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A Piáló filozófiájánál is liindöklőbb árnvik 
a l/hombre l Lettartósabb matéria a Piké! 
Letnagyobb vitéz a Landskneclit! Letszapo- 
rább a Mariage! Lel diadalmasabb csata a 
Fiirbelini! Lelzajosabb a csöndes! — és 
tudományban, miviszelben politikában, vilá
gok elejétől mindvéges végig: tök a Irompf!

Kalábrologyai regula.
Ha íőső kirára bevág disznó tizes:
Kvart kirá belád van, s nem te vagy a fizess: 
Kgy fősso két ásszal vajmi genge pára! 
Kerűget a bukás az ily disznó párra. sat.

Ez az én methodusom. így szerkesztem 
én a kathekizmust.

IIt az irás, forgassátok, —
Ha me’bbuklok, tik lássátok !

Nömös Bugacsi és Dombszögi 
Mokány Bérezi.

CSARNOK  
Temetkezési rendelet.

(Kz apróságokat lapunk egyik t. munkatársa egy 
rági latin könyv után közli.)

Bizonyom, kissé liufangos esperes, temetésére 
vonatkozólag kővetkezőket hagyá meg.

„1. Rendelem, hogy testem a kimúlás után 
háromszor 24 óra múlva, illően azaz helyes kisé- 
rettel eltakarittasi-ék, azonban nem kívánom, hogy 
koporsómra darab lepedő téríttessék s az iskolás 
gyermekek által vitessék, mert ez rendellenséget 
okoz, zavarja »z ájtatoeságot * nekem különben 
sem tetszett soha.

2. Kívánom, hogy a nagy festett szobában 
terítsenek ki és korántsem, mint ezt néhány plé
bános urnái megütközéssel vettem észre, az elő
csarnokban. mint valami bérest, a ki nem tarto
zik a házba.

3. Holtleto.nem melleit nappal négy, s a fe 
kelő posztóval bevont asztalon feszület melleit két 
viaszgyertya égjen. Minden este a község más-más 
része közös imára hivassák egybe, melynek vé
geztével testem égő lámpa mellett regge ig egye
dül maradion; azok pedig, kik nálam imádkoz
tak, a mellékszobában borra', sörrel láttassanak e'. 
Tíz órakor mint rendesen, zárassák he a ház, de 
a sirásó a szomszédszobában tog aludni s több
ször utánam nézni, nehogy a lámpa körül valami 
baj történjék.

4. A kiterítést csak 3 óra múlva a kimúlás 
után végezze maga a sírásó, ki miután felöltöz
tetett, saját karingemef, szép lekete stólámat ea 
saját fövegemet adji reám ; mely ruhadarabok 
azonban, mielőtt a koporsó be végeztetnék, ismét 
elviendők és az egyháznak más kevésbbó értékes, 
de nem piszkos vagy szaggatott ruháival cserélen
dők lel, az enyémek az egyházé maradván.

f>. Koporsóm puhafából legyen, de minden 
festés nélkül egyedül s tődele je’ö tessék meg egy 
egyszerű kereszttel, minde/.által az asztalos »> irtot 
kapjon. Ha pedig ezzel nem volna megelégedve, 
az ács végezze a munkál, ki bizonyára beéri e 
fizetéssel is.

6. A borbély a bolt arczom leborotválá- 
sáért 3 forintot és két borotvát kapjon, ha ezt ke 
veselnó horotválattanul menjen siviom a tőidbe. 
Tudom, hogy gyakran szörnyű követésekre ve
temednek.

7. Sírom, mint ezt már élelemben többször 
emlitéin a sírásónak, elődöm ssomszédságábsn 
legyen.

8. A templomban halotti m ise tartassák libe
róval s a paj ok, kik a temetést kisérik, egy-egy 
ezü-t forintban részesüljenek.

9. A szegények kísérjek holttetememet a a 
requiem után mondják el a szent keresztutat, 
azután mindegyik 20 krt. kapjon.

10. Az egyházi szertartás után mindegyik 
izkolás gyermek, ki a temetésen jelenvolt, 6 krt 
kap szent-Janos-kenyérre. A papság, jelenvolt ro
konaim és a tanítók az egyházi szertartások vé 
gezle u án mérséke t ebéddel venaégelteinek meg 
a plébánián. Magamat emlékükbe, lelkemet imá
ikba ajánlom , en sem feledkezem meg mindnyá
jokért imádkozni, ha egyszer szerencsés leszek 
Istenhez jutni.*

*

Sokkal rövidebben hangzott egy másik pap 
végrendelete :

„Lelkemet Istennek, testemet a fö’dnek, ja 
vaimat a szegényeknek hagyom !«

Ugyanezen pap nagy ellensége vala a vadá
szatnak és nem is szívesen nézte vadászattal fog
lalkozó paptársait, kikről következő verset irt :

„Az Ur egyik apostola,
Amint tudjuk — halász vala!
A másik tán asztalos,
Vsgy másléle iparos,
l)e egyik sem volt v a d á s z ,
Vagy lőrthányó madarász.
— Tisztességei foglalkozás,
Nem szerezhet botránkozást,
De puskapor és a golyó 
l’ap kezébe nem való.-

vi. teca: VU CAKOVCU 1 ga DECEMBRA 1889 BROJ 49.
1 'r e á a ié k t  p is á m *  :

• t á r n i  p ija e , f ra ta ra k a  h i ía ,  líra 
na kondirBMiji. - -  S  n re d n ik o n  
■ óéi ja  iraki d án  ( o r o r i t i  med 
11 i I I  rurom — 8ra p o ü l jk a  
tfSuéa aa aadrlaja noriaah, na j 
•a potiUaj* na ima Margltal 
J o i o f a  nradnika rn óakorao. 

I id a la l j i tv a i
In jlta ra  Flaehal rilipora kain aa 

predplaU i obsnana poiiljaju.

l ' m l p l a t n *  e e n a  J e :

Na celo l e t o ............................é f r t
Na pol Itta 2 fr t
Na cetrtrt Itta 1 f i t

Pojedini broji koitaja 10 kr.

O b i nana sa p o la f  p o fo d b a  í fal 
ra é u n a ju .

na horvatskom i m aglarskom  jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuőljlvi üst za púk.
____  ____ __ _  _ I z lagl gvak l tijeden  je d e n k ra t 1 to : vu  sv ak u  nedelju . _

Slulbent glasntk: „Medjimurskoga podpomagaju'ega linovnitkoga druitva „ Cékcvtíkt iparkasse", nMedjtmurske spa>kasseu, „Dobija-Medjimurske Sp árkáét*
i „Podpomagajuiega druitvau „ Gornjo-Medjinturski>ga kultumoga dndti au.

Rigoliranje.
Rigoliranje je neobliodno potrebito 

(l»lo pri povanju diévja a stoji vu tóm, da 
se zemlja vu stanovilu glibljinu precbrne i 
ovak omek^a. Rigói rana zem’ja ima vnogo 
ptednos'ih. Vu njoj se korenje mladoga 
drővja vnogo leZe áiri i raste, nego vu ne- 
(brnjtnoj, vnogo lét obstaloj tvrdoj zemlji; 
hto tak cna i najmenjáu vlagu vu se leZe 
upija, tér po velikoj vruóini, kada se gornji 
nloj zemje izxusi, odspodnja vlaga daje 
drévu hranu. Na isti nácin je i pri preko- 
i*f dno mokrom tlu a to baS naopak, ar 
ako je zemlja di sta gliboko rigolirana, onda 
se p ekoredna vlaga brie ?u dolnje sloje 
ocedi, nego li pri nerigoliianoiu Ivrdom tlu.

Poznata je sivár, <ia je vu vremenom 
tlu najbolje diévje povati, ar vu dobro obr- 
njeurj zemlji ne samo vlaga vmerena ostaje, 
nego i topliua jeduaki gradus drli. Na 
vmerenu toplinu pák su sve raslline ;ako 
őutlive; buduó pák je rastlini i zrak po- 
tieben, » tóga nam je leliko razumljivo, da 
vu gliboko rjgoliianom tlu korenje i od 
zraka svoju hranu leZe zadobiva

Kak se anda mora gliboko obrac ti 
zemja za povanje drévja ?

Ako 2eiimo dobro dicvje, zdravo sa- 
dovje zadobiti, onda ono mesto, gde ka- 
nimo drcvje saditi, i ajmenje na 1 m. 
gliboko. Pri pesnatom odspodnjem tlu nije 
potrebno tak gliboko obradati, nu dobro

je tu dolnje sloje pognojiti, ar p aek pre- 
slabu hranu daje korenju.

Rí goi irat1 mcci je na protuletje, nu 
bolje je na jesen, da spreobrnjenu zemlju érez 
•simít zmrzlavíca, még, deZdj i sunce oplodi 

Rigó i anje nije lehko delo, nu kak 
smo rekli, jako je zahvalno !

Pri tóm skopase j irek v duí po tabli, 
koju 7asaditi ielimo, zemlja rmce se na 
prouvnu stran. Polek skopanoga jarka kopa 
se v duZ drugi jarek tak, da se zdignuta 
zem’ja iz ovoga vu prvi prazni jarek meóe. 
Urak dojde gornja p'odna zemlja odspoda 
v jarek a odspodnja neplodna dojde agora. 
Dalje se kopa jarek kraj jarka bitajud zemlju 
na prveínji noCin a jednoga v drugi Na- 
zadnje ostavsi jarek izpuni se sa zemljom, 
koja je od pivoga jarka preos'ala, kaj se 
s tafkmni privaDili mora

Vu ovak spreobrnjenoj zemlji i naj- 
slabeáe dré\o lehko raste a i delo sadjenja 
je vnogo leZe nego vu tvrdom tlu.

Z A B A  V  A.
Neblazena ljubav.

n i

8atno hvalíte inene i moju dobrotu, rrée 
gróf i sedue si, vezda za jedanput niti jas 
ueostauem du2'u, jer moram pobvaliti va.̂ u

prikladuost, da ste si tak miadu i Iepu de- 
vojku za ieti'i mogli izebrati ; tak se mi 
vi li, da moj kasnar ni samo vrsti zemlje 
poznaje, nego razmi i devojadke srdce zadob ti !

Tko zna, jeli sain KÍariCino arcé zadobil ? 
reóe norijom kasnar, ali to pák je istina, da 
je ona mojo zadobila.

I)aj Bog, da budete blafeni! gliboko 
sdehnujrc, rrée mladi gróf.

Hvala nj m budi gospodine ; mi pák to 
Zélimo, da bi i V. mladi gróf jedenkrat do- 

Ipeljali jednoga zemeljskoga angjela vu svoj 
| kâ telj.

Tko zua, jeli bude kaj stoga gda ! teóe 
zadreveni groí Eugen, i govoren <* je ua 
Kl\ru pustil. íenitba je tvcjeg srdea blsẐ oa 
vlada .

üli, da bi suranju imái ideál, kak la- 
losti Klaru, ne. bi govoril dalje.

Vu vezdsáujem vremenu je toliko ienitba, 
kak neljubezui zavez, i (lóvék nebi rád toliko 
njih videti, ko;i svoju veru gazu.

Kak nesretne öve pár nCi su b le Klári, 
tak da sva krv njoj vu glavu se th’6*.

S le m  je b'-aieuo naáe zavezauje — reóe 
gizdavo kasnar, jer Klárin je svojevoljno, 
bez svakoga nagovaijanja zebralf, i ja atm 
po vo’ji sn’ci si zabra!.

Ki utó se veselim, da ste blaleoi, n óe 
gróf, smejnó se giidi maloga cloveka I ako 
nad zrakom vasega blaleustva se kakov mali 
oblaóec sligue, uije treba zato od srditosti 
uajeuput vibra oaprav ti,







40 krejczárt kézpénzben, vagy  az 1881. évi| 
LX. t. ez. 42. § ábau jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi uovein 
ber hó 1-én 3333. ez. a kelt igazságügy' 
ministeri rendelet 8. § ábóu kijelölt óva 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni avagy az 1881. LX. t.-cz 170. § a értei- 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál előlcges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatui.

Kelt Csáktornyán, 1889-ik évi októbe 
hó 1-ső napján.

A Csáktornyái kir. jbiróság, mint llkvi 
hatóság. J066.

XXXXXXXXIXXXXXXXXX
765 /889. sz.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 103. §-a értelmében ezeunel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. ,bi 
róság 1719 19 számú végzése által Politzcr 
Gyula Budapesti lakos végrehajtató javára 
D.trich János Csáktornyái lakos ellen 600 
frt tóke s ennek járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróiLg le 
foglalt és 2000 írtra becsült kéményseprői 
regAljogból álló ingóságok nyilvános árvoré;en 
leendő eladatás elrendeltetvén ennek a hely 
színén, vagyis Csáktornyán l e e n d ő  eszközlé
sére 18 89. évi deczewbei hó 13 ik  mpjáuak 
délelőtt 9 órája határkőül kitüzt k és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, h o g y  az érintett, ingó
ságok ezen árverésen az 1881 évi LX t. 
ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is készpénz fizetés mellett el-1 

adatni fog.
Mindazok, kik ebőbbsegi jogokat vélnek 

érvényesíthetni kereseteiket vagy szóbeli je
lentéseiket az árverés megkezdéséig aluliit 
bir. végrehajtóhoz árják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 109. i; ában megállapí
tott feitételek szerint 1-sz kifizetendő.

Csáktornya, 1889. novemb. 24

MOLNÁR,
1071 kiküldött bir. végre!) jtó.

xxxxxxxxxixxxxxxxx
5198. tlkvi sz. 1889

A perlaki kir. járásbíróság, mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Vepeskó Czeczilia 
perlaki lakosnak Vachtarics Jakab és Vádi 
tarics Ilona férj. Kukovecz Antalué perlaki 
lakosok elleni kielégítési végrehajtási ügyében 
273 fit tőke, ennek 1889. évi junius 15 ik 
napjától járó 6-os kamatai, 33 fit 30 ki 
peri, 7 fit végrehajtás kérelmi s ezúttal 8 
frt 65 ki bán megállapított érvelés kérelmi 
kétségek behajtása czéljáb'l a nagykanizsai 
kir. törvényszék (perlaki kir. jáiásbiróság) 
területén fekvő Perlak község 2G47. sz. tjkv- 
ben A I 218 hrzi sz. ingatlan 289 frt, to* 
v&bbá az A I 896. hrzi sz. ingatlan 487 
frt becsátban Perlakon, a kir. járásbíróság te
lekkönyvi hivatalos helyiségében 18 89 . évi 
deczember hó 2 8  ik  na p já n  d. u. 3  ó r a k o r  Csesz-1 
nák József felperesi ügyvéd vagy helyetese

közben jöttével megtartandó nyilvános árveré
sen elfognak adatni.

Kikiált*d ár a fennebb kittet becsű-.
Árverezni kivá'iók tartoznak a becsár 10 

száziiékát készpénzben vagy óvadékképos pa- 
piibiu a kiküldött kezéhez Jeteim'1. Vevő kö
teles a vételái t, 2 egyenlő részletben, mégpedig 
az eLőt az árverés jogerőre emelkedésétől szá
mítandó 15 nap a. a másodikat u. a. 30 nap a. 
minden egyes részlet után az árverés nap
jától számitaudó 6 százalékos kamatokkal

' együtt 17. árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szeriut lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a perlaki kir. jbiróság 
tdekönyvi osztályánál s Perlak község előljá 
róságánál megtekinthetők.

A kir. jbiióság, mint tlkvi hatóság.
Poriakon, 1889. évi szept. hó 26-án 

1073.

Nyomatott Fischel Fülöp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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