ital’H 38 9 mii. vu Magjarskoj 34 9 mii, 
vu S;anjolskoj 32 mii. vu Njemidkoj 31 
mii vu Englezkoj 27.6 mii. hekt. Vu odaüli 
evr opsk'h zemljali b 1 je prirod izpod 14 mii. 
hekt. -• Ukupni prirod vu Evropi 1889. 
390 milijunov hoktolitrov.

Hr2i obrodilo ja : v i Rusiji 207 4 mi 
lijunah, — vu Njemaőkoj 73 7 mii. vu Aus- 
triji 25 mii., va Francezkoj 23*1 mii. vu 
Spaijolskoj 17 4 iui'. hekt. Odali je prirod 
bil vsigdi znamenito menjéi. Unupni prirod 
vu Eviopi 1889, 401 mii. hekt.

Jeémena je obrodilo : vu Rusiji 43*5 
mii ,  vu NjemaCkoj 30 8 mii. vu Eoglez- 
koj 27 1 mii. vu Rumuujskoj 18 5 mii. vu 
vu Austrifi 161 mii. vu Francezkoj 15*8 
mii. hekt. Ukupni prirod v Evropi 1889. 
200 mii. hekt.

Zobi je piirodilo: vu Rusiji 179.9 mii. 
vu Njeraarkoj 92 8 mii vu Francezkoj 85’3 
mii. vu Eiglezkoj 55*6 mii. vu Austriji 
28 5, — vu Magjarskoj 16*2 mii. hekt. 
Ukupni broj vu Evropi 1889 : 520 mii. hekt.

Kuruze j« obrodilo; vu Magyarskoj 
40*4 mii. 31 •[„ ; vu Ifaliji 25 6 mii , vu 
Rumunjskoj 22 9 mii. vi Francezkoj 9*7 
mii. vu Spaujolskoj 7*8 uiil, vu Austriji 5 8 
mii. vu Rusiji samo 4 milijuna hektolitrov. 
Ukupni prirod vu Evropi 1889 130 mii.
hekt.

Krumpira je obrodilo: vu Njemaőkoj 
307 5 mii. 32 #/., — vu Rusiji 163 mii., 
vu Francezkoj 123 7 mii., vu Austriji 104 4 
mii., vu Etiglezkoj 75.6 mii., vu Magirskoj 
40 9 mii., vu Helgiü 32 3 mii., vu N zo- 
zemskoj 27 4 mii. Ukupni 'prirod vu Evropi
1889. : 950 m l. hektolitrov.

Vu siedinjenih orsagi severo amerikan- 
skili obrodilo je ljeta 1890.; 145.1 mii.
hekt. pSínice, — 10 mit. hekt. biii, — 22 
mii. hekt* jecmena, — 190*3 mii. hekt. zobi.

— 541*6 mii. hekt. karuze, — 67.4 mii. 
hekt. krumpira. 2 mii. hekt. vina.

Cela produkcija Zita na svetu ceui se 
ljeta 1889. na 3248 milijunah hektolitrov vu 
vrednosti od 20 railijardah marakah.

Osobito je zanioiiva prispodobna átatis- 
tika domaő h 2 vinah. Zvun Turske predle :i 
nam popis iz vsih evropskih zemljali.

Po tóm vidimo,da je popisauo 40.774.000 
| koujah i oslov, — 104 293.000 rog«t>g 
blaga, — 202.134.000 korall i ovcah, — i 
48*783.000 svinjah.

Koniah i oslov ima najvhe Rusija 
(20,868.000, za njom Austro-Magjaraka 
3 655.000 ; NjeinaCka 3.523-000; Francezka 
3498000: Spaujolska 2,143.00 ); Englezka 
1*965.000; Italija 1.628.000. Vse ostale 
zenilje imaju izpod miiijuna.

Rogatog blaga ima najviáe Rusiia 
27.923 000: za tim Njemaéka 15.787-000;
— Austro Magiarska 14.197.000 Francezka 
13 377.000 — Englezka 10.790 000 — Ita
lija 4.783 000 — a vse ostale zemlje daleko 
izpod 3 mii. glavuh.

Kozah i ovcah : Rusij i 49*496,000 ; 
Englezka 31667000 — Franctzka 24.176000 
Njemaíka 21 830.000; Spanjolska 20 752000
— Austro Magjarska 12 832.000; — Italija 
10.612.000 — a vse ostale zemlje zuatQO 
menje.

Svinjah ima ; Rusiji 10.742 000 , Nje- 
maCka 9.206 000 — Austro Magjarska
8 854 000 — Francezka 5 847.000 ; — 
Englezka 4 362.000 — S,anjolska 2.349 000
— Italija 1.164-000 — P<rtuga1*ka
1 052 000, a vse ostale zenije izpoi j *den 
m lijuu glavah.

Pucka pesma. 
Slika.

Spjeval : Lali<3 Jo2ef. 
Tam na steui nekaj vis», 
Reci slika, reó, da nisi ?
Tiha kako jeden kamen, 
Pogledam te, tál ?av piámén j

Majki rnojoj obraz sliCan, 
Siuu tvonau ponos d'őau I 
Opazim te tsd sav klonem 
Videó sűku tvojih spomen !

Svc vu jednoj sad se seni 
Videó visuő tam na steni; 
Nja promiáljam tfeljom moogom 
Njoj sam rekel zadnji sbogom

Ali joáter jedna nada 
Goji, grudi, mene sada :
Kad se svj to tako slupa,  
Budem s mojom majko.n skupa.

S njom vnJivat svetog mira, 
Kad drug’ slave mesto piia 
I vu doha slavlja, vike,
Heti te Vas moje síiké !

Noste ljudi, noste síiké !
Di vüáivam spomea dike :
I pr slon’te ua raoj kamen 
Oku VaSem — zadnji Ámen !

K A J  J E  N O V O G A ?
Ogenj.

Vu Ottoku je 13 ga o m. ogenj bil. 
Krm^ma Hajdin;ak Járná* je zgore'a Pre-

loCki ognjogasci su s velikom hitroőjra na 
mesto ognja se dopelali i tam joá obranili 
viáe drev iz krova.

Pokuáano ubojstvo i samoubojstvo.

íz Te.uiávara javljaju : Bivái dandár a 
dosadaánji sudbeni pisar vu Béloj-Cirkvi, 
Vaáváry, stréljal je ovih duevov nakon oátre 
svadje n i svoju punicu Fleiáman. Kugla je 
njoj predrla pluőa tér je i za dva dni vu- 
rnrla. Main za tim strelil je i sam sebe. Nje- 
gova tovaruflica pobegla je za ovim krvavim 
őinom od njega.

Zaprte ákole vu Budimpesti.

Po odredbi nadíizikata i pogiavarstva za • 
tvorene su vu Budimpeáti od 10 -g* decem- 
bra do 6 ga januara 1892. vse puCke skole 
iavne i privatne, vs i zabaviáta i pjestovalid- 
ta z »radi difterit 8 a i drugih deőinj h bet^gih.
— Zvuu osta'ih mestih vurarlo je simo vu 
Mrtzóturu viAe kak 500 déce.

Jubileumi krunjenih i vladajuóih knezovah-

Ljeta 1892. bude viáí jubileum >v vlae 
d rskih. — Osmoga juniuáa proslavil bud- 
cesar i kr.<lj Ferenc/. Jo2ef s caricora i kra- 
Iji om Jal2abetom 25 godiánjieu svoga korú. 
oeuja za magjarskoga kralja i kraljicn. — 
D.ie 26>ga majuáa slavi danski k*alj Kristi- 
au IX-ti s kraljicom L lisom zlatuo gostuva- 
nje. — Grőki kralj Gjuro I., sin danskoga 
kralja Kristiana IX. slavi 27-ga oktobra 
sreberne gosti s kraljioam Olgom. — 8 ga 
oktobra slavi velevojvoda Kari Aleksander 
Srchsen-Weimar-E seuach sa svojora supro* 
gora Sofijom zlatue gost>. — Isti jubi'eum 
8’avi 3-ga maju^a vojvoda Ernh II. od 
Sachsen Cobúrg Gothe.

Katasfrjfa na parobrodu.

Javljaju iz Livorna: Predevi'prom je 
na talijanskom dam^ifu „Kalabriatf razprs- 
nul kötél, pák je vu tóm povodu potonul 
parobrod, a post a lalo preko 20 osobali. Ko • 
tel se je razpoöi), straánim praskom, tri mi
ije daleko od Nervia. Pokehdob je kötél ko- 
máj uezdavnja bil dobro p egleda [prvizite- 
ruvan) predpostavlja se, da je eksplozija uz- 
s’.edila sbog pomenjkanja vode va kotlu. Naj- 
prije je, odmah poslje eksplozije, odletel vu 
zrak srödnji dél damáifa, a za tim se je pa- 
rob.od razpolovil Za dve minute izuiknul je 
brod 8 mórja. Da nije bil blizu parobrod Ja
va nebi se oslobodil nigdar.

Zeljezniőka nesre a.
Iz Nju-Jorka telegrafi? aju : 4 ga toaa 

mesiCA tresnuli su se pri Tbompsonu vu or- 
^agu Cíunectient dva last eugi ziradi krivo 
postavljenih vekslinov, Malo za tim st<g i su 
od obsdvih stran dva áuelcugi tér su svojoia 
hitrinom se zaleteli vu ruáevine lasteugov. 
Ziradi ovoga strahovitog* sraza vui^alo se 
je viáo vagouah. Vsi őetiri lokomoti i su ja- 
ko skvarjeni, no kaj je najCudoovited), je, 
da su pri toj őetverovrstnoj nesreci zaglavilo 
samo tri peráone, a pet ib je raujeno.

Najte2eáa (naj2mehkeáaj lena vu Evropi #

Vu Fraubringu pri Feldafiogu vu Ba* 
varskoj vumt la je 3 ga ovoga meseca gospa 
PröbstI 41 ljeto staia, najteáeáa 2ena vu 
Evropi. Beteguvala je od sala. Ljeta 1890. 
na protuljetje vaguula je 4 ceote i 30 fun- 
t07, a pred smrtjum 5 centih. Pri pogrebu 
bilo je pote2kiőah, ar nisu mogli raku vun 
iz hile spraviti, vcó su ju morali Crez ob
iok na v ii2u spuádati na dvor,
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7272|p. 891. Dekánovecz községe házához tűzte ki, mely l-től járó 5 %  kamatai, 29 írt 40 kr. per*
Hirdetmény. határnapra az 1890 évi 20326 sz. igazs. 10 f t 70 kr. végrehajtás kéréű a ezutta^ j

A nagykanizsai kir. tői vényszék köz- raiyiszteri rendelet 5. §-a értelmében a 111 írt 05 krban megállapított költségek ■*. ü ,
hírré teszi, hogy Kovács Lőrincz drasko- legelőre nézve jogosultakat oly hozzáadás behajtása czéljából a nagy-kanizsai kir. 
yeczi lakósoknak a draskoveczi 8. számú sal idézi meg, hogy az eljárás további folya törvényszék (a perlaki kir. járásbíróság) 
tjkvben a felvett 799. hrsz., valamint az mán személyenkinti idézés vagy értesítés területén fekvő a perlaki 2735. sz. tlkkvben 
ottani 129. sz. tjkvben fel ett 136/1 hrsz. elvárása nélkül érdekeik képviseléséről gon A f  5/b hrszám alatt foglalt ház, udvar és 

nevezett község volt úrbéres közönsége doskodjanak. kert 531 írt becsárban
tulajdonául felvett közös legelő egyéni fel- Kelt Nagy-Kanizsán, 1891. nov. 26 án 4PQ4 . . .  . ** . . . .

. osztása iránt folyamatba tett ügyben, a tartott törvényszéki ülésből 943 1091 i f  decztmber 23 an d «• *0 órakor
0jegengedhető»ég kérdése eldöntésére szűk- Perlak mezőváros községi irodájában Gréíz
séges előnyomozás megtételére és a szűk Á rv e ré s i  h ir d e tm é n y  Alajos perlaki lakós felperesi ügyvéd v.
nége* segédadatok beaae zése végett tárgya- A laki k r j4rá,biró,ég, mint tlkvi ^ 'y e ^ * 8 kOibenjUttével megtartandó nyíl- 

: » 9‘ határnapul hatoa4/ közhirré te8Zj, hogy Schweitzer Ká v4j,oe á.veréaen cl fognak adatai.
1892. ift január hó 8. napjának s következő r°ly és neje Málovecz Teréz ludbrégi lakós Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár j 

napjainak reggeli 9 öraját végrehajtatóknak, Ihl Mária úgyis mint árverezni kívánók tartoznak a beesár 10*j„-
Draskovecz Hemusovecz községe házához néhai Schweitzer Kálmán után maradt át készpénzben vagy óvadékképes értéke
Draskeveczre kitűzte, mely határnapra az kiskorú gyermekei t. é. t. gyámja tót-szt. papírban a kiküldött kezéhez letenni.
1890. évi 20326. sz. igazs. minist, rendelet mártoni lakosok elleni végrehajtási ügyében A perlaki kir- járásbíróság mint telek
5 §-a értelmében a legelőre nézve jogosulta- 350 frt tőke, ennek 1890 évi január hó könyvi hatóság. 942
kát oly hozzáadással idézi meg, hogy az —----------------------------------------- —----------------------------- ____--------------- - ---

idézés vagy értesítés elvárása nélkül érdé Mj
keik képviseléséről gondoskodjanak. |  H i r d e t é s .  t f f e i r l i w

A kir. törvényszék ■  **§§■ «■ »•
N.-Kanizsán, 1891. nov. 28 án. ■  h a L A B A R E C  GYÖRGYNEK . . . . . . .

7968/1891. sz. E  Senkoveczről H A Is A B A R E G J  R W
Hirdetmény. I  kovác9ok é3,akat0H0k 8zámára való iz «enkovec

A nagy kanizsai kir. törvszék közhírré M  ima za prodati VUglenje I
teszi, hogy Tököly Márton és társai deka H  eladó szene Van. J
noveczi lakosok állal a dekanoveczi 344 I  za kovaőe i za Slosare. Ovo vuglenje
sz. tjkvben felvett a dekanoveczi volt urbé- I  A szén a „Loncsárszka-jámaa nevű je vu Lonöarskoj járni pri Brezju
resek közös tulajdonát képező 489/a hr*z H  erdőben van Brezjében, a deszka- polek maSine, koja deske reíe.
legelő egyéni felosztása iránt folyamatba H  fűrészelő gép mellett. „ , .  , .. .
tett ügyben, a megengedhetőség kérdése I  Mindennap elég kőszenet lehet . , , V  . ° mof,<le °s a vu8Ie*
eldöntésén szükséges előnyomozás, illetve H  kapni olcsó árért. je o a a nu‘
segédadatok beszerzése végett tárgyalási M  Aki venni szándékozik, jelent- Koj boée kupi ti, naj se vu Lón. |
határnapul H  kezzék Loncsarezka jámában- Carskoj-jaoai javi. 946 1
1892 január 22-iknek s kővetkező napjainak m  J
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Zahvala.

VelemoÉni gospodin Királyi Pál or- 
sál ki ablegat su za nyirvölgyske (maökov 
eke) ognjogasce 25 forintov dsruvali, za 
koj dar se obéinsko pogUvarstvo i Ovdi 
lépő zahvaljuje.

Pét avljah vu glaví.

Na klinika profesora Mosetiga vu Beéu, 
dopremljen je nezdavnja 67 Ijet star sabol 
(éuajdar) Mader Ferencz, koji si je iz po 
inenjkaoja íiveia (hrane) zabil vu glavu s 
bamrom pet őavljov, dug h 4*3 centimetra. 
Profesor Mosetig izvadil je íavlje iz glave, 
tér je onda predstavil Madera svojira sluáa- 
teljem (dijakom, koji se vuőiju za doktoré) 
kakti zauimiv objekt za kirurga i psihologa. 
Akoprem je vsih pet Cavljov predrlo lubanju 
(herganja) i ozlcdilo moZgjane, ipák nije ni 
jedna oileda bila smrtonosna, — no poslje 
dica ozledab bude, da bude Mader na óba- 
dva oka oslepel, a i pofiéi* se je vec na- 
vlaCiti siva rnrena na óéi. Profesor Mosct’g 
preporuőil je starca milosti ljudstva.

List iz Sv Marije.
(Po borvatski i po magjarski).

Pjátuvani Gospon Urednik ! — Niie 
pndpisani prosim, naj budn tak dobri i ovib 
mojih nekoliko redov vu naáe medjimurske 
novine prijeti naj dostojaju !

Viáeput öitam vu novinah, kak je őto 
gde pobvalj'in za svoje plemenito delo. — 
Meni bi jako h \  bilo, da nebi pokazal svo- 
ju zahvalnost prama naáemu gosponu navu 
eltelj u,

NiS po lenje vreden gospon navuéitelj 
Kos Jákob su k Sv. Mariji 1879-ga leta 
doáti k nam. Od onoga éasa su oui vu svo 
jem vrtu toliko sadovnoga dreva odgojili — 
i med nas svetomarske i dolnji mihalovske 
stanovnike prez plafie razdelili, da skoro ne* 
ga vrta, vu kojetn nebi bilo svaké felje le- 
poga i zdravoga sadovnoga dreva.

Divjake pako, kője su goipodin ákol 
Lik vu naáih vrtih nevcepljene vidli, poce- 
pili su oui prez svaké naáe proánje i pia- 
t e .  A gde su ne vtegouii po duevu, tam su 
pri larapaáu v nőd vöiuili to.

Vezia vre ovo ralado sadovje drevje 
donaéanjem svojega lepoga sada, kinö:ju na- 
őe obfiine na toliko, da se vu iatino — sva- 
ko srce veseli, kada vidi p’emenito i lepő 
drevje.

Ravno tak nam povedaju i nali susedi, 
Dolnji-Vidovfiani, da su nrá gospon dkolnik 
k njim hodili cepit i oni su jako zadovoljui 
á njihoVem delorn. Nesu boteli gospon Skol* 
nik jo5 od niiednoga Cloveka vzeti plaóu za 
svoje plemenito delo i Írod.

To njim mi svi skupa lepő zabvtljuje- 
mo ! Naj jim Bog naplati za njibov trud i 
plemtnito delo ! 2eljimo njim dugó livljenje 
i povoljno zdravje, takajáe i íel imo s njim vu 
naéi fari svetoraarski 2iveti i ujih tu pokopati.

Vu Sv. Mariji doeva 15*ga deczembra, 
1891-ga leta.

S pozdravom

Ptlöak Ferencz
kováé roeher.

Nesrefia od épiritusa.

Vu BuÓu se je pred pár dnevi dogodi- 
la strahovita nesreca. Dojka Pleva Francis
ka nosila je na rukaj déte gospe Adélé 
Wei*s, tovaruáice trgovca ua Wiedenu, Flo 
ra-gasse. S nepazljivosti prebitila je brzovar 
(raaSinu gde se kulia kava ali teb) 8 goru-

őpiritasoro tér se je vsa polejala. N;e- 
zina se oprava najeukrat plavnula. Nekaj od 
straba, a morti i s odlufioosti hitila je taki 
dtfte od sebe i viknula za pomofi. Dók su 
drugi priskoCili tér plameu vgasili, trebalo je 
vilo vreraena. Pridoflli doktori konitatuvali 
su, da je sirota Pleva zadobila teAkib ozle- 
dah od pl&mena na célo ’ télu, dodm Be 
detetu nikaj nije pripetilo. Nesretuici je pre 
neáeua vu ápital, gde bude po svoj priliki 
vumrla.

Nekaj iz povesti Magjarske.
Starinska Magjarska zemljá je bila iz 

Pannonié, Dacie, Moravic velike i drZave 
Jazigianske sloiena, a podloZena Rimljanom 
prvifi za tem Wandalom, Gottom, Hunnom,

Levél Szent-Máriáról.
(Horvátul és magyarul)

Tisztelt Szerkesztő U r ! — Alulírott 
kérem, legyen oly jó és ezen néhány soro
mat ami muraközi újságunkba bevenni szi 
veskedjék !

Sokszor olvasom az ujságbm, hogy k*, 
hol meg van dicsérve az ő nemes tettéért.
— Nagyon sajnálnám, ba nem mutatnám 
meg bálámat ami tanító arunk iránt.

Ami tiszteletre méltó tanító urunk Kos 
Jakab S í .  Máriára 1879 (ezernyolczszázhet- 
venkilenczedik) évben jött hozzánk. — Azon 
időtől fogva saját kertjében annyi gyümö’cs- 
fát nevelt — és közöttünk szent-máriai és 
alsó-mihályoveczi lakók között díj nélkül 
szétosztott, hogy majdnem nincs kert, amely 
ben ne volna mindenféle szép és egészséges 
gyümölcsfa.

A vadonczokat ped g, melyeket a tanító 
úr kertjeinkben beojtatlaiiul látott, beojtott 
a mi minden kérésüuk és fizetésünk né'kül.
— És ahol nem ért rá nappal, ott lámpás 
mellett éjjel cselekedte ezt.

Most már ezen fiatal gyümölcsfák szép 
gyümölcsük termése által díszítik ami köz
ségeinket annyira, hogy igazán — minden 
szív Örül, amikor látja a nemes és szép fá
kat.

Épen így beszélik el nekünk a ini szom 
szódáink, az alsó-vidovecziek is, hogy a mi 
tanító urunk hozzájuk járt ojtani, és ők na
gyon meg vannak elégedve az ő munkájával. 
Nem akart a Uuitó úr egy embertől sem fi
zetést elfogadni az ő nemes munkájáért és 
fáradozásáért.

Ezt neki mi mindnjájan szépen köszön
jük ! Fizessen meg az Isten az ő fáradságé 
ért és nemes cselekedetéért ! Kívánunk ueki 
hosszú életet és megelégedett egészséget, úgy
szintén kívánunk vele ami szent-máriai fámánk
ban élni és őt itt eltemetni.

Gepidanoem, Longobardom, Avarom, Fran
kom i Moravoem, a od Scithov veékrat 
zavzeta je bila. Vu fieti tóm stol tju od na 
rodjenja Kristu$a Iíanni i za ovemi Vu A 
ziju pregnani A vari vu njoj naptanili se 
jesu. Zadnjiö Magjari h veükom krvi pre* 
léjanjom nju predobili, tér do danaánjega 
dneva krepostno zadiiali jesu

Hunni, narod ecitliianski iz odvetkov 
Jafeta, prvo prebivaliáée blizu kraljestva 
Sinianakoga jesu imeli Ali od ovih i Tar- 
tarov zbog nealoZnosti iz prveíega prebi- 
vali da pregnuni >u bili prvid pri potoku 
Volga, zttem med morjem Kaápinnskem i 
pri Jezeriáem Moeotis nastanili se jesu Gda 
bi se pák na tuliko bili ovde povekáali, 
da zadovoljne hrane tu nebi imali, vodja 
Balamber jih je prek potoka Tanais vu 
Europu dopeljal.

Za obladauemi Alani, Ostrogothi Vi- 
zigothi kak takaj ostalemi Dacije, Panno- 
nije i bli/njemi puki vu dvéh letah od po
toka Tanaia do Dunaja su vsu dr2avu pod 
svoju oblast. spravili, i ne menje vezda vu 
Europi, kak negda vu Aziji od őeno jesu 
podignuli kraljeatvo, kője s najvekíum moö 
jum ravnal je Balamber : kője obskrbitelji 
Attile Oktáv i Rua povekáali jesu, kője 
Attila na vrhunec zmoZnosti podignul je,

Zmoíno Hunnovo kraljestvo nije du
gó trpelo. Povrnuvái se najmre Attila s áe- 
regom iz Talianskih dríavih, kada bi s 
Hildeguldom Henrika Francuzkoga kralja 
kCerjum svadbu obslu2aval, po nodi od krvi 
za’ejen, leto 454-ga ga je vumrl

Sa smitjum Attile se je kraljestvo 
Hunnov dokonéalo. Ar neslo ni zarad na- 
sleduvanja njegovi «itii Ellak vu Gepidian- 
skom, Denge'iö vu Rimskom taboru skon- 
ani bili su ; mlaj i pák írnak ostala prek 

potoka Boristeneaa aazad Opeljai je.
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Hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. töivényszék köz

hírré teszi, hogy Kovács Lőrincz drasko- 
yeczi lakósoknak a draskoveczi 8. nzámu 
tjkvben a felvett 799. hrsz., valamint az 
ottani 129. sz. tjkvben fel ett 13G/1 hrsz 

nevezett község volt úrbéres közönsége 
tulajdonául felvett közös legelő egyéni fel- 

< osztása iránt folyamatba tett ügyben, a 
#iegengedhetŐ*ég kérdése eldöntésére szük
séges előnyomozás megtételére és a szűk 
séges segédadatok besze zése végett tárgya- 

* )ási határnapul
ÍQ 92 . i f • ja n u á r  hö 8 . n a p já n a k  s  kőve tke ző  

n a p ja in a k  reggeli 9  óraját 
Praskovecz Hemusovecz községe házához 
Draskeveczre kitűzte, mely határnapra az
1890. évi 20326. sz. igaza, minist, rendelet 
5 §-a értelmében a legelőre nézve jogosulta
kat oly hozzáadással idézi meg, hogy az 
eljárás további folyamán személyenkinti 
idézés vagy értesítés elvárása nélkül érdé 
keik kép viseléséről gondoskodjanak.

A kir. törvényszék
N.-Kanizsán, 1891. nov. 28 án.

7968/1891. sz.
Hirdetmény.

A nagy-kanizsai kir. törvszék közhírré 
teszi, hogy Tököly Márton és társai deka- 
noveczi lakosok állal a dekanoveczi 344 
sz. tjkvben felvett a dekanoveczi volt úrbé
resek közös tulajdonát képező 489/a hr*z 
legelő egyéni felosztása iránt folyamatba 
tett ügyben, a megengedhetőség kérdése 
eldöntésén szükséges előnyomozás, illetve 
segédadatok beszerzése végett tárgyalási 
határnapul
Í 8 9 2  ja n u á r  2 2 - ik n e k  s k ő v e tk e ző  n a p ja in a k  

reggeli 9  óráját

Dekánovecz községe házához tűzte ki, mely 
halárnapra az 1890 évi 20326 sz. igazs. 
miyiszleri rendelet 5. §-a értelmében a 1 
legelőre nézve jogosultakat oly hozzáadás 
sál idézi meg, hogy az eljárás további folya 
mán személyenkinti idézés vagy értesítés 
elvárása nélkül érdekeik képviseléséről gon 
doskodjanak.

Kelt Nagy-Kanizsán, 1891. nov- 26 án 
tartott törvényszéki ülésből 943

Árverési hirdetmény.
A perlaki k r. járásbíróság, mint tlkvi 

balogig közhírré teszi, hogy Schweitzer Ká 
ro,y és neje Málovecz Teréz ludbrégi lakón 
végrehajtatóknak, Ihl Mária úgyis mint 
néhai Schweitzer Kálmán után maradt 
kiskorú gyermekei t. é. t. gyámja tót-szt. 
mártoni lakosok elleni végrehajtási ügyében 
350 frt tőke, ennek 1890 évi január hó

Hirdetés*
I IA L A B A R E C  G Y Ö R G Y N E K  

Senkoveczröl
kovácsok és lakatosok számára való

eladó szene van.
A szén a „Loncsárszka-jáma* nevű 
erdőben van Brezjében, a deszka- 
fürészelő gép mellett-

Mindennap elég kőszenet lehet 
kapni olcsó árért.

Aki venni szándékozik, jelent
kezzék Loncsarezka jámában-

1-től járó 5%  kamatai, 29 frt 40 kr. per>
10 f t 70 kr. végrehajtás kérési s ezutta^
11 frt 05 krban megállapított költségek 
behajtása czéljából a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék (a perlaki kir. járásbíróság) 
területén fekvő a perlaki 2735. sz. tlkkvben 
A f 5/b hrszám alatt foglalt ház, udvar és 
kert 531 frt becsárban

1891. évt deczem ber 2 8  án i  i. 10 órakar

Perlak mezőváros községi irodájában Grész 
Alajos perlaki lakós felperesi ügyvéd v. 
helyettese közbejöttével megtartandó nyil
vános átverésen cl fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár; 
árverezni kívánók tartoznak a beesár I0*j„- 
át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A perlaki kir- járásbiróság mint te.ek 
könyvi hatóság. 942

O glas.
U A E . A R A R E C  G J I R O  

iz senkovec

ima za prodati vuglenje
za kovaóe i za élosare. Ovo vuglenje 
je vu Lonóarskoj járni pri Brezju 
polek maSine, koja deske reíe.

Svaki den moóije dosta vugle
nje dobiti i to za fal cénu.

Koj hoée kupi ti, naj se vu Lón. 
Carskoj-jami javi. 946 1
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BOR-KIVONAT. 1
Tökélelesen egészséges bornak pár perc aiatti 

előállítására, a mely bor a természetes bortól mi
ben sem különbözik ajánlom ezt a j é ia a k  b i 
/o ia j  iilt  különlegességet.

A,a 2 kilónak (mely 100 liter bor előállítására 
elégséges) 5 frt 50 kr., a készítéshez szükséges 
vevény díjtalanul mellékeltetik. A jó eredményért 
és egészséges gyártmányért kezeskedem.

Spiritus-meggazdálkodás
éretik el az én utolérhetetlen Kr6iiU6-14'tNe» 
j v m  által a pálinkánál ; ez kellemes és metsző 
ízt ád s csupán nálam kapható.

Ara 3 írt 50 kr. kilónkint (600 —1000 liter 
he/, alkalmazva.) Használa i utasítással ellátva.

Kzen különlegességeken kívül ajánlok még 
eM xentiftkat H u n i ( lo g n a e  és Ü l t ö t ö k  
stb. készítéséhez utolérhe'len minőségben. Utasító 
vények díjtalanul csomagoltatnak a kü'demény 
hez, Á r je g y zé k  d íj ta la n u l.

Fóliák károly Fülopp >w
E szenc-kiilon legessfgek  g y á r a . P rá g á b a n .

S zo lid  k é p v is e lő k  k e r e a ie lu e k .

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 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 „Egyetértés4* 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" olvatói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés".re, melynek előfizetési 
Ara egv hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatni kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld. 

_______________ 36-52 824

Nyoraatott Fischel Fülöp laptulajdonosn&l Csáktornyán.
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