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8*erkeBítővel értekezni leket min* 
dennap 11 és 12 óra között — 
▲ lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M & r g l t & l  

J ó z se f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iadóhivatal:

Fisekei Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

B irdc tések  ju tá o jo s a o  sz á m íU a ts a k .

M A 6Y A I é s  DORV.ÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALM!
M e g j e le u lk  h c te n k iia t

A »Muraközt tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi ____*
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye. Nyüttér petitsora 10 kr.

,  ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI
e g y s z e r :  v a s á r  n a p .

Eckstein B. kird. Írod. Bécsben: 
Schalek H., Dnkes II., Oppelik A., 
Danbe O. L. és társénál és HerndL

A perlaki kisdedóvoda m egn yi
tása.

A »Dunántúli Közművelődési Egyesület* 
j  Perlakon felállított kisdedóvoda nov. 
— ~ 1 Í 6  6-án, délután 5 órakor nyittatott meg 

s adatott át rendeltetésének. A város által 
megajánlott épület még csak 1894. év fo
lyamában fog elkészülni ; egyelőre tehát az 
ottani állami iskola egyik tantermében he
lyeztetett el a kisdedóvoda, melyben már 
az első napon számos gyermek jelentkezett.

A csendesnek tervezett megnyitást va
lóságos ünnepséggé tette a perlaki közönség 
lelkes érdeklődése.

A közel 20 tagból álló felügyelőbizott
ság, állami iskolai gondnokság, városi elöl
járóság, tantestület s még számosán voltak 
jelen a felügyelő bizottság esküjének letéte
lénél. Az esküt dr. Ruzsicska Kálmán kir. 
tanácsos, tanfelügyelő fogadta az állami i s 
kola tanácstermében Megelőzőleg Porzsolt 
Kálmán, a »D. K. E « legrokonszenvesebb 
fogadtatásban részesült titkára adta át a 
a városnak, a város és egyesület közti viszo 
nyokat érintő okmányokat s kinevezéseket. 
Szép és megható beszédben méltatta a meg
valósult eszme jelentőségét. Úgy az ő, va 
lamint a kir. tanfelügyelőnek az eskületételt 
követő szónoklata mélyen megindította a 
jelenlevőket.

A megnyitást hetven leritékü közvac3ora 
követte, melyen a felügyelő bizottság s gond

nokság tagjai s még számosán családjukkal 
együtt jelentek meg.

A magyarság újabb diadala, a jelenvolt 
lelkes és szép honleányok, nemkülönben 
Sárközy Csáktornyái zenekarának édes dalai 
rendkívül emelték a közhangulatot.

Az első megemlékezés gróf Csáky 
Albin miniszternek s a kisdedóvási törvény 
nagyfontosságu megalkotásának szólt. A kö 
zönség érzéseit dr. Ruzsicska Kálmán tan- 
felügyelő tolmácsolta. Margitai József tanító 
képezdei igazgató Széli Kálmánra, a D K. E. 
elnökére.Vargha János lelkész Porzsolt Kál
mánra és Ruzsicska Kálmánra, Porzsolt 
Kálmán a magyar nő hivatását érdekfeszi 
tőén fejtegetve, a perlaki hölgyekre, Peczek 
György lelkész az ünnepélyről meleg távi 
ralban megemlékező dr. Wlassics Gyulára, 
Sípos Károly gyógyszerész Margitai József 
képezdei igazgatóra, Kostyál Ferencz fő
szolgabíró az áldozatkész városi elöljáró
ságra, Ilorválh Csongor járásbiró a perlaki 
tantestületre emeltek pobarat. Éltették még. 
az óvodai felőgyelő bizottság és gondnokság 
elnökeit, dr- Böhm Sidneyf, Banelly Sán
dort, Koslyál Ferencz minist, iskolalátogatót, 
Horváth Csongor járásbirót, az ünnepélyre 
megjelent lelkészeket, élükön Varga János
sal, Grész Alajos uj gondnoksági tagot, 
Groff Gizella uj óvónőt s másokat.

Perlak város intelligentiája, mely a 
megnyitás ünnepélyét nemes hazafisággal 
tette magáévá, mindig büszkén gondolhat

vissza e nehány órára, melynek emléke 
mélyen bevésődött mindnyájunk szivébe.

Az ifjak és lelkesedésbe hajtott nem 
ifjak tánezra keltek s lejtették tüzes kitar
tással a reggeli órákig.

A szép és díszes társaság az óvoda 
uj házának felszenteléséhez adott — ta
lálkát !

*# *
A perlaki óvoda megnyitásáról imég 

a következő tudósítást vettük;

Perlak, 1893. november 0.

November 6-án, délután, a Kanizsa 
felől jövő vonaton érkezett városunkba. 
Porzsolt Kálmán a »D. K. E « titkára, dr 
Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfeíügye* 
lővel, hogy a »D. K. E« által Perlakon fef 
állított kisdedovodát ünnepélyesen meg’ 
nyissák.

Dr. Böhm Sidney, az óvodai felügyelő- 
bizottság elnöke nem kiméit semmit sem 
hogy minél fényesebbé tegye az ünnepélyes' 
aktust.

Délután 4 és fél órakor kezdtek a fel
ügyelő bizottsági tagok és az ünnepélyre 
meghívottak gyülekezni az áll. iskolai épü
letbe, melyben ideiglenesen az óvoda is el 
van helyezve addig, mig czéljainak teljesen 
megtelelő mintaszerű épület fel fog emel
tetni.

Az óvodában összegyűjtött kicsinyeket 
látogatták meg először, majd a bizottsági

i J u a k h “ U r t : í j t

M á s o d v ir a g z á s .

(Beszélyke.)

Signor Santuceió elégülten dörzsölte a ke
zeit . . .

Látszott rajta, hogy meg van elégedve.
A sors viszontagságai kiforgatták ugyan 

egy kicsit a rendes kerékcsapásból; egy kicsit 
megvedlett, de minden jel arra mutat, hogy az 
elveszett prestige még visszanyerhető.

Corpo di santa! . . . Híres czirkuszigazgató 
volt ö hajdanában, kitünően szerveseit társulata 
volt, s magának a primadonnának 20000 franc 
évi gázsija volt.

A lovait oda nem adta volna a re galant 
uomó összes kincséért.

0  roia santa Madonna 1 Azok a lovak. A 
Caesar, Ali, Philosoph » a többi I

A visszaemlékezés borús felhőt von a ma 
gas homlokra.

Tán az anyját sem siratta úgy, miut ezt 
két a szivéhez nőt kedvenczeit.

Egy áruló könnycsepp föltartóztatlanul gör
dül végig a markáns jellegű arezon. ,

Igaz, az ő hibája volt Részben legalább. 
A hiba nagyobb része azé a könnytivérü ördögé | 
volt, kit ott szedett fel valahol a Gransassó|

hegyszakadékai közt, azé a villogó szemű Dae- 
moné, kit ő képezteteti ki, kit ö nevelt a közön
ségnek, aztán magának.

Óh, hogy a tűz égesse ki annak a tigrisnek 
a szemét ; ha keze ügyébe akadna; másodszor, i 
újra megtenné, a mit akkor tett, s a miért oly 
boldogtalan, szegény nyomorult íett.

Úgy bánt vele, mint egy királynővel, s az 
megcsalta öt. Az a nyomorult elown meglakolt 
szörnyen.

A hatalmas kés markolatig ment a szivébe, 
de ő rajta, a százszorta nagyobb bűnösön csak 
néhány jeíenlékteleu karczolást ejthetett, mert 
leteperték, elzárták, aztán elítélték 6 esztendei gá
lyára, s elvették tőle a lovait, mindent, mindentj 
a mivel csak bírt.

Az az asszony 1 Azok a lovak 1 . . .

A cirkus igen mgy látogatoitságnak őr-; 
vend P-n.

Pártolják ezeket a derék művészeket, s ök ■ 
meg is érdemlik a pártolást, mert jól játszanak., 

■ Santuceió, az igazgató, rendet tart társulatában 
s hírneve van az országban.

Büntetésének letelte után elhagyta szülő 
óldjéf, novet cserélt, de hajlamai csak a cirkus- 

nál marasztották.
Újból társulatot szervezőit, olyat a milyent, 

keservesen tengődött nehány esztendeig, de mé
gis rá virradt ö reá is.

Különösen mióta az a Signora Fiametta van 
nála, kiért rajong a közönség. i

Mégis csak szereti őt az Isten. Ez a gyer
meklány, kit a tavaly feloszlott Peruchió társasá
gából szerződtetett, a milyen jelentéktelen volt a 
másik társulatnál, annyira kiválik most. Gyémánt 
az, megbecsülhetetlen.

Hátha ü ezt a gyémántot ? . . . Ej bolond
ság, öreg legényhez nem illik az ilyen felhevü'ó*. 
öreg, de hát csakugyan olyan öreg ?

Alig 45 esztendős/ haja még fekete, mint 
az ében, a szive meg, a szive, úgy érzi — hogy 
úgy hévül, mint akkor, régen először.

A lány szemlátomást vonzódik hozzá, sze
rény, szófogadó, könnyen beleegyeznék.

* *

Másnap behivatá a lányt magához. Megtette 
ajánlatát.

Az habozott egy ideig, aztán beleegye
zett.

Santuceió beszélt vele hízelgőén, hírről, di
csőségről, boldogságról, kérdezte családi körűimé* 
nyeit.

Fiamettának apja nem élt már, de anyja 
Firenzében él, arczképél a medaillonban viseli, 
íme itt van.

Az igazgató mint tigris ugrott fel, aztán 
vadul kaczagott, vadul miut az őrült.

Az is volt már. Megismerte az arczképben 
azt az elsőt, azt a nyomorult, azt a hitszegő 
asszonyt.

A e s o u l A p .





— (Hilyreigatitás. Lapunk múlt számá-
bán tévesen volt Hegedűs Jenő a honvé
delmi miniszteriumbm beosztott őrnagy 
kinevezése közölve, a ki nem őrnagygyá, 
hanem alezredessé lépteltetett elő

— <§etör'cs. Czvetnics Károly tüske 
szentgyörgyi korcsmáros pinczéjébe e hó 
5-én éjjel ismeretlen egyének betörtek. A 
betörők 17 pintes üveg pálinkát és néhány 
kőrsó bort vittek el magukkal. A cs< ndőr- 
ség nyomozza őket.

— S&egitivó. A muraszombati jótékony 
keresztény nőegylet saját pénztára javá a 
1893. évi november hó 25»én Muraszom
batban, a „Korona“ vendéglő nagytermében 
tombolával egybekötött zártkörű tánczvigal 
mát rendez. Be’épti dij személyenkint 50 
kr, családjegy 1 írt 20 kr. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak. Kezdete 7 órakor. Tombola
tárgyak kéretnek özv. Veren Ferenczné 
úrnőhöz minél nagyobb mennyiségben kül
detni. Úgyszintén kéretnek a t, hölgyek 
és urak a jótékony czélra való tekintetből 
lehetőleg teljes számban megjelenni.

— ÓiOpis. Béti Mihály mura csányi 
lakos e hó 3 án, hogy száraz gégéjét egy 
kissé megnedvesitse, betért egy korcsmába 
Hodosánban Itt a buzgóság annyira elfog
ta az iváaban, hogy berúgott s lefeküdt az 
ágyra. Talán javában álmodozott a literes 
üvegekről meg azok tartalmáról, midőn 
ismeretlen egyének kabátjának zsebéből a 
pénztárczával együtt 16 írtját ellopták. 
A lopás elkövetőit most keresik

— M eÉ7ei hitek. Kisfaludy Sándor 
költő sírját hal'ottak-napján a sümegi reál
iskola tanítótestülete s ifjúsága megkoszo
rúzta ; dr. Kelemen Károly tanár pedig 
emlékbeszédet mondott. — Keszthelyen e 
hónap közepén lesz a városi tiszlujjitás ; a 
többség által jelölve vannak : városbiró 
Uimam Vencze1, h. v. biró Oppel Károly, 
pénztáros Buclib eiger Fülőp, küzgyám 
Grohmann Károly, t. ügyész Lénárd Ernő 
és Stieder Lajos, orvos Mojzer és Illés 
végül 1 2  tanácsos — Nagykanizsán 
Pflanzer Gábor r. katli. főgymn. rajztaná 
44 éves korában elhunyt — A zala eger 
siegi főgymnasiumot a közokt minisztérium 
oly feltétellel, ha a megye évi 5000 frtot,; 
a város évi 6000 irtot, s egyszersmiuden- I 
korra 40000 irtot fizet, a püspöki kertben
160,000 frtos épületben fölállítja s világi 
tanárokkal látja el. Az uj főgymn. részére 
egyesek is tettek alapítványokat.

— $ ]  lámpabél. Mindenki saját tapasz- 
talatából tudja, hogy a lámpabél egyenlőt, 
len levágása által a lámpaüveg van 
veszélyeztetve Londonban eléghetetlen lám
pabelet találtak fel, mely egy igen vékony 
sodronnyal körűitekéit fémkeretből áll 
Ezen fémkeret belseje ezivó anyagokkal, 
mint pl. kóczczal, kenderrel asbettel stb. 
van megtöltve. Az ilyként előállított bél 
egy bélbíívelybe van vezetve, melyből 
kiemelkedik. Az olaj a csöveken keresztül 
a rostos anyagig emelkedik- A oél a 
bélhüvelyben egy szegecs segítségével emel
hető vagy sülyeszthető. Harris A. E, lon
doni lakos e találmánya szabadalmaz
tatott-

— fialáltkony feltaláló Az angol sza
badalmi ügyvivők egyesületének egyik gyű
lésére nem régen egy esetet meséltek el 
egy feltalálóról, ki egy szabadalom kéréséhez 
szükséges iratok „Complete Speafication" 
szerű elkészítését a legtöbb szabadalmi 
őgyvivéhöz, hasonlóan a legutolsó perezre 
hagyta ; de szenesét lenségére egy kissé 
megkésettt a benyújtással, mert a kinek
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8 uradnikom moči je ivaki dan 
govoriti n>el II  i 12 varom. — 
Sre pofiiljke tičače ae sadržaja no- 
vinah, naj se polilj^ja na ime 
Hargitai Jožefa urednika 

Čakovec.

Xxdateljstvo:
dejila ra  Fiecbel Filipova kam M 

predplata i obsnane pokiljaja.

Fredplatna ceua f e :
Na celo leto . ; 4 fpt
Na pol leta . • 1 2 frt
Na četvert leta • t írt

/ojedini brojl koitajn 10 kr.

Obraane m  poleg (»godbe I ftj
račanajn.

«*a h o r v á t ik o r  i |  m a g ja r sk o m  j e z ik u  Iz la z e é i d r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u č lj iv i  U st z a  p n k .m  
^ I z l a z i  © T r a lr i^ t l je d L e ii  j e & e z i l r r a t  I  t o :  v u  © Tra lca . n e d e lj-u ..

Službeni glasnik: ,.Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa* C ..Čakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse'4. i t. d.

Dadilišče vu Priloku.

Vu Prelokn se je 6*ga o. m lépa 
svečanost obdržala. Dadilišče, tojest žkolu 
za malu decu, koja još ni«u 6 let stara, 
bu odprli. Ovu školu je Dunántulsko kul
turno družtvo podiglo, koja učiteljičinu 
plaču (400 ftov na leto) da školi, stanje 
bude Prilok varaš podigel za ov cil.

Od vezda se nebudu morala priločka 
mala deca klatiti po vulicah i igrati na 
cesti, pa sama ujma okolo Skednja, gde 
su tolikoput ognja zrokuvali. Vezda budu 
vre vu dadilifču mesto imeli i pod vo- 
djenjem učiteljice se igrali i kajčesa malen- 
kastib se vučila.Vu dadilišču je vre prvi den 
do 40 malih decah bilo

Rečeni den odvečer ob 5 vuri zišli su 
se odborniki öve škole i drugi vu kancellariji 
preločke kr. škole, gde je g. Porzsolt 
Kálmán iz Budapešta, k akti izposlanik 
Dunántulsko kulturuo družtvo pozdravil 
prisutne i novu fikolu varašu Preloku 
prekdal. G. dr. Ruzsicska Kálmán kr. 
školskomu inšpektoru je vu ruke po’o .̂la 
komisija dadiliSča prisegu.

Večer se je lepo družtvo i to preločki 
slanovniki i purgari do 70 per.~on izišlo vu 
velikoj oštariji, gde se je bankett obdržal 
L p8 govore i napitnice smo tam čuli. Na 
bankettu dr. Ruzsicska Kálmán kr. inšpek
tor pozdravil je s napitnicom ministra Csáky 
Albina, Margitai József urednik kulturno 
družtvo i njegovoga prezeša Széli Kálmána

Vargha Janoš plebanuš dr. Ruzsicsku i 
Porzsolta, Peczek György plebanuš našega 
ors. zastupmka dr. Vlassits Gyulu, koji su 
nejviše delali za priločko dadilifče. Porzsolt 
Kálmán tajnik kulturnog druživa pozdravil 
je s napitnicom priločke gospe i gospo
dične, dr. Ruzsicska Kálmán dr. Böhm 
Sydneia i Banelly Šandora kakti prezeše 
komisije daddi^ča i kr Skole.

Kostyál Ferencz varm sudec občinsko 
poglavarstvo Preloka, Síposa Károly dobre 
susede, dr. Tuboly Gyula iz Kaniie i Mar
gitai Józsefa iz Čakovca, dr. Kemény Simon 
fiškaliuš Grofi Gizellu novu učiteljicu, 
Varga Tivadar Margitai Jozsefa ravnatelja 
preparandije, Horváth Csongor učitelje pre- 
očke, Margitai Jožef Kostyál Ferenca i 
Horváth Csongora preločke sudce. Lépi 
domoljubljivi govor je držal vu horvatskim 
jeziku Glavina Andraš preločki varaški 
kassir, koj je sve one pozdravil s napitni
com, koji za napredek Preloka delaju. Dr. 
Ruzsicska Kál mán pil je na zdravje nazoč* 
nih redovnikah (Vargha János. Peczek 
György, Filipiča Lajos plebanuši i g- pre. 
lo^ki kapdan), potlam na Grész Alajoša 
i; t. d.

Po večerji je ples sledil, koj je do 
jutra trajal.

Prelok varaša občinstvo je ovu sveča
nost tak lépoga včinilo da se istinito more 
gizdati gda guder bude se žmislilo na ov den!

Srebro i zlato.
Bude več tomu stotinu Ijefc, kaj je vred

nost srebra prema zlatu ustanovljena razme- 
rom od 16: 1 . tojest, za jeden kilogram 
zlatu dobivalo se šestnajt kilogramah srebra. 
Prema tomu razmeru kovani su takaj, davani 
i primani zlatni i srebrni penezi. Taj raz
mer, ili, kak se tehnidki naziva, ta relacija 
medju srebrom i zlatom, uzdržala se više 
ili menje stalno do pred kojik petnajst Ijet. 
Od onda medtimtoga počela se relacija vse 
to jakše ménjati vu prilog zlatu, a na kvar 
srebra. Razlog tomu zevsema je naravski. 
Zlatu se od početka ovoge stoletja proizvodi 
vsakoga Ijeta ili priličoo jednako ili komaj 
neznatno više, ViSak njegova proizvadjanja 
nije megel njegove cčne obaliti; ar se, prvo, 
zlato, buduč da je mehka kovina, vekšora 
cirkulacijom i više trofli; i ar, drugo, od 
petnajst i nekaj više Ijetah treba zlata i za 
kovanje penez više, pokehdob da je od onda 
i Njemačka (Prajzka) vpeljala zlatnu valuto. 
Drugačeša je hištorija srebra. Vu Ameriki 
i Australiji odkrilo se zadnjik Ijetah vrlo 
bogatih rudah srebra. Čim je koje robe višie 
tim biva i faleša. S odkii em novih bogata, 
rudah počela Je vrednost srebra pre a zlata 
padati. Još Ijeta 1891. držala se stara rela
cija : 16 : 1 . Njemačka marka, koja vu zlato 
vrédi 50 krajcarov, mogla se još Ijeta 1891. 
dobiti po 57 do 58 krajcara, denes stoji 
njemačka marka 62.45 kr., odnosno za 100 
forinti zlata išče se denes 125 for. srebra

Z A B A V A .

Pazljivost je nad znanonstjum.
Jednoč so je nieki sclski dečko pri 

jednem trgovca u varašu, koj je med ostalim 
i s-porculan8kum robum trguval, za navučuika 
uštacunu ponudil. Trgovec dečka pogledi odoz- 
gor do dole,vidi na njem siromaškn opravu, za
pusti se s njim u razgovor i vidi da je dečko, 
akoprem priprost, jednostavan i bez velkog 
trgovečkog znanja, ipak dobro okretan n izrazn 
svojih mislih — t. j. da je dosta jasne pameti i 
hitar u svojih odgovorb.

Na zadnje ga još zapita: „A jeli ti 
znaš i računati ?

„Znam!* bil je odgovor. —
Trgovac ujema nadalje; „Jer znaš moj 

dragi dečec, pri trgovini je uviek prva i naj- 
poglavitija stvar računanje, jer ako trgovac 
nežna računati, tak je aviek na zgubička, a 
iz zgubička nije moči živeti niti trgovinu 
dalje tirati — to je samo iz dobička mogoče. 
— Hoču to jedno malo na probu aietnoti, 
da vidim kak znaš iz glave računati! Vze
mimo, da ja jednog predpoldaua otidem k 
Pečoruik. na kupica pive i tam se malo 
zamudim, jer onde najdem gospodina velikoga 
i maloga sudea, gospodina direktora praepa-

randije, gospodina varmegjinskoga doktora i 
još nekoje ogle Ine gospone; znjimi se rsz- 
govarajač spijem onde miesto jednu kupicu i 
tri kupice pive, a to trpi i jednu cielu vuru. 
Vu tom vriemenu si ti sam u štacunu, koj 
paziš. Na jedan krat dojde u štacun jedna 
gespa, koja kupi poldragi tucet porculanskih 
šalic i to tucet po sedem forinti i petdeset 
krnjcari. — „Jeli me razmeš ?*

„Razmem !u
r Sad ona vzeme iz svojeg bugyilariSa 

banku petdesetaču, pak ti znjom plati kupljene 
š&lice. Koliko joj budeš iz te petdesetače 
banke van dal ?*

Dečko metne kažiprsta desne ruke na 
nos, zdigne lievu nogu kakti gusak i gledajoč 
u prosnice premišlava. — „Tol drugi tucet 
veliju ?* zapita.

„No je I Em sam ti rekel na glas i po 
horvatski, da poldragi tucet — odgovori 
trgovec.

vTo mora biti od nekod oštarjašica.* 
Veli dečko.

„To je sve jedno* — odgovori trgovac 
— „Nek bude tko hoče, ja te samo pitam, 
koliko dobi iz petdesetače van ?*

„Tucet po sedem foiiuti i petdeset kraj- 
cari ?w — Nije to malo preskopo ?« veli dečko.

„Kaj tc briga za to* — zavikne trgo- 
vac.— „Jeli znaš na moje pitanje odgovoriti 
ili ne?*

„Aha — je — izbil ja — Oai misle 
zaradi petdesetaöe V  veli dečko — „Ali ova 
bi mogla krivotvorena (folišna biti ?■

„To sim nespada !a — oogovori trgovac
— „Ti meni samo odgovori, koliko bi toj 
gospoji iz nje van dal ?«

„Je* — veli dečko — Ako pik bi oni 
ključ od ladlna, gde su drobni novci, s)bom 
odnesli ?"

„Sad mi više nezanove taj*— zdere se 
trgovac srdito na njega — »Nego mi odmah 
reői, znaš ili nezuaš na moje pitanje odgo
voriti ?a

„Kak nebi zna) ?“ — odgovori dečko
— „Oni so me pitali, koliko bi ja iz pet
desetače ono j gospoji vun dal, koja bi u 
našem štacunu, ize toga dok bi oai pri Pe- 
čorniku pivu piti, kupila poldrugi tucet 
porculanskih šaljc, tucet po sedem forinti i 
petdeset krajcari?«

„Anda koliko bi njoj van dal ?* zapita 
na novo trgovac.

Sad se dečko odriešito postavi ua obodve 
nege, pogleda trgovca čvrsto u lice i svum 
sigurnoatjom odgovori: „Ja bi gospoji rekel, 
da si po ndvce, koje iz potdesetače van dobi, 
potlam nek dojde, dok budu oni doma, jer 
bi petdesetača ipak mogla kiivGtvorena biti “

„Bravo 1“ — oogovori trgovac — „Tebe 
vzemem u moja trgovinu, jer pazljivost ide 
nad znanost.«



denesja je inda relacija zlatna prema srebr- 
noma penezu; 1 0 0  : 125.

Ovo razvredjeuje srebra bilo bi več 
pred vifle ljeti nastalo, da ga nije republica 
severno-amerikanskib orsagov umjetnim na
činom, na basen svojih rndarab, préőila. Ta 
sevcrno-amerikanski posjedniki rudah, sedeči 
vu zastupničkoj (ablegatskoj) hiži i vu senatu 
uspjeli 8U 14. juliuša 1890. Ijeta zrivati 
osnovu zakona, tak zvanu Scbermanovu billu, 
kojom je vlada obvezana, da vsaki mesec 
kupi 4 5  milijunah unčah srebra. Tom 
billom bilo je severno-amerikanskim posjed- 
nikom srebrnih rudah csigurano, da bude 
vladah (kormaoj) vsako Ijeto kupila od njih 
54 milijuna unčah ili 1,368,000 kilograma 
čistoga srebra. Dok je tak srebro imalo 
stalnoga kupca, zevsemA je naravski, de se 
je ono vu céni diglo; za kratko viéme pos
kočila je unča srebra od 93 na 119 centah 
( 1  dolar =  100 centah =  4 1978 mara- 
kah ili 2 for. 48 kr.) Tak su se srebroni 
rudari severo-američke republike za kratko 
vrčme na račun orsaga silno obogatili.

Ovaj odnošaj nije se ipak mogel odižati 
a da 8jedinjene države (orsagi) i fluancijalno 
i gospodarski nestradaju. Vu državnoj (orsač- 
koj) kaši gomilalo se srebro razvrédjeno i 
mrtvo. Onim državam, koje su imele srebernu 
valuto, kak naša monarhija, grozila se od 
tuda očita katastrofa; ar se je moralo pred- 
vidjati, da se budu morali sjedinjeni smeri 
kanski orsagi prvlje ili potlji svojih sreber- 
nih vampirab, koji su jim krv cecali, otresti 
i da se bude umjetnim načinom podignuta 
cčoa srebra on mah razručila. Stoga se je i 
Austro Magjarska i izhodna Indija požurila, 
da mesto sreberne vpelja ili bar pripravi 
zlatnu valutu.Več ove priprave potisnule su 
cčnu srebru, J  oá pred lanjkoge ljeta stajala 
je marka 58 krajcarov, dočim denes, kak 
smo rekli, stoji več 62 45 kr., pak makar 
da je našoj kroni (od 50 kr. zlata) ustanov
ljena vrčdnost od 58 kr. srebra. Zlato je 
poskajalo, čim ga se je viže izk&lo. a od 
dva ljeta danah kupuje ga i Austro-Magjarsks 
i izhodna Indija, nastojeói i jedna i druga, 
da svoju srebernu preobmeju vu zlatnu valutu*

Vezda bude srebro vu vrednosti još 
vile opalo ; ar se je vu Ameriki dogodilo, 
kaj sc je očekivalo. Prezeiu sjedinjenih drža

vah (orsagov) Clevelandu pollo je za rukom, 
dotrgnuti zloglasnu Schmauovu billu. Cleve
land isebrau je za prežela od demokratah, a 
med demokrati nahadjaju se srebrni milijunari, 
pristaše te bille. Cleveland ipak je dobro 
orsaga predpostavil svojim političkim prijatel
jem, jer je pomočju svojih političnih protiv- 
nikab, republicankov, gori stal proti Scher- 
manovoj billi. Vu ablegatlkoj hiži uadla se 
hitro večina* koja je Scbermanovu billu 
dotrgia. Puoo je teže bilo privoljeti na to 
senat. Tu sedija vsi sreberni rudari, a kak 
ti ljudi razpolažeju e milijuni, kak se je njim 
i delalo o milijiinima, nije čudo, da je raz
prava o ukiouču Scherm&uove bille trajala 
vu senatu (spravilču puna tri meseca, da so 
se pojedine sjednice prež odulka držale po 
40 vur. Napokon je vu tork dofllo do glaso
vanja (votiziranja), ter je senat, koj ima 84 
kotrigov, pridružujiči se prvoj komori, zahi 
til Schermauevu billu sa 43 proti ,32 glasa 
(votuma).

Vezda budu anda i severno američke 
sjedinjene dižave, kad su se redili svojih 
srebrenih „vampirah", vpeljale zlatnu valutu. 
Vsa je sreda, da je naša monarhija o tom 
nastala več pred dvemi ljetmi, da je ona za 
to več pred dvemi ljetmi počela kupovati 
zlato; jer da je ona sa reformom svoga nov- 
čanstva do denes zatezala, bila bi katastrofa 
neodkloniva. I onak, dok se vekdi dél pot
rebne zalihe zlata ima več va podrumu, 
niša vse neprilike, koje su spojene s aredbom 
valute, po Austro-Magjarsku odklonjene 
Dovol;no je vu tom pogledu konštatovati, 
da se je prema ustanovijenoj relaciji zlatoe 
krune do denes zdigel disagio za 9 procentov. 
Koliki bi stopram disagio pri nas bil onda, 
da jeden i drugi minister finzncijah nisu od 
predlanih nakupovali znamenitih zalalh&h 
zlata!

Pokehdob da bude vezda i Amerika 
vpeljala zlatnu valutu, nar&vski je, da bade 
cčua zlatu jod nekoje vrčm3 rasla. Medtem- 
tnga, da vpelja zlatnu valut", Amerika net- 

ba, koliko n. pr, naša monarhija, englez- 
Koga zlatnoga tržišča; jer Amerika sama 
ima, ter s*; koliko nejma, more cariuom 
zadosta pribaviti zlata. Nemoramo se anda 
bojati, da bi se uredba naše valute mogla 
uer&zmerno oteičati ili pače osujetiti. Dok

se ona ostvari, trebila bode vsikakjoš aldo- 
vov. No ti aldovi morajo se poduesti, ako 
hočemo, da naše gospodarstvo spravimo ua 
zaufane funcameute, ako nečemo da i na 
dalje bodemo tributarni inozenstvu, koje ima 
stalno uredjeno novčanstvo.

Priredil

Qlid (g tn a cz:

K AJ J E  N O V O G A ?
Vu Budimpešti, 6. novembra.

Njegovo Veličanstvo primilo je včera 
kardinale kneza prímása V a s z a r y«a i 
Schaucha vu privatnu audenciju. Za tim 
je prijel kralj ministra Hieronymia. Zev- 
semi je govoril o czirkveno — po itičkih 
pitanjih.

Kod predsednika zastupničke hiže bila 
je konferencija za dogovor o poatupku za 
razpravu proračuna. Konferenciji bili au 
nazočni ministri Hieronymi i Szilágyi, ter 
ablegati vsih strankah. Občenito je nagla- 
šena potreboča, *da se proračunska razprava 
vsikak čim najviše moguče škrati.

Vu Beču, 6 novembra

Ovdi se 8poir.inju kakti kandidati za 
pojedine listnice vu novom kabinetu : Pred- 
sjedničtvo : herceg Vindišgrec ; nutrešnji 
posli : barun Widmann ; grof Kielmansegg, 
grof Thun ; financ je : gr. Plener; trgovina ; 
Bilinski, Baernreither ; nastava i bogoštovje: 
Madejski, Rittner; pravosudje: grof Cho- 
rinszky ; poljodelstvo : grof Falkenhayti; 
zemeljska obrana : grof Welsersheinb ; G a
licija : Javorški

Statistika magjarizacije imenah.

Novine „P. L l /  javljaju, da je od l • 
januara do konca juniuša tekučega ljeta 
magjariziralo 6 6 6  osobah svoje porodično 
ime. Po véri bilo je magjariziranih 366 
iidovov, 208 katolikah i 15 reformiranih, 
ostali su pripadali drugim včram. Med

List.
Da je onomu, koj nežna p;sati, stvar 

nedokučiva. kak je to moguče da kaj jeden 
napile, on drugi, koj Cteje, zna kaj ov prvi 
hoče, to svaki more misliti jer iz tih kvakab 
po papira, ónak neredne, jedua vekša druga 
meojfia — pak iz toga zeznati reč po reč, 
kak da bi govoril, to onem, koji pisali ne* 
znaju, neide u glavu.

Iudijanci, koji sa kaj se toga tiče, jol 
mnoge vile nazad drže dapače pismo ze ne 
kakovu copriju. Oui so dapače pred listom, 
kojega je prijatelj prijatelju pisal, tako v strah 
imali, da ga mnogi niti u ruke prijeti nije 
se podufal, jer je mislil, da ov komad papira 
sve povedati, akoprem ga nije čuti, da bi 
govoril.

Jednoč je nieki missionar poslal po 
jednom Iudijancu svojemu ne daleko stanu- 
jučemu prijatelju, deset osobito liepib marulic, 
a k tomu je napisal list, te je to sve skup 
Indijanec prevzel i k missiouarovamu prijatelju 
se ua put spravil.

U košarici su ležale marulice oeobičoe 
i debljine a list na njimi,— vručina bila je 
skoro nesuosna a Indijanec ledjen. — Pogle
dava na lepe marulice, štečki mu se oa uje 
biču, ali se ueufa nijednu vzeti. —- Ou

biva sve bolje žedjen — več je na pol puta. 
— „Eh* — misii si najedan krat — „Pak 

kaj bu zato, ako jednu pojedem, em nebu 
prijatelj gosponov zual, kuliko ih je bilo.B 
I zbilja, — nekaj žed> a nekaj Stečavost 
gi obdoli, ou posegue u košara, vzorne 
jednu sočuu maralicu iz nje te je za čas bila 
u njegovem želudeu. — Ah kak je bila 
sladka 1 I žedja ga je odmah minula.

Ou gospou, kojemu je nosim, nežna 
kuliko ih je bilo, & moj gospou, koj mu 
je pošilja, nebude onde kam je nosim, pak 
mu nebude mogel broja povedati, i tak se 
nebu zezualo. da sem jedua pojel* — Ovak 
u sebi mrmljajuči stupa svojim sladkim trhom 
zadovoljno dalje.

Dojduči na opredeljeno miesto, najde 
gospona doma,odmah mu izroči pozdrav od 
svog gospona i preda k^laricu s-marulicami 
i lidtom. Gospon vzeme odmah list- odpre ga 
i prečteju zatim prebroji marulice te vidi da 
ih je samo devet, a u listu stoji pisana, da 
mu missionar ih deset požilja.

„Meni ovde Hat poveda* — tak veli 
veli Indijanca — „da je tvoj gospon meni 
poslal deset marulic, a u košarici su samo 
devet, anda si ti po patu jednu pojel.a Na 
to ga pošteno izpsuje, napile ujegovomu gos-

ponu list i bez svakoga tringcldo, samo zMistom 
domov pošalje.

Indijanec vzeme list te se po patu nemre 
zadosta načuditi, kak ga je on list, koj je na 
m&rulicah gore ležal, prepovedal, da je bil 
deset marulic i da je ou jednu pojel* Ali još 
bolje se je začudii, kad je dolivši domov, 
svojemu gosponu predal prijateljovog lista, a 
ov mu, poklamkam bi ga prečtel bil, to isto 
je s očitaval te ga psoval zato, jer je jednu 
maralicu uz put pojel i samo ih devet na 
opredeljeno miesto donesel.

i
Pod je9en pošalje opet missionar, po istem 

Indijancu, deset osobite veličine J  lepote 
krušak svojemu prijatelji, i opet napiše list.

Indijanec prevzeme sve skap i list spra* 
vi zi škerljak, neče ga metnuti na kruške u 
košaru, za da nebu mogel prestrojiti, koliko 
ib je. Uz put je opet velika vručina a Indi. 
jaueb žedjen. „Sad bum pametneši* — misli 
si Iadijauec — »Nebu mene nlkakov list p i 
gosponu pripovedni, da sam jednu krušku 
pojel.u Vzeme iz škrljaka list, metue ga na 
zemlja te se sedne na njega. „Nebul U mene 
gledal, kad bum ja krušku jel* — veli, zatim 
vzeme iz košarice krušku te ju pojede.

Em. Kollár,



mogjariziranimi bilo ih j*, koji su se zvali: 
41 Kohn, 11  Klein, 1 2  Deutsch, 8 Haber* 
feld, 5 Jaiteles, 1 1  Spitzer i 23 Weiss 
571 magjarizirani rodili su se po Ijetu 
1860, a 408 vzelo ih je [magjarsko ime, 
koje počima s istim Blovom kak i staro ime.

jevi (mašine) stranjskih izložiteljah vu poseb 
nom odjelu Iza zaključka izložbe upotre. 
bile se budu sgrade za permanentnu izlož- 
bu prirodninah.

Eksplozija damšifa vu Santandaru.

Jesen vu Montreuksu.

Iz Aiontreuksa na obali genevskog je 
zera pišu : Na našem pijacu tržiju se Vezda 
kitice jagodah, zrele maline i zeleni grah 
(fa/ulj) .* po vrtib zréliju rane hruike i ja 
buke od drugog cvčta, a na gorah Alpah 
cvete encián i alpinska ruža, Gosti, koji 
ovdi borave, sediju vu protuljetuoj opravi na 
šetališču, ter se braoiju s uncobrani proti 
suncu.

Nesreča vu cirkvi.

Vu Lflttichu vu Belgiji dogodila se je 
na dušni den vu cirkvi svetoga Martina 
strahovita nesreča. Veliki zvon opal je iz 
turna na cirkveni svod, predrl ga i vubil 
jednu osobu, a sedem ih ranil. Nazočno 
ljudstvo boječi se, da se trojna cirkva ruši, 
stali su bežati iz nje, pričem je ranjeno 
vnogo ljudih.

Natécanje vu pu?enju.

Vu Berlin Dbstoji društvo s poetič- 
kim imeaom „Giftnudel* a cilj mu je — 
pušiti. Kak se nahadjamo vu dobi vsake 
fele natjecanja, tak je mislilo spomeuuto 
društvo (klub), da mora poduzeti nekaj,; 
kaj bi odgovarjalo duhu vremena, pak 
je prelestne nedelje priredilo vu svojoj dvo
rani „natécanje vu pušenju". Glavna nag-| 
rada sastojala se je od sreberne Ikatulje za 
duhan i cigaretline i od 2 0 0  najfineših ci
garah. PreobJadavec moral je neprestance 
dvé vure pušiti, ter je nagradu dobil on, 
koj je vu tom vremenu izpušil najvekši 
broj cigarah. Družtvo je dalo cigare prež 
platno. Nagradu je dobil jeden špoljar# 
koji je izpučil vu dve vure deset cigarah. 
Nekoji drugi kotrigi druživa morali su 
pred vremenom ostaviti dvoranu, ar im Re 
je po elo pred očmi megliti.

Vu Santandaru dogodila se je 4. novemb 
ra strahovita nesreča. Damšif »Cabo Machi 
chaco", vlastničtvo španjolskog parobrodarskog 
društva, vozil je 2 0  ladikah dinamita i vnogo 
petróleuma. Vu jutro porodil se je na dam 
difa ogenj, kojega nisu mogli vgasiti, ter je 
na jenkrat silna eksplozija razpr ila céli 
damšif i zdigla ga vo zrak. Moment je bil 
strašen, detonacija uprav potresna. Vsi, koji 
su bili na damšifa, zagl&viii su vu jednom 
času, a ista je nesreča stigla i vse ljude 
transatlanskog damsifa „Alfonso XIL* koji 
se požaril va pomoč gorečem dumlifu. Stra 

; hovitoj katastrofi podlegli su vsi žandari 
varaša, — zvnn dvejub, — koji su prisko* 
čili vu pomcč, za tim eestui komandanti 
njegov adjutant i šef mornar&kog sbora. 
Strabovitom šilom razpršeni komadi damšifa 
zarušili su vse obližnje hiše, med kojimi se 
nabadjaju lučki ured i telegrafički ured, 
podigli su željezničke Sinje vu vis i zrokuvali 
stim, da su se vagoni počeli gibati, ter je 
vnogo ljudih zdrobljeno i ranjeno. Deset hitah 
se je vu/galo. Vu času eksplozije došel je 
jeden cug na banhof, a eksplozija ga je tak 
rekuč na nikaj spravila. Broj vsih vabljenih 
ljudih iznosi do 150, a ima ih i toliko ra
njenih. Vu varašu i okolici zaradi ove nesreče 
nastalo je strah i javkanje.

Eksplozija na Dunavu.

Iz Biogradah javljajo, da se je na jed- 
noj ladji, koja posluje kod regulacije ieljeznih Í 
vratah na Dunavu i to kod izlaza, dogodila 
eksplozija, koja je zdigla ladju vu zrak. Broj 
mrtvih nije jos poznat. 1

Izgorel damšif.

^ Damfeif „City of Aleksandriaa iz Nju- 
Jorka izgorel je 2. novembra putera iz Man 
tagaza vu Havanu. 34 osobe, koje su bile 
na damSifu, vtopile su se. Damšif vozil je 
špiritusa, koj se je vužgal.

Kad ona u njegvu soba, najdega sč- 
dečega na na kanapetu, gdč izpod ovelikih 
črnih mustačab dim cigare, i ponudi joj mesto 
mesto do sebe, kaj njoj se čudom pridni. 
Ponekaj razumenjena i zbuujena zmisli u 
čas, da bude psovanje zbog Pište.

— Anda Tonika, pogledi mi živo u 
oči, i najprije obešaj, dabudeš mi odprto i 
istiuski odgovarjala 1

— To si i držim za dužoost, odgovori 
devojka.

Kad ti je anda to dužnost, onda mi 
bude odprto rekla, da li se bocnul snožem 
u srce amor i je li si vre robkinja ?

— A komu za Boga!
— Tl budeš svakak bolja znala, nego 

ja. Im si svaki dan snjim u tajoom spomenku.
— Ali goupodine! Oprostite ne smiš- 

Ijeno je iz knšavanje ! zagrozi znemirnjena 
stim pitanjem Tonika.

— Anda u kratko. Jeli ljubiš Piáta 
ili ne ?

(Drugiput dalje.)

<$ekaj za kratek cas.

Putnik : Dobro jutro željim 1 
Gluhi: Kalampera skapamo.
Putnik: J» sem vam dobro jutro

reke).
Gluhi: Tak, tak, sreden je.
Putnik: Ja vas to nepitam.
G luhi: Samo domači ga skapamo. 
Putnik : Vi me nerazmete.
Gluhi : Suša ga je zadrgnula.
Pctuik : Ovak se midva denes ne dogo- 

voriroo.
G luhi: Nesrečni miši su ga vnogo 

pojeli.
Putnik : Jeli su gospon oberjager iái 

ovud ?
Gluhi: VtaČkaj ga vozimo dimo.
Putnik : A lugara ste vidli gde ?
Gluhi : Domaj ga razaberemo.
Putnik : Jeli ste barem poganjiče 

vidli ?
G luhi: Niti smo gc vnogo sadili, niti 

ga je vnogo zraslo.
Putnik: No, z Bogom ostanite I 
Gluhi: Za nas bu ga doiti.

Izložba vu Člkaku.

Svétsku izložbu vu Cikagu pohodilo 
je/ kak odonud telegrafiruju vu vse za célo 
vrčme trajanja 21.477,212 ljudih, koji su 
platili ulazninu, — anda je glede pohoda 
izloftba zaostala za zadnjom parižkom za 
6 milijunah pohoditeljah Pohoditelji, koji 
nisu plačali bilo jih je 6,052,188, — pak 
ako se i ovi pribroje gornjem broju, poho
dilo je izložbu skupa 27,529.400 osobah- 
Vu Parizu je bilo s onimi, koji nisu platili 
ulaza 38 milijunah pohoditeljah.

Turska zemeljska izložba.

Osnova da se vu Carigradu prieredi 
svčtska izložba, napuščena je, kak odnud 
javljaju, zaradib prevelikih stroškov i drugih 
potežkočah, — ali na to nemjerava turska 
vlada, da priredi orsačku izložbu. Predradnje 
povjerene su chefu vu ministeriumu poljo- 
delstva, Selim efendiju Melhana. Osnove 
bude izdelal talijanski graditelj d’ Aronga, 
On je i več glavni plan i dogotovil, a sul
tan ga je odobril. Za izložbu odebrano je vu 
predgradjah Schli polje od 142.000 kvad
rat metrov. Stroški izložbe zračunani su na 
7 milijunah frankah. Zvun poljskih prirod 
ninah i surovinah ter fabrikatah turskih 
budu izloženi gospodarski i industr^jalni stro-'

T o n i k a .

(Pripovest.)

N a p is a t  A l o i s i u s  K r a l j .

Ponašll: J. K.

III.

Nu kaj odloči, to poluči.
Bil je ravno nepodnosljiv zimski den. 

Deidj poméían sa snégom, padal je vre od 
poldana tak, da se je po čakovečkih ulicah 
od blata komaj prohadjat moglo. — Jurkova 
krčma navadno po večerih puna s gostmi, 
bila je sad skoro zesvim prozna, mali brijač 
Piita né je fali.l On pri jednom stolu s To
nikom nekaj je čevrjal, a Jurko poleg stare 
navade Eél se u kut, pušeč cigani. Duša mu 
je več svega prenapuujena bila. Zato je ko
maj čeka), dok se Piflta odalja — a on bilo 
kak bilo, bude se s Tonikom po razgovoril 
od velike znamenitosti. Pribl žil se čas, Pišta 
se je udaljil i krčma se zatvori Tonika kak 
nabadno a sad prije nego li legne spavat po
gleda prije, je li su sva vrata dobro zatvorena 
— a kad to svr.-i, oče se podat počinku, nu 
Jurkov ju poziv zadrž',

Nekoj se je človek pri svojem kumu 
na kolinah na toliko pripil, da je dimo iduči 
vu snegu zaspal.

Po noči doiel je vuk do njega, pak mû  
je glavu odgrizel. Kada se človek prespa 
i zbudil, rekel j e : Hvala bogu I da m 
nije pojel noge, vezla nebi ni dimo 
mogel.

Jeden sin došel od Soldatov dimo na 
urlaub (szabadság) pak je svojoj materi 
pripovedal, kak je on med strašnemi kug- 
lami bil. Mati se prelila i rekla : sinek 
pak gde ?

A on odgovori : vu magazinu.
K . I.

»The Gresham«
Pri »The Gresham» zvanom london- 

skom društvu (vu Čakovcu je upravničtvo 
pri Graneru stacunaru), je moči život osi« 
gurati. Tojest plati, gdo si hoče život osi- 
gurati, po letu veksu ili menjsu svotu i to 
poleg toga, kak je gdo star i kak svotu hoče 
da dobi, pak ako bi vumrl, herbom imeoute 
družtvo zplati onu svotu, na koju je bil ist 
osiguren, ili ako doživi n. pr. 15—20 let. 
Djemu daju istu svotu vu ruke. Tak je moči 
nvot ženskah i decah 09igurati. Ovo družtvo 
na svoje glavno upravničtvo vu Budapeštu.
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Hirdetések.
OOOOOOOOOOOOOOOOO

Mindé* ember részért fontos uj talál
mány kétségtelenül az

általános folttisztitó szappan
, a  ró zsáva l"

Használatban a világ legjobb és legolcsóbbfolt- 
tisztitó szere, s egy házban sem hiányozzék. 
E folttisztitó szer előnye a többi hasonló gyárt
mány fölött, hogy még kocsikenOcsöt, kát
rányt, olajfestéket és iszadmány foltokat — 
általában minden foltot — eltávolít annélkül, 
hogy az néhány nap múlva ismét látható 
volna, — olcsó ára is (20 kr. drbja) bi
zonyára mindenkit arra fog indítani, hogy e 
szerrel ruháit, szőnyegeit, bútorszöveteit stb. 
hosszú ideig tiszta és használható állapotban 
tartsa.

Kapható minden ösmertebb fűszer, rö
vidáru és vegyes kereskedésben. Csáktor
nyán: Strahia Testvérek és Heinrich Miksa 
urak üzletében. Nagy-Kanizsán: Fessel- 
hofer J.-nél. Ismét eladók részére nagybani 
elárusitásra — kellő jutalék mellett. — 
VISNYA SÁNDOR illái, PÉCS. 863 9-10

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható 

ság közhírré teszi, hogy Neufeld Henrik 
alsó domborui lakos kérelmére — Hitti 
Vincze és neje Farkas Piroska alsó domborui 
lakos árverésem vevők késedelmes lefizetek 
ellen a visszárverés az 1881- évi LX. t.-cz. 
168. g. értelmében a n.-kanizsai kir. tör 
vényszék (a perlaki kir. jbiróság) területén 
fekvő, al8Ó-domborui 12. sztjkvben A f  21 
hrsz a. felvett ingatlan 400 frt becsértékben 
késedelmes fizetők hátralékos 489 frt 40 kr. 
vételárának és ebből 1890. évi deczember 
hó 15 tői járó 6 % kamatoknak, úgy ezen 
kérvényért fentebb megállapított költség ki 
elégitése végett Alsó-Domborun a község 
házánál

1893. évi deczember hó 7 - lk in  d e. 10 órakor

Zakál Henrik Csáktornyái lakos felperesi
ügyvéd vagy helyettese közben jöttével
megtartandó nyilvános árverésen elfognak 
adatni.

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

1 0 *|é-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 45 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 75 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 105 nap alatt minden egye9 résziét után 
az árverés napjától számítandó 6 */» kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg 
állapított árverési feltételek a perlaki kir, 
jáiásbiróság telekkönyvi osztályánál és Alsó- 
Domboru község elöljáróságánál a hivatalos 

I órák alatt megtekinthetők.

Kelt Perlakon a kir. jbiróság, mint 
tkvi hatóságnál 1893. évi augusztus 14-én.
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a délzalai takarékpénztár részvénytársaság
nak Sebestyén Ignácz és neje Kovrán 
Mária perlaki lakosok ellen 160 drb cs. 
kir. aranytőke és jár. erejéig nevezetteknek 
a perlaki 1760. sz. tjkvben A I 361
2733., 3515. és 3553 — b hrsz. a. ingatla
naikra kitűzött, de meg nem tartott árverés 
újabb kitűzése iránt.

Végzés:
Jelen kérvény költségének 4 frt 70 

krban való megállapítása mellett a kir. já
rásbíróság helyt ád, ehhez képest kibocsátja 
a kővetkező ujabbi árverési hirdetményt :

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatoság közhírré teszi, hogy a „Délzalaí 
takarékpénztár részvénytársaság* végrehaj- 
tatónak Sebestyén Ignácz és neje Kavrán 
Mária perlaki lakosok elleni végrehajtási 
ügyében 150 dib cs. és kir. arany tőke, 
ennek 1891. deczember ho 6 -tól folyó 8  
százalék kamatai, 8 százalékos késedelmi 
kamatai és 14 frt 20 kr végrehajtás ké
relmi, 1 0  frt 60 ki ingó végrehajtás foga- 
natositási, ezúttal 16 frt 35 krban meg. 
állapított költségek; továbbá csatlakozott 
hitelező társai Neufeld Bernát 500 frt 
tőke és jár., dr. Schvarcz Adolf 108 frt 3 5  
kr és jár., Stirlig Sándor 173 frt 61 kr és 
jár., KaHvoda János 159 frt 0 2  kr és jár. 
Franki Simon 6 8  trt 09 kr és jár , dr. 
Tersánszky Gyula 1 0 0  frt és 'ár. és Schle- 
singer Miksa 151 frt 91 kr és járulékaiból 
álló követelései behajtása czéljából a nagy
kanizsai kir. törvényszék (»perlaki kir. járás
bíróság) területén fekvő, a perlaki 1760. sz. 
tjkvbed A I. 361, 2733.. 3515 és 3557. 
hr. sz. a foglalt S bestyén Ignácz nevén 
álló ingatlanok 1187 frt becsárban

1893. évt deczember 2 2  ik napján d. e 9  órakor

ezen kir. járásbíróság tkvi helyiségében dr. 
Bentzik Ferencz nagy-kanizsai lakos felpe* 
resi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó nyilvános árverésen az ezen 
ingatlanokra a C, 2 . sor sz. a. özv. Sebes
tyén Ferenczné szül. Prelog Magdolna javá- 
ra bekebelezett holtighni lakás, élelem és 
ruházattali ellátás mint kikötményi jog ép
ségben tartása mellett elfognak adatni. — 
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
1 0 % -át készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles 
a vételárt 3 egyenlő részletben, még pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől szá- 
mitandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 
2  hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3  
hónap alatt minden egyes részlet alán az 
árverés napjától számítandó 6 *|# kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott
helyen és módozatok szerint lefizetni. __
Ezen hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg 
megállapított árverési feltételek, a perlaki kir 
járásbíróság tlkkönyvi osztályánál és Perlak 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kelt Perlakon, a kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóságnál 1893. évi szeptembor hó 27 en.
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Daje se na znamost Slova
nom občinstvu da sam moju 
odvjetniékopisarnu (fiškalsko-kan 
celariju) u Čakovcu tako zvanu 
Perstec-ovu kuóu (hižu) (Žitni- 
trg-piac) prinesel.

1- Čakovcu 1S93- meseca Viov©iui#r»

Stefan Bezéthy
1 — 1 odvielnik (fiškaliuš)

[ X
C Vendéglősök és birtokosok Krčmarom i gospodarom vu
j figyelmébe! pažnju! *
{ Készletünk tulbősége folytán Pokehdob imamo vnogo vina skupljeno, N

j st f r t*  11 á r a i !  i l i l i  |>o 11 f r l .  ( r / . i i i i o  jj
eredeti dalmát l l C l á l O l i  J<k l *  ' >

í l eket  e bor a i nk  , “  jj
\ hektoliterjét a K örös-križe-j ^  M l  0 g  V 1 II A > 
\ váci vasúti állomásra szállítva, i vu to cienu na körös—križe- 
\ í  b o r  v a ló d is á g á é r t  és jó  vaeki kolodvor postavimo.'. S 
r m tu ö s é g v é r t  szavato lunk- Z a  p r a v o s!  i d o b r u  b a h v o - ^
[ M nták kívánatra ingyen és bérmentve | é u  v i u a  d o b r o s t o j i m o . >
\  872 10— 12 küldetnek. Muštre gdo hcée, more zabadava dobiti^ ÍJ

; § r e y e r  (Sándor és fiai (Sándor i sini X
bornagykereskedők j veliki trgovci s vinom ^

K ő r ö s — K r i ž e v a  c j v u  K r i ž e v c i .  >

I  Török sorsjegyek. ______________________  os fö ld h ite l Horpjeg^ek,

Főnyeremény 600.000 frc. | Bank és váltó-üzlet | Főnyereméiiy'° 50.0()0 frt.

I l u i i i s  d e c z e m b e r  1 -é n . I l u z f t s  n o v e m b . o-An,

I  i G R Ü N W A U T  és S C H W A R Z  I
f j VARAZSDON, BOLT UTCZA.

I  Tln^y. nyerem  so rs jeg y ek  ____-__ ___„M__ _____ ___  1864 iki sorsjegyek

F ő n y e r e m é n y  20.000 f o r i n t  i r F R V F N Y F K  főnyeremény 1 5 0 ,0 0 0  i i l *
H ú z Ah novem ber 15-én. I l uzks  de ce mbe r  1-én.

Egy egész sorsjegyre 4 frt 50 kr., ) , , m in d en  hllzá8hO Z. ígérvények: egész 4 és fél frt, egy fél 2 és fél frt
■  .  f* „ 2 rt 25 kr.. ) es -  _________________ és bélyeg.

I ---------------- ü ---------------— — J bmJjí (vvlstok — i ® —  —
Vásárol és elad m indennem ű érték- Kölcsön értékpapírokra teljes árfo*

I  papírokat, u . m .  sorsjegyeket, já- k « * v e ( i te ( u e k .  lyamértékig.
radékokat. zálogleveket, részvé- , Sorsjegyek eladása rész etfizelésre
nyék és kölcsönöket úgyszintén arany és j Sorsolási vesztességek ellen való biztosítás,

ezibl pénzeket. | Kisorsolandó értékek nyilvántartása.

□C"* Tudakozódásokra pontosan felelünk és minden megbízást a legméltányosabban eszközlünk. <7M
m « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■■■■ ía n r  • v i -mm m\ nww aMMMNMMMMMMMMHMMB

Nyomatott Fischel Fulöp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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