




— A  déli vasút uj tarifáját illet/? köz
leményünk (lapunk mull .számában) azon 
forrás hiányossága folytán, melyből mi a 
hirt feltételesen közöltük — tévedésen ala 
pult. Ugyanis a tervezett engedmény ko
rántsem lesz oly nagy, mint irtuk. Százalé
kokban kifejezve, az uj tarifa szerint 300 km. 
távolságra 15*/#, 450 km távolságig 20,/*, 
460 km -en felül 25®l,«al lesznek a sze
méi yszállitó árak kisebbek a mostaniaknál 
ami nem valami nagy engedmény.



VII. TECA1 VU CAKOVCU 20 ga ÁPRILISA 1890 BROJ 16.

1‘ r e d p lu t u u  r c u a  |e :

N a eelo l e t o ................... 4 f ,  t
N a pol l e t a ................... it f r t
N a i e t r e r t  I t ta  . . . , 1 f r i

Pojedini broji koltajn 10 kr.

Obznana na polag pogodba i fal 
raCuuaju.

Fnjttnr Vlaahal FUlpova kam >a 
pradfüta i oUnane poilljaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeói druitveni znanstveni i povuöljivi üst za púk.
Iclazl svaki tijeden Jedenkrat i to : vn svaku nedelju. ___  _̂ .rr=_

ShiürnigUunik: „Mtdjimurskogapodpomagajtuega linovnilkoga druitva „Cakovetke iparkasse*, „Medjimurskt sparkasse*, „Dolnjo-Medjimurske fparkasst*
i „ Podpotnagajulega druitvau „ Gomjo-Medjimurskoga kulturncga dm£tvau. _____________________________

Kaj se potrebuje za dobro hizu 
ladati iliti #?ospodariti ?

Za gospodarenje potreben je imetek, 
po kojega dobrem víivanju i prikladnem 
ravnanju ono zadobi se, kaj k zdríavanju 
je potrebno.

Imetek ie vnoge fele. Negibuőa dugó- 
vanja, gotovi penezi, gibuce blago, znanje, 
meStrija, moí k posluvanju je imetek. 
Kakov goder je imetek, od gospodara jed- 
noga potrebuje se, da ima previdljivost, 
Previdljivost nije k Cloveku prirodjena, 
nego ima se ölő vek svakojaöki Uniti nju 
zadobiti.

Móra se previdljivost nekaj po lasto- 
vitom razmiáljavanju, nekaj po svakojaökih 
skuáavanjib, kője se öiniti imaju, zadobiti. 
Za vnoge vendar je ovo jako dugó i po- 
gibeljuo. Neimaju svi ljudi volju dugó ráz- 
miáljavati i vnogi takaj k tomu nisu prí- 
kiadni. Ako skuöavanja neposluíiju, nastane 
kvar, koj siromaékeSem ljudem je jako po- 
öutljiv. Nego moöi je takaj po vustnom i 
pismenom navucanju onili Ijudih previd 
Ijivost dobíti, koji takvu imaju.

Gledajuö, kaj drugi spametni ljudi 
öiniju, ali jesu Öinili, dobi se previdljivost 
po peldi njihovi. Na takvih Ijudih reö: i 
navuke, vlastito pák na naöin, kik oni 
gospodariju, mora se marljivo paziti i kaj 
basnoviteáe je, zapamétiti, da se more na- 
„leduvati.

Najboláa previdljivost nikaj nehasni, 
ako gospodar néma pravu volju öiniti ono, 
kaj je zaisto dobro. Ali vnogi gospodari 
nevőiniju ono, kaj je zaisto dobro, nego kaj 
se njirn za dobro vidi.

Za dobro gospodarenje potrebno je 
vnogo marljivosti. Koj k delu volju ima, koj 
stalno trsi se dopuSóenimi i pravotvornimi 
naöini priskrbiti si, kuliko mii je samo 
moguée, on je marljiv Koj pák dela beii 
i iööe vugnuti se ga, on je len Jeden takov 
leni őlovek puáéa prez hasim najbolse vreme 
i priliku prejti, i ako vendar kaj dela, 
néma z dHa onu hasén, koju bi mogel 
imati, da bi vreme i moö svoju dobro 
hasnuvil.

Pri gospodarenju nemore sve jeden 
ólovek sam vciniti. Zent, decs, sluibeniki 
moraju gospodaru na pomoó biti. Za ovu 
pomoö zadobiti, mora gospodar kakti glava 
hi2noga ravnanja potrebna narediti i po 
gledati, je-li i kak se zapovedi njegve ob- 
vráavaju. On ima svakornu slednjemu iz- 
med svojib podloienili raz!oíno pov dat», 
kaj mora ciniti. Ako podlo^.eni vu őem fa- 
lingu napraviju, mora jih na pravi pút do- 
peljati. Mora jim potrebno zdrtavanje, dru- 
fcini obeíanu plaéu ?u vremenu dati. Ne 
mora s domaőemi nemilostivno, nego l,u- 
be/.no baratali; na poboánost, prez kője 
menjka na* napredek, pritirivati.

Osebujno pák mora se jeden litáni 
gospodar za odbranerije dece svoje skrbiti 
i na to misliti, da jih samo odhraní, da 
jih poleg njihovih jakoslih na delo pod 
vuía, nego njim mora all sam, ali po drugih 
takvoga navuka priskrbeti, odkud spoznaju 
i vu i u se ciniti, kai nj'm je za vremenito 
i vekoveöno blaíenstvo potrebno.

Svi domaöi, gospodarica, deca i slu- 
zeöi moraju gospodara hiinoga kakti svo- 
jega dobroíinitelja i obskrbitelja ljubiti. 
Moraju ga kakti poglavara svojega poötu- 
vati i njemu biti vu vsem pokorni, zvun 
da bi kaj takvoga zapovedati hotel, kaj 
zapovedi boí^oj, ali obredjenjam pogUva- 
rov protivno bi bilo. Tak se moraju za- 
drZavati, da hasén gospodarenja svem rno- 
gucem naőinom podigneju i svaké ökodé 
vugneju se

(I)alje sledi.)

.leden slari Medjimurer.

íz  povesti raagjarsko.

Zrínyi Nikola vu Szigetvárit
Soliman II. bil je veö vu Pét,rovara-: 

dinu i veö je svoju v< jsku prek Dunává 
apremil, da ide proti Egeru, kada je zaöul, 
da su sigetöani piiSiklósu jednu noö ua Mehe- 
méta vudrili, zaklali njega i 4000 njegvih 
Ijudih, a Stuke i bojnu spravu oteli mu. Bés- 
neii vu srditosti, pozval je svoju vojsku iz 
H;»öke i dal je strogu zapoved Ilaru/an begu, 
da bude pri < >söku gotov 14 Klaftrov áiroki 
most.

Narasla Drava tripút je srusila délo 
ovo. Na to dobil je Ham/an bég jeden po- 
krovfc na kojem je bilo napisaui zlatimi 
elovi ; #Ovak véli Soliman ; ti maiovi élni 
slug*, ako nebude most gotov, dók Sol mán 
dojde, na ovom pokrovcu budeé z»guéen, a 
glava tvoja zabodjeua bude na koliö pri 
glavi mosta !u S koiboöom bil je tiran gns- 
pon i prosti, da pomaze k poslu, i most bil 
je za poldrugi den éiőto gotov.

Juiiuöa 21-ga preáel je véé prek njega 
Beglerbcg, za njim Akari baÖA a napokon 
Urun eli Beglerbeg naiviiji vez r öeregov 
Solimanovib, kője je najzadnjiö sledil njiliov 
gospodar s 200 jezer vojnikov. Iád je pr< t» 
Mohacu; vu sv. Lőrinczu, zatirn med I'e- 
öuhoin i Szígetom odpoöinul, a augusta (>>ga 
prispel je pod Sziget. Sátor njegov stal je 
na jednoni bn^.anjku blizu goric ; odonud 
gledal je pod njim prostirajuóu se mno2inu 
Kada se je zamr&őilo, uajedenput vu/gaui 
(odepnjem) su bili svi njegovi stuki a neiz- 
merua vnoZ na triput je zaurlikala svoj 
Allah. Öaka sigetvarakih juuakov, ua broju 
pol tretja jezera, triput zazvalv je ime 
Jézusa.

Obrana grada poverena je bila Nikoli 
Ziiuyiju vrhovnomu kapitanu sigetvarskomu 
i vrbovnomu vodji öeregov Maximil'janovib 
ua obedve obalah Drave, na poznatoga ver- 
noga junaka i bogatoga poseduika, koj ajajil 
ie ne samo po svojib zasJugah, nego i po 
poiod ci svojoj. Prődji njegovi véé su pod 
kralji B )i bribirski grófi bili, gospodari 
Splöt», Kliia i Oitrovice. Lajoá Veliki na- 
daril jc 1347-ga leta bribirskoga grofa Gjuru 

Is gradom Zrioyem i odovud dohadja njibovo 
I uovo ime. Szigeta nisu inogli na bolje odu- 
jöevljenoga junaka zaufati, kak je bil Zrínyi 
'Nikola, koj bi bil strahovitoga ncprijatelja 
zadrátati umgcl, d k bi Maximilijan i njegov 
ved ja Scbvendi dosta pripravo vöiniti mogli 
za nbranu domovine. Videl je, da, ako Sziget, 
opadio, to stojezera turskih őetah svu domo* 
vinu poplaviju, zat) olluöil jc vu seb1, da 

: rejsi svojoui malom posa lóin pogiue, nego 
iia grada préda. Pozval je anda vu gradu 
Rtojeée p'emenitaflc, gradjane i svu posadu 
k sebi, tér je pred ovimi sledeói govor dr/.al 
k svopin junakom:

„Vitézi! Mi poginuti moramo, a is  
vescljein poginuli budemo. Junaku to nije 
teiko. To od nas iööeju okolnosti vremena. 
Naöa smrt osíobodila bude uaáu domovnu, 
naéu rodbinu i braCu, na-e iene i uasu decu 
a kaj jc najgoröe, osíobodila bude nje od 
robskoga jarma! Na predanje vez la niööe 
misliti uemore. Meni obeöaui su veliki dari 
i svetle öa8ti — ali ja uiti jednoga pr ’el 
nisem. Izdajstvo uije moj pose). Vidli 8te 
i'ausa, kc| ja douesel srublju mojega ama za 
znak, da je vlovljen, 8 tóm ponudbom, dt 
ako grada prédám, ja s ujim i svimi vami 
ua slobodu puáieni budemo; ako pák se s 
naáom sakom Ijudih proti stojezeram Túr- 
cinov jós á u t i  proti vili budemo, to mi siua 
s mukami budu skouődi a nas sve scépali 
budu. Pontén ölovek nezapuáéa svojih dut* 
uo8tih vu níkakvib okolnostib. ^ívljeuje mo
jega siua, kak i nuöc, nabadja se v rukah 
bőit jih ; zauesimo se na njega, kak se za 
kiáóeuike pristoji i véiuimo, kaj je uaáa 
sveta du2uost! Puno smo od Boga dobra 
dobili. — Bógody nije veroval ujihovim obe- 
canjam i tak je dugó branil Szabács, dók 
je sa svimi svojimi junaki poginul, i nut 
gizdavi ncprijatelj zasramijén se je potegoul 
vu izprsZnjeni grad. Belgradjani sramatno su 
mu se prcdali, na slobodu jih je pustil, a 
po tóm poslal za tijiini svoje konjauiko tér 
je sposcöi dal. Pamet nas i razum vuci, da 
vöiuimo, kaj uaöi öast láöe t. j pogiuimo



Uniforma.juna^kom smrtju! Glavno je, da bude vu 
iias jedno srce, jedna volja. Ovo dela Oudesa, 
a more se pripetiti, da sramotno pobegne 
pred nami ovo mno/.tvo ljudstva. Ifödte anda, 
prisegnimo si medjusobnu i neprelomljivu 
veru. Prisegu budem ja vám poloftil, éastniki 
taki raeui, a ostali juuaki svojim kapitanom 
i zapovednikom. Pred nami je iepa smrt, 
061 tele domovine na nas su svrnjene, po- 
na-ajmo se tak, da budu nafta iniena za 
naveke spominjati mogli ! Nafla példa naj 
obodri na velika dela i najkesnefle nase 
potomke" !

Augusta 7-ga na srédu rano v julro za- 
pofcela se je borba i trajala do kesue nofii. 
Ali-Pordhuk viflji upravljatelj Serega kartai'ah, 
streljal je na növi varofl. Zrínyi dal je ovcga 
zeigati i potegnul se je vu stari varofl, ko 
jemu je velika vrata dőli vzeti i zemljom na 
debelo uabiti dal. Nadoiel je aogustufl 29-ti, 
onaj znameniti dán, na ko,em je prije leto 
Soliman Belgrada dobil a prije 40 let pri 
MohaCu radvladal, i najvekfli goapon, 77 let 
staii Soliman zajaftil je na kouja, bodri) 
svoje flerege i sa Scjfedimom, koga je postavil 
na mesto Ali-Pordhuka, dal je grada stre- 
Ijati (borabardirat'). Zrínyi stojal je kok pe 
Ciua. VeO se je viie konjskih repov [tursk* 
zastavaj na zidinah gradskih iztaknulo: nafli 
spoiuflili su TurCine a zastave zapleuili nji- 
bove. Buka je nastala vu muoftini a najviflji 
gospodar bil je prisiljen prositi /a  bojui mir, 
da si more mitve pokopati. 5-ga septembra 
pofllo je Turkom za ruku vuftg&ti izvanjaki 
grad a strshoviti íiher nije dopustil gasiti 
ognja. Meja, slanina, 50 lagvov vina, tiisto 
lagvov octa, zob, jeömen i veksi dél fltukov 
opal je vezda vu ruke TurCinu. Zrínyi po
tegnul se je v nut’ainji grad. 7 ga septembra 
pcőeli su Turóini a bújnom muftikon?, slavo- 
dobituom glasbom i strahovitom Allah krikom 
na grad vudirati I vu uutraánji vaioá do.seI 
je ogenj, vet' je gorel krov nad glavom ua- 
flega junaka, veő je gorel túrén puáőauoga 
pralia. Zrínyi skoCi v svoju h'ftu, zazove svo 
jég a kumoruika, da mu douese najUph njegov 
menten. Táj bil je iz svile fíolióine farbe ua 
kinkén utkauim cvetjem. Na kacigu zapiC 1 je 
pero od 2 irata stoje* i pod dijamat! tűim gum- 
born. V fteb dél si je kljuóe oi grada a k 
tomu sto magjarskih dukatov (cekiuov). „Nek 
se netufti pogan, reíe on, da rne je zabadava 
slekel.“ Dal si je donesti sve svoje aablje, 
da si najboláu izbere, izmed kojih zebrái rí 
je ouu od svojega otca veled: „8 óvóin piéel 
sem svoju slavu, s ovom budem idokonCal.* 
S tini odiftel s podpuuim mirom i liiaduokrv- 
nostja na dvoiiá e. gde h u  ga njegovi junaki 
s veselom krikom prijeli. „Ovak vas rád 
vidim deca moja „reíe on.“ Idemo, mi ne 
poginemo uak kukavice niii izdajice domovine. 
Ogenj nas bude zakla), proti ovomu se braniti 
nemremo. Ali sluftimo svojoj domovim s 
istom smrtju. Fantimo se nad neprijateljcm 
smrti naflc !M

Na to odpre gradska vrata i lanöen! 
most spuöéen bi dőli Jcden fltuk nabit sa 
jezeiimi falati iolezja, dal je spriiiti i vu 
dimu ovoga pm  je on van stupii a polek 
njega JuraoiO Lovro uajlep i junuk ujegovuga 
flerega, drfteéi v deenici zastavu, za ovim pák 
ostala vojska, koja se je vezda ved smrila na 
fltsto. Na prvi mali pogodila ga je kugla. 
Opal je, al niti vezda nije se dal. Íz ruke 
íztrgnuli hu mu sablju a on izvadi izpod pú
ja a svoj baudftar i klal je s ovim, koga ie 
samo doaegel. Vezda stigla ga druga kugla, 
napokon pogodila sreda i duáa njegova présé* 
lila se k Hogu 1 juuaki njegovi poginuli su 
svi do jednogi.

Zrinyi je p< ginül alavno, ali i Tardin 
je straflno odutil njegovu smrt. Velikom i 
dívjom krikom uurinuli su se Turdmi vu grad

a kada je grad pun bil, najedenkrat za^uje 
«e strahoviti fltropot, kak da bi se nebo sru- 
flilo bilo, potemnilo je suuce. Zrinyi dal je 
vu lagune (podzemni prostor) gorede drete 
apelati tak, da öve za kratek das dogorijo, 
vuige se vés prah ualaze i se vu praharnici. 
Po tóm je strahoviti broj Turéinov vu zrak 
odletel a kamenje grada opet je veliki broj 
potukel.

Soliman zgubil je tu 20 jezer najbolflih 
svojih junakov i nije mu volja bila veseliti 
se na dobitku ovoga grada, ar je i sam tu 
poginuti morál. Topili su smrt Solimanovu, 
da se nebi vojska preplaá la. Glavu Zrinyi 
jevu poslal je S'kolovid pasa Max miliiauu 
vu znak spoznanja i poStovanja ujegovoga 
juncdtva. Pladué prisustovali su ceaaroví áe* 
regi pri rekviemu diCnoga mrtveca.

Znano je, da su vu Austriji vefi 9vi 
orsatfki fiuovniki vu uniforma obleéeni; 
evaki ured ima svoje posebno znamenje,, 
da se pózna, kam koj spada. Nasledujm' 
ovu példa predloftil je jeden beí'ki fiflkal, 
da se takaj uniforma da fiskalom brani- 
teljem, jer je grdo videti pri audu — véli 
on - fiflltala vu fraku, gde iztraftni sudec 
vu uniform! fungira. Kaj budu ovi beoani 
jofl zaí'eli ?

Nesre^a na ^.eljeznici.
Pri Frankfurti! na Majni pripetila se 

je velika nesre^.i a jednim vlakom. Iduci 
naglo po jednona vinokom nasipu, poftkliz- 
nul se je <z flinjah tér vu gliboéinu dőli 
se vru*il Jofl se nezna, koliko je tu Ijudih 
zaglavilo, nu samo se po sebi razumeva, 
da je med zdrobjenimi vagoni i mrtvih i 
dosta ranjenih.

Nemiri vu Beőu.
Vu BeCu b 1 je nezdavnja veliki nemir 

avakojaCki posleniki, najvifle zidari, po^eli 
su ae sbajati i strajku delati. Na Schmelz 
zvanom prosroru zifllo jib se je nekoliko 
jezer, odovud iflli su s krikom i larmom 
po vulicah. Nekojim ftidovakim fltacunarom 
po upali su öblöké, predrli vu fltacuu tér 
tam apotrli i vnogo tóga odnesli. 2andari 
i soldati reztirali su je, nekoje polovili i 
Hudu predali, po i'em su se onda i drugi 
vmirili.

Defraudacija.
Od lepe kompanije dobadja glas iz 

Velike gorice vu Horvaifikoj. Oudeőnjega 
kasira JendrasiC Davida zaprli su zbok 
proneverenja. Pri iztragi taki se je doka- 
zalo. da 7000 forintih fali a krivci da su 
r kasirom skupa obCinski dva ekzekatori, 
kak takaj dva obdnski pisari. Bormel to 
je lépn kompanija za obdinu jednu na si- 
romaátvo spraviti f

Nesre* a 8 petróleumom.
Dober éas nismo Culi od ovakove ne- 

srede, koia se je proflU leta jako gusto do- 
gadjala, Vezda Oitamo opet jeden sluóaj ne- 
srcőa s petroleumlampom. Krusnjak Stefan 
kelner vu Budapefltu vuftigal je ovih danov 
petroleumlampu i tak nespretno s njom bará
tai, da mu se je petróleum vuftga), po glavi 
i prsih razlejal i svu glavu i prsa obftgal. 
Pazimo neprestaao, kada ovakove lampe vu- 
ft:ft3mo, da nam nebode tak kak ovomn si- 
romaku, koji vezda vu Spitalu smrtoe muke 
trpi.

I 10 JE DOBRO ZNATI.
Kaj jedu ljudi vu Perftiji?

Glavno jelo Perftijancov je riákafla, 
koju na vnogofele naőme znaju za jelo pri - 
praviti. Teletinu, govedinu i svinjetinu vu 
Peiftiji nepoznaju, samo birketinu. Birketinu 
9 Önkorom, mandulom i fígom jedo, Kokofli 
perftianski su mali, slabi, kője polejejo s ne- 
kakvoB sladkom i dileCom jnhom, pák ónak 
je oni pojeju. Golubovu pcrenku osobito radi 
ima;u a izmod divlj&Óinah samo prepelicu i 
kokoske poznaju. Jako radi imaju joá i divje 
osle, kője vu Perftiji tak vadasiju a cucki, 
kak pri nas zajce. Zíjce Perftianci nesmeju 
jesti, kajti jim njikova vera prepoveda tak, 
kak ftidovom sv in jako meao. Kibe takaj ne 
jedu Perftianci- Rake, kője dosta dobivaju iz 
mórja, radi imaju. Orebe, mandulice. breskve, 
hruflke, grczdje, fige ra9te dosta vu Pertiji, 
ovo sadje Perlijanci skuhaju i s cukorom 
jedu.



Snoboki vu Hollandiji.

Mladi ljudi vu Hollandiji cigarje has- 
nuju za snoboke. I to na sledeéi nácin. 
Ako se mladi ( lóvék zaljubi vu koju devojku, 
ide pák pozvoni pri hi2i svoje ljubezue i 
ognja prosi, da si cigarje zaZge. S tem na- 
znanje da roditeljem, da hoöe nekaj. Ako 
mladic i po drugi pút zazvoni za áibice, onda 
vre znaju, kaj bi rád ? Ako tretji pút ide, 
da si ze2ge cigarje, pák mu nedaju bíbice, 
to toliko znameuuje, da mu nedaju pucu; 
ako pák mu pouudiju iibice, onda bude dobi!, 
devojku. Na to razglasi mladic svoje naka* J 
uenje, ímenuje devojku, kojn bi si rád za 
ienu zadobiti. Pokaieju mu pucu, koja ga1 
ponudi s cigarjom — na kaj gustuvanje 
sledi.

Pucji sejem vu Kabulu.

Vu Afganistanu (Aiiji) je Kabul glavni 
varad. Tani svak! drugi t'j^den drÉiju sejem, 
gde devojke pelaju na prodaju, tak kak pri 
nas krave, piceke aü konje. Puce, kője na 
senjem ieneju, su vkradjene iz Kefiristan zvanu 
okolicu. Na piacú najdragée su one puce, 
kője su mlade, za stareáe puc ali za 2ene 
vre nedaju tóliko penez, kak za mlade. Jeden 
obCinar mora nazoöen biti pri tem sejmu, 
da pri meri nebudu trgovci vkanjen*. Ar s 
<akom raeriju devojke i koja je vifieda pák 
iakáa, za onu vei daju, kak za slabeáe. Vu 
Kabulu samo Mohamedanci slobodno kupuju 
devojke, ar jim vera dopusti viáe 2enah imeti 
kak iednu.

ZeBe kakti doktori.

Mi bi se zaéudili, ako bi se jeden den 
lazglasilo, da se je vu Cakovcu jedna vra- 
Citeljica naselila, pák da se preporuCi pos ! 
tuvanomu obCinstvu. A nega uikaj smelncga | 
vu tem. Vu Angliji ima 73 ienskih doktorov 
Simo vu Loodonu (glavni varad Englezke) 
ima 20 áenskih doktorov. Prva zeuska, koja 
je izpit polo2 la za doktora, i to leta 1883-je, 
zove se gospa Sarlih ; vezda je 40 1etstara. 
.lakó joj dobro ide. Vu Englezkoj vuredili , 
su i ákolu za 2enke vraőitelje. Vu ovu ákolu 
samo one 2eoske zemeju, kője su nsjmenje 
18 let stare. Budemo se i to doőekali, da t 
budemo íenske fiákaliuáe dobili.



Melléklet a „M uraközt 1890. évi 10-ik számához.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezni kívánók tartoznak a [becs
al* 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság, miut telekkönyvi 
hatóság Perlakon. 574

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir, jbiróság mint tlkvi ha

tóság közbirié teszi, hogy az alsó muraközi 
takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövet
kezetnek Horváth Mária férj. Vlahek ist
váuné hodosáni lakos elleui kielégítési vé-



Haszonbéri hirdetmény.
Az Esterházy herczegi hitbizományhoz tar

tozó, Zalamegryében fekvő A l^ólend va  
N em p th v  uradalmak 1SOO. övi novem ber  
h ó  i-től* kezdve h ú s z  ( 2 0 )  é v r e  szabad 
alku utján újból haszonbérbe adatnak.

Megjegyeztetik, hogy az alsólendvai uradalom 
2, a nempthy uradalom 3 birtokcsoportra van 
(elosztva ; a vállalkozók azonban egynél több bir- 
tokcsoportra, sőt az egész uradalomra, illetve 
uradalmakra nézve is adhatnak be ajánlatot.

A birtokcsoport táblázata, a mely minden 
egyes csoport álladékát belsőségekben, szántóföl, 
(lekben, rétben, legeidben, erdőben stb. kitünteti 
valamint az uradalmak s az egyes birtokcsopor
tok átnézeti térrajza, végül a haszonbéri szerző 
dés mintája: a herczegi zárgondnokság központi 
igazgatóságánál Kismartonban vannak letéve, a 
hol azokat a vállalkozni óhajtók í . év i Április 
)ió 15-től kezdve átvehetik

A központi igazgatóság ezen adatokat posta 
utján is megküldi, ha eziránt felszólítást vesz s 
ebben az illető c/ime s az utolsó pósta-állomás 
világosan megjelöltetnek.

Ajánlatok csak írásban fogadtatnak el, mégpedig 
fo ly ó  évi május lio vegéig  « k öz
ponti ignzgntÖNÖgnöl Kitunnrtoiibnii 
vSopronmegye .

A vállalkozni óhajtók felkéretnek, hogy aján-1 
falaikban a beígért évi haszonbér összegét a me-1 
zőgazdasági és az erdőgazdasági testekre nézve 
külön-külün tegyék ki.

Az ajánlva beküldendő bérajánlat k ü lső  
(levél) boritékAn kiteendő * B éraján lat.-

A tárgyalások csak a fent érintett határnap 
leteltével fognak megmdiltatni azon vállalkozók
kal, a kiknek ajánlatát az igazgatóság az alkudó 
zások alapjául elfogadhatóknak találja.

A tárgyalási határidők kitűzését és a sor
rend megállapítását, a melyben a jelentkezett vál
lalkozók a tárgyalásra meghivatni fognak, az igaz
gatóság minden megszorítás nélkül magának 
tenlartja.

K özvetítők  kizA ratnak.
Kismartonban, I8ó0. évi márcziui hó 30-án

Az Eszterliázi herczegi javak , 
r,72 3 - 3  zárgondnoksága.

A r t é r i á i  h l r t i e l m + n y .

A perlaki kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Grósz 
Alajos ügyvéd perlaki lakos, miut Közük 
János-féle* követelések behajtására kirendelt 
ügygondnoknak Czverpán Téréi férj. Horváth 
Imréné hodosáni lakos elleni kielégítési vég
rehajtás ügyében 100 fit tőke, euuek 1882. 
évi április hó 11. napjától járó 8 százalékos 
kamatai, 14 frt 85 kr peri, 7 frt 50 kr 
végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr végrehajtás 
megkisérlési, s ezúttal 8 frt 65 krban meg
állapított árveréskérelmi költségek behajtása 
czéljából a uagyktn ÍZn*Í kir. törvényszék 
(perlaki kir. járási) lóság) területén fekvő 
Hódosán község 1230. sz tjkvben A f  157. 
hrzi sz. ingatlanból s a rajti levő házból 
Czverpán Tetéz férj. Horváth Imréné tulaj
donául bejegyzett felerészére 380 frt hús
árján liodosánban a községbiró lakásán 
1890. évi april hö 29>ik napján d. e. 10 óra
kor Grész Alajes felperesi ügyvéd vagy he
lyettese közbeiijöttévéi megtartandó nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a feutebb kitett becsár.

Árverezni száudékozók tartoznak a becs
ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék- 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság, miut teleköuyvi ha
tóság Perlakou. 587. 1 — 1

H ird e tm é n y ,
Czirkovlyán község elöljárósága részé 

röl ezennel közhírré tétetik, hogy

folyó évi és hó 27 én délutáni 
3 órakor

K koln -li.tz  é p iíra é t á r l e j t é s  mellett 
kiadja, mire a vállalkozók meghivatnak.

A feltételek az árlejtést megelőző órák
ban községbirónál megtekinthetők.

Czirkovlyánlmn, 1890. évi April hó 16
G A S IM H Ií  S  KÁROLY

582 l - l  községi bíró.

Öltözetekre való szövetek.
Peruvien és Doszking a magas d e r ű s  

részére. elŐHzabott szövetek ea. és. kir. tiszt* 
v ise lő i un iform isokra , továbbá hada*- 
tyAnok tűzo ltók , touristAk és liberi- 
ákru. Posztószövetek tdco és j&tszoasz- 
ta lo k r a ; L oderi (vizáthatlan) v a d á sz 
kab átokra , m o só szö v etek , utazóplaidek 
Irt 4—12 ig. E felsoroltak sokkal olcsóbbak 
mint bárhol és e mellett a legjobb és leg 
tartósabb miuöségüek.

JOH. S T I K A R O F S K Y

BRÜNNBEN.
Legnagyobb posztó-raktA r az osztrák 

magyar birodalomban. MintAk bérmenteseti 
küldetnek. A szabók részére a legszebb és leg
tartalmasabb m intakön yvek . 10 írton felül 
utánvételek bérmentve küldetnek. ‘200 000 irtot 
képviselő állandó raktáram és vilAg-üzletem  
folytán természetesen, sok m aradókom  van. 
és miután lehetetlen ezekből mintákat küldeni, 
az ilyen megrendelt m a rad ók ok at vissza
veszem. kicserélem, vagy a pénzt visszaküldöm 
A maradékok megrendelésénél, szükséges, hogy 
azok !-zine, hosszasága és ára jelentessék.

L e v e le z é s  német, magyar, cseh, lengyel, 
olasz és (ranczia nyelven.

531 9 - 2 0

6183 tk. 89.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint t'kvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Sostarics Francziskának Kovák 
György és neje Kostarics Veroua, Novák Ferencz 
és neje Kollár Francziska turcsiscsei lakos késedel
mes árverési vevők elleni végrehajtási ügyében a 
4381/87 tk. számú kiutaló végzés szeriut még ki
elégítetlen 7 frt 15 kr tőke, ennek 1884. novem
ber hó 5-ik napjától járó 6 % os kamatai s ez 
úttal 5 frt 60 krban megállapított költségek be
hajtása czéljából a nkanizsai kir. törvényszék (per
laki kir. jbsróság) területén fekvő Turcs scse község 
152. sztjkvében A j \  1 sor 8 hrsz. alatti ingatlan 
a rnjta levő lakbázzal s hozzá tartozó legelő s erdő 
illetménnyel 396 fit 65 kr, becsárban az 1881. 
LX. t. ez. 185. g a  értelmében Torcs'scsén a köz
ségi biró lakásán 1890 évi május hö 8 án d. e. 10 
órakor Zakál Htnrik Csáktornyái lakos telpet est 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó 
nyilvános árverésen el foguak adatni. Kikiáltás ár a 
fenntebb kitett becsár. Árverezui kívánók tartoznak a 
becsár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a 
vételárt 3 egyenlő részletben még ped'g az elsőt az ár
verés jogerőre emelkedésétől számítandó 8 nap alatt, a 
másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a harmadikat u, 
attól 60 nap alatt minden egyes részlet után az ár
verés napjától számított 6«os kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen és mó
dozatok szerint küzeni. Ezen hirdetmény kibocsátá
sával egyidejűleg megállapított áivetési feltételek a 
hivatalos órák alatt a perlaki kir. tlkvi osztálynál és 
Tutcsiscse község elöljáróságánál megtekinthetők.

Perlakon, 1890. évi márczius hó 12-én, 581.



Pályázati hirdetmény.
Dráva-Vásárhely mezővárosban — Zalamegyében, Muraközben — a róni kath. elemi iskolánál a leányosztálybau a

t a n í t ó i  á l l o m á s  ü r e s e d é s b e n  l évén,
arra ezennel I* Á I j ¥  \  K ■% T  hirdettetik.

Ezen állomás éti jövedelme 4 2 0  Irt készpénz, »z«bn<l lakás és egy kin konyhákért.
Kzen állomásra tanítónők is pályázhatnak, kik riónyben létesülnek.
Megkiváutatik a magyar és horvat nyelv tökéletes tudása.
Pályázók leiszereit folyamodványaikat 1 8 9 0  évi á p r ilis  h ó  2 0 - ig  legyenek szívesek alulírotthoz beküldeni, mely 

napon, mint a választás napján magukat személyesen is mutassák be.
Dráva Vásárhely, 1890. április 3 án

á K G L E  **. k .
574 2 — 3 e-*p. pléh. iskolaszék! elnök.



A  körülbelül húszezer raktárban elárusítva levő és minden rovar ellen mindenhol a legki- 
L B  tűnőid) szernek elösmerl

ismét olcsóbb lett.
A valódi üvegek • ! .  X A C H E R I j névaláírással vannak ellátva és ezentúl 15 kr 

30 kr. 50  kr, 1 írtba kerülnek,
D a á k l n r n v n n  k n i t l m i i l  * S,rRh,a testvéreknél, Göncz L gyógyszerésznél,
*  s w n i u i  I I J H I I  Gráner testvéreknél Heinrich Miksánál.

1 2 10 V t t l l  k t l | t l l c t l O  * Fuss Ferdinand gyógyszerésznél

Nyomatott Fischel Fülüp laptulajdonosnál Csáktornyán.

k.
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