


népoklaiásügyi történetének. — Az árvaszéki elnök 
jelenléte seerint » fogalmazói karnál július végén 
hátralék volt 2696, augusztus hóban beérkezett 
s igy elintézés alá került 5125 ügydarab, melyből 
augusztus hóban elintézlek 2307 darabot s ma
radt augusztus végén hátralék 2818 ügydarab.
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(JrsáuM ks p lsa rn a  i
Havai » {ja*, frateraka hiía, lévő 
ma ksailfaactyi. — S uradniko® 
*•41 j# svaki dán govoríii med 
11 i 11 varom. — Sva poiijjke 
llftafc a* aadrtaja nevinah, naj 
és potfUaja ua im* M a r g l ta l  

J ó i é n  artdnika vn Cakovao.

I 'r a d p la is s  r ta a  ja t

Na etlo I t t a .......................... i  f r t
Na pol I t t a ..................... 2 fr t
Na ietrei t Itta .  • • ,  1 f r t

Pojadini brojl kottája 10 kr.

Obsnan* aa polef pofodba i (ki 
rafunaja.

na horvatskom i magiarskom jezlku izlazeői druitveni znanstveni i povuőljlvi list za púk.
____ _̂__ ___  Izlazl evaki tljeden jedenkrat 1 to : vu sv&ku nedalju,

S h ib c n ig la s n ik : „M edjim u rskoga fo d p o n ia g a jto eg a  H novniikoga d r u i tv a  „ d a k o ve ik e  Í fa rk a sse u, „M edjinturske sfa rk a sse* , „D oln jo-M edjim urske S farkasse*



fiivinu, nesme* ju takaj prerano (zagod) tojest odvifi miadu zaprezati. —  Ovakov navuk mora vaaki gospodar davati vec pút avojoj druZini i déci, tor ju na red opominati i pridrZavafi.Zavladaju li pák kakve kuíne mai- 
éeéke pcáasti (kuga), onda treba vse mar- Ijivo zviáiti, kaj nana oblasti i Zivinski vraőitelji nalaZu.Pokehdob pák vsaki zna, kak je teZko vraóiti beteíno Zivinée. to treba da se vaaki brine, da obéuva svoju 2i vinu zdravu, i da pazi na ono, kai je ; ovdi reéeno. Ima ZaliboZe vnogo muZov, j koji se za vae to malo brine. pák onda, kada im ro nemarnosti njikovoj obo’i , (tbeteZa) kője maráe, pripiáuju to vsako-j jaCkom coprijam i vurokom, pák kuneju copernice, i Bog . -gi zna. kaj vs ne sbrbljaju, — pák be£i onda od babé do babé, da si delati vodu za vuroke ! A morali bi preklinjati bediatu svoju i ne- 
apametnu glavu tér kriviti svoju Ijenost i nemarnost. Zato dragi moji pamet vu se, na stran zloőestu navadu i hudu nemarnost, koja vas funda, — pák vám bu bolje.

T ib i zivot.Komu poblepa za blagom, privu^e- nőst na varoSku buénost i nemirna za brinulost, koja <o\éka obuzima, te se za svoi obstanek teZko boriti mora. ne je jô  izegnala éustva iz srca 7a jednostavnu pri prostu lépotu natúré i pomisel za idylliőki /ivót; tóga se za stalno vugodno dojimlje i razveseljuje posvud mirna skladnost takve ladanjske selsks idylle. — Tiáina i mir, koji je nad ljudstvom i nad ladanjem razprostrt, őini za aigurno na fcvaki Cuv- stvo neki oeebiti imirujuói utizek.Onde sunCanimi sjajnimi traki obsfmut pred nami leti vuzki pút, koji pokraj ne- kolikih h Zah duZinom sela vodi írez st n- óati votnjak i onamo dalje. Zesvim je mirno sve vu selu, budué je skoro sve Tani vu polju na poslovanju, te su samo radi liiZnih poslov k domu prikvaéene Zene i dövojke duma ostale íz liiZe vu prednjem dvoru iz kője krova van izletju koraca gaidarica na rukah drZe svoje détefióe te kafiuíü istomu po dvoru lioda- juóe guske, i dotfim se te ^ebrajuóe mar- tinske ptioe détetu oóito dopadaju, íaz- sipl;e jim po nekaj brane, da jib bliZe privabi. Dalje vu straZnjem dvoru opa- fiamo zatim oá drugu /ensku spodobu, koja okolo ovcőenja rubljah s poslom obu zet®. Zivahnije bude vu selu stoprv onda, kad bude pred svetkom na veder vu cirkvenom tumu zvonilo, te se marvljivi teZaki posló teZkoga posla k domaéemu Ognji őu budu p vrarali, i briZna mati s radostnim posméhom détefióe nosi otcu na susrét.
Nevernomu dragonul.
Oj ti mesec bledi 
1 vi zvezdo sjajne ;
Vám hocu odkriti 
TuZne moje tajoe ;

lm tí je ste nad vsim 
Pák nek i fi znate ;
Al vas jedno molim —
Da me ufiizdate I

Ljubila sam negda 
Junaka jeduo malo,
Zrok je toj ljuba vi 
CuTstvo moje dalo.

Ljubila sam jako 
Istinako i STeto I —
A sad Telim pako :
Bilo mu prokleto ! —

Len delaTni i eretek 
Ou me je pohadjal,
8 menő n pod obiokom 
Vréme je sprevadjal.

Ziklinjal se naiék,
Da me hoce Tzeti, — 
Smrt da bi me samo 
Mogla njem' oteti ! —

Pák glej, séd kaj dini l 
Ah : na me se srdi; 
Pred znanci i tudjioi 
Nemilo me grdi.

Pák jóé drugu ljubi 
Milo na nju pazi :
Veru i zaklecvu 
Nogami sad gazi ! —

Vkauilo ga blago,
Ar je plemeuita,
Misii, da je zato 
Viédua i i’estita.

Ah jel* ikad sreéco,
Koj je orak ljubil — 
Pák za blago — vérűn 
S tu ljubu ostaTil ?

I j i sam se ujernu 
Oh zaprisegoula,
Di ga hoéem ljubit ;
P«k makar pogiuula. —

Pák i nedem nigdar 
Drugogti ljubiti ;
Nit hoőu zakletTu 
Moju prkröitil —

A njemu nek milj ; 
PraviCui Bog audi :
Kaj me je ostavil 
Pák Te drugu ljubi 1 —

K A J  J E  N O V O G A ?
2elezna vrata

Dunav je najvekfli naravski drum tu  
Europi, po kojem zapadui narodi s istoCnimi 
obditi morejn. Zato ae je i brodarstvo ua 
Dunavu rnoőuo rezöirilo. Silni brodoTi rez- 
vaZejn svakojaéku robu gori i dőli tér oliv* 
ljuju trgovinu med istokom i zapadom. Nu 
óva trgoviua im&la je do vezda veliku za- 
preku ; dőli pri Oféovi su tak zvana 2elez- 
ua Vrata, gde je Dunav tak stidnjen med 
peóiue a doo njegoTo tak puuo klisurastib 
breZaujkov, da tu brodovi nigdar prez po 

jgibelji iti nisu mogli. Svaki je morál tu 
robu svoju prekladati i po suhom na drugi 
kraj prepelati. Da se óva neprilika odstrani 
i s njom skopdaui strofiki prisparaju, odlu- 
Cile su europejske vlade, da se /elezna vrata 
prederu. Ovo delo preuzela je naéa ma- 
gjarska vlada na svoje stroáke i veó je 
prvi dinárait pukuul pod siluim Dunavom, 
da trga perinu, koja tu brodom na putu 
stoje. Celo delo kvfitalo bude 9 miliuuov 
forintov, koji se budu namirili iz rralte tu 

'prolazeéih brodov i baikab.

Velikodufim pes
Lepi dogodjaj pripoveda jeden gospon 

od velikodnfinosti p#a. Dva psa, novofund, 
landec i buldog trgali su se na jednom 
mostu za falat kosti. Bitka bila je oétra* 
tak, da su neprijatelji vu velikom ognjn 
svoje srditosti obadva od mosta vn vodu 
opaíi. Novofundlandec brzo je na obalu iz- 
plival, nu telki baldög po malom je copkal 
po vodi. Videói novofundlandec, kak buldog 
trikó pliva, misül je, da se bude vtopil. 
Vu toj m'8li prejde mu sva srditost, brzo 
zab! na kost i niti nemisleő na rane, kője 
je pri svadji za kost od buldoga zadobil, 
skoói vu vodu nazad, zgrabi buldoga za 
fi njak tér ga iz vode van iznese, zatim pák 
nirno doma odide. Eto najlepéa példa na 
nemoj Zivini, kak se bliZnjémn opraáóa i 
kak mu se vu potrebi pom>Ze !

Povodnja.
Iz gornjih delov Austrije dohadjaju te- 

legramí, da se potoki, osobito Dunav jako 
grozi svim varoáom i selam vu okolici Da
nává leZeőim. Linc, Beő, nsfi Pofion vu ve- 
hkoj su pogibelji bili. Nu jofi je gorfie vu 
Ceskoj. Glavni varofl Prag leli vékáim dő
löm pod vodom ; poplava je tolika, da voda 
po gornjih katov cksiZe. Stanovniki poplav- 
lenib delov varoáa vteklo se je na nahizje 
i krove tér tu drhtajné i narekujué vu 
zdvojoosti deka pomoő i hranu. PoloZaj va
roáa je strahoviti.

Pasteurov inötitut.
Kak je velika sila bila, da se v naáoj 

domovini vtemeli fipital zi one nesreónike, 
kője je stnkli pes vgrizel, to se vidi vu 
Pasteurovoj boluici vu Bndapeátu. Ne miue 
tjeden, vu kojem nebi koj betefinik od 
stekloga psa vgriZnjeu nuter doiel. Po 
stntistiékom izvestju prij*lo je do vezda vu 
táj inétitut tri sfo beteZoikov. Zaduji tje
den dopelana je jedua familija od 5 ko- 
trigov, koji su svi od stekloga raaéka vgrifi- 
njeni, kaj viée jib se zvraéi, med stoti- 
nom komaj vumre jeden, dva a i ovi po 
svojoj krivnji.

Ufanje na boléa vremena.
Posvad se narodi europejski tuie, oso

bito pri nas, da je Zivljene skupo i da 
ljudi siromasueée klasse veliku oskudu trpe. 
Tomu su kiivi trgoveéki i gospodarstveni 
odnoiaji, mai te i tarjfe narodov earopajskib. 
Da se ovi uepovolni odnoé»ji poprave i na- 
rodom Zivijeue olehkot', zato drlan je ne- 
zdavnja vu Bpőu medjuuarodui kougress. 
Táj je samo pestek jedue Telike medju- 
narodne akcije, koja denes zutra more naj- 
lepéim plodom uroditi.

Potres.
Vcé je dober éas, da potresu nigde 

vu Europi néma glasa; kak da bi zemlja 
nafia liotela se vmiriti vu vutrobi svojoj. 
Ali ona ipák ueiuiruje i da gliboko nutri 
srdito vri, to je opet nezdavuja ljudstvu 
na znanje dala, 3 ga sz^ptembra najme bi[ 
je vu nőéi potres vu Klagenfurtu. Potres 
bil je oiter, hifié potreslo se évrsto, ljudstvo 
preplaáilo se jako, nu druge vekfie nesreOe 
nije bilo.

Zrinyiov zvon.

Jeden stanovnik vu Taszaru kopal je 
pivnicu, pri Cem izkopal je jeden lepi ve- 
liki zvon. Budué se tu na farofu nabadja 
dokument, vu kojem sftoji pisano, da je 
Ztinyi Mikloé tri zvone szigetskoga kaétela 
i druge skupocenosti tu dal zakopati predi 
nego se je s turéiuom pod Szigetvarom po- 
tukel, pod tóm se misli, da je ovaj zvou



jeden od onib trih. Visja oblast )c odredila, 
da se dalé kopa, ar se ufaju tu vifle spo- 
menutoga kinCa uajti.

Nesreóa na seljeznici.
Kak nam telegram iz Pariza javlja, 

pripetiU se je velika nesre a blizu Kodéra. 
Jeden vlak, knj je vozil sanie te2ake, po- 
akliznul se je íz éiujah tér vu grabu zruáil. 
Pri toj prigodi zgubili su 2ivljene Cetiri 
£el|fzni('ki sluAbeniki i sest teiakov. Ízvan 
tóga ppk voogc jih je, kője menje kője viáe 
oranjeni.

2idovi vu Ruskoi-
Ruska vlada nikaj se ue dali sa svo- 

jimi 2idovi ; prez svakoga zroka izdaje na- 
redbe vu kojili njim zapoveda izselenje iz 
Rueke. Najnoveáe glasi javljaju, da je zídnje 
viéme sarao iz Odesse preko 300 íidovakih 
familijah odonad izterano, koji su uí putu 
vu Eugleusku a nekoji vu Ameriku.

Sneg
Vu Erdélyu po iinence pri Székelyih 

padal je ovik danov deidj, za kojira sledii 
c debeli <>ueg. Ljudstvo zaogruulo se je 
vu zimske kabauice posvud po oböiuah szé- 
kelyakih ; ziiua je takova mstala, da si 
moiaju peói kuriti. Vu ovik gorskili pre- 
delih díle bii to noviua, ar skoro svako 
leto tak rano poéme sueg koj se opet za j 
kratko vróme ree'ali.

Vezúv.
Ib Napulja prijavljaju, da se je stari 

vulkán Vezúv opet génül, tér poCel ognja iz| 
6ebe metati. Véé 14 danov stropoée uepre- 
etano dán i nőé tér strahovitom silóm riga 
iz vutrobe evője ogenj, \t. kojega gu^ta lava 
pokriva okolicu ouu. Nenavadno debelo ka- 
menje meCe van tak, da se ljudstvo neufa 
vu blizinu doji, da se nasladjuje pogledom 
na strahoviti prizor staroga tóga ognjumeta.!

Strahoviti gimnastiku*.
Bil je uegda glasoviti őiovtk tíloudiu ! 

ivani. koj je po vu2etu prek velikoga po- 
toka uapetoin taéke vozil od jednoga kraja1 
do drugoga. Vezda se je pák jeden takov 
naöel, koj idei je uezdavnja po uapetoj vojki 
preko velikoga vodopacU Nyagare. Íme mu 
je Riksout. Veliki broj naroda gledal ga je 
na jediioj i drugoj obali tér kad bi bil D.k- 
sout sreóuo prek doéel, Óul je iz jezera grl 
glasui 2ivio.

turnür.
Táj uakit 2enske oprave, kak da ga 

véé néma, dugó ni|e dal oi sebe niknj 
éuti. Ovih danov doáel je opet vu govor. 
Jelien pékár vu Budapeőtu zabavljal se je v 
kavaoi a doáavéi praina jutru duma, opazi, 
da mu fali raoflnja sa tri sto flestdesat fo 
riuti. Brzo prijavi policiji, koja je najpredi 
kelnere vizitirala. NenaSavsi pri ovih nikaj, 
iftli hu drugi dán kassiiicu viZitovat, i uut ! 
pri ovoj naáli su vu turuüru spravljeuu kni- 
iieu od áparkasse, po kojoj poloZeni su 
penezi pred jeden dán vu öparkasau. 

Zeleznioka nesreoa.
Na aostrijanskih 2eleznicah au letos 

nesreée prez bnja.  Kak iz Praga javljaju,
I ripetila se je pák nesreéa i to na kolo- 
dvoru Ferenc Jo2efa vu Pragu. Jeden vjak, 
koj je na kolodvor nadoéel, zasel je na 
prugu, na kojem je drugi vlak stal tér se 
8 ifim i to joá pod tuueloin tak trkuul, da 
su obedve matiné spotrte ostale. 8va sreóa, 
da na niti jednom vlaku ni je bilo putnikov ; 
samo na nadoslom vlaku bil je jeden pút 
nik, komu je vagon ruku pretrgnul.

Nova hrana.
Vu Bei u delaju braéa II rscbfeld

zvana vu svojoj fabnki jeduu novu vrat 
k*'áe pod imenoin /ea. Óva kaöa éisto je 
spodobua k titkáéi, juko je teéua i lírániva,

piigotavlja ae za stol tak, kak i rükaáa, 
un buduO je puno fale-a, zato je osob'te 
preporuke vredna. Óva unva hrana izpro- 
bana je kak dobra i zdrava hrana tér se po 
vekd'h varoáth vu átacunu dopiti more. 

Zeliezniöka katastrofa.
NesreOam na ieljeznicah ni konca ni 

kraja; vezda tu, vezda tam ili ae dva vlaka 
trknu, ili se iz áinjah vlak posklizne — ne 
srera na nesreén sledi. Nezdavnja hu se 
pák dva personalna vlaka trknula vu Sko- 
ciji pri Bauchory zvanoj Staciji. Pri toj 
katastrofi ostalo je 10 ljudih mrtvih a 
preko 40 menje viflc izranjenih.

>The Gresham*
Pri »Tlie Gresham» zvanom london- 

skom druitvu (vu Cakovcu je upravniétvo 
pri Graneru htacunaru), je moéi fi vöt osi- 
gurati. Tojest plati, gdo si hoée /ivót osi- 
gurati, po letu vekáu ili menjáu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu kofe 
da dobi, pák ako bi vumrl, herbora imenuto 
dro/tvo zplati ouu svotu, na koju je bil isti 
osiguren, ili ako doiivi n. pr. 15—20 let, 
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je moi'i 
livot ienskah i decab osigurati. Ovo druÉtvo 
ima svoje glavno upravniótvo vu Budapefltu.

Horvatsko-mapjarski razgovori.

HorVAt-raapyar beszélgetések. 
Zanimanje floveka.

Az ember foglalkozása. 
(Poljodelavec. —  A földmivelő.)

— Na selu 2iviju po'jodelavci.
Falun lakunk a földinivelők.
— Poljodelavci obdelavaju zemlju.
A földmivelők művelik a földet.
— Poljodelavci izorjeju zemlju i po- 

sijaju iito.
A földmivelők felszánt,ák a földet és 

elvetik a gabonát.
— Dozrelo 2ito poinjeju.
A megérett gabonát learatták.
— Poljodelavci pokosiju senokoőu.
A földmivelők lekaszálják a ré^et.
— Poljodelavci obdelavaju i gorice.
A földmivelők megmunkálják a szőlő

hegyet.
— Poljodelcl odbranjuju marhu.
A földmivelők nevelik a marhát.
— Poljodolavci prodaju na sejmu 2ito, 

svinje, drvo, vino i druge stvari.
A földmivelők eladják a vásáron a 

gabonát, disznókat, fát, bort és má3 tár
gyakat.

— Poljodelavci 2iviju na selu.
A földmivelők falun laknak.
— Poljodelavci nosiju pro^u opravu. 
A földmivelők egyszerű ruhát viseluek.
— Poljodelavci te2ko delaju.
A földmivelők nehezen dolgoznak.
— Nekoji poljodelavci vu dern hodiju. 
Némely földmivelők napszámba járnak.
— Ovi se zoveju teiaki.
Ezek napszámosaknak neveztetnek.

NAJFALESE MESTO
M O ZESB .VU C AK O V C U

V KLOSTARSKOJ HIZL

Preporuca svoj veliki zbiratek od svaké 
fele köze za sostare cizmare. sattlere i 

remenare
SVK ZA HIZU POTREUNE SPECERaJSKE BÖBE I MELÓ 

SVAKÉ FELE, GLAZE KRÖMARSKE, CIMENTIRANE STAK.1.E 
PORCELLAINSKE I KAMENATE POSUDE, VAMPERLICE,

z« visel i, zh etol i zh iteno, ave vei ki zbiratek i najtalesa ceni.

N A J B O L S A  R O B A  ! M  2 - 3



4099 tkvi szám 890.
Arreré*i hirdetmény,

A perlaki kir. jbiróság mint t'kvi ha 
tóság közhírré teszi, hogy Vük Rozália férj. 
Kovács Mihályné alsó králjeveczi, Dr. Tér* 
sáoszky öyoláné sz. Tóth Ilka perlaki la
kosoknak, Kovács Mátyás alaó-králjevcczi 
lakos elleni kielégítési végrehajtási ügyében 
5 írt tóke, ennek 1888. junius hó 1-tól 
járó 6 7#-os kamatai, 4 frt 20 kr. végre
hajtás kérelmi költség ; 5 frt tőke, e inek 
1888. iulius 1-tól járó 6 7 . os kamatai;
4 frt 20 kr végrehajtás kérelmi költség ;
5 frt tőae, ennek 1888. augusztus 1-től 
járó 6 V 08 kamatai, 4 fit 20 kr. végre
hajtás kérelmi költség ; 5 frt tőke, ennek
1888. szeptember 1-től járó 6 *11, os kama
tai, 4 frt 20 kr. végreha jtás kéret mi költség ;
5 frt tóke, ennek 1888. október 1-tól járó
6 *.-08 kamatai, 4 frt végrehajtás kérelmi
költség; 5 frt tőke, ennek 1888. november 
1-tól járó 6 *, os kamatai, 4 fit végrehaj
tás kérelmi költség ; 5 fit tóke, enuek 1888 
deczember 1-tő1 járó 6 ° #-os kamatai, 4
frt végrehajtás kérelmi költség ; továbbá 30 
fit tőke, ebből 5 frt után 1889 január 1-tó'i, 
5 fit után 1889. február 1-től, 5 frt után
1889. márczius 1-től, 5 frt után 1889.
április 1-tól, 5 frt után 1889. május 1-től, 
5 frt után 1889. junius 1-től járó ö ® „-os 
kamatai ; 12 frt 90 kr. végrehaitás kérelmi 
továbbá 30 frt tőke, ebből 10 frt után 
1889. juhus 23 tói, 10 fit után 1889. 
augusztus 28-tól, 10 írt után 1889. szép 
tember 23 tói járó 6 O0-o8 kamatai; 5 í t
70 kr. végrehaj. kérési , végül 15 frt tőke, 
ebből 5 frt után 1889. augusztus 1-től.
5 frt uián 1889. szeptember 1-től és 5 frt 
után 1889. október 1-től járó 6 ° |0 os ka
matai, valamint 5 frt 20 kr. végr. kérelmi 
és & három rendbeli árverési kérvényezést ez
úttal 21 frt 75 krban megállapított árverés 
kérelmi költségek behajtása czéljából a nagy
kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. járás- 
bíróság) területén levó Alsó-Králjevecz 
község 1303 tjkvben A j*. 1. r« 33 hr. 
sz. a foglalt és Kovács Mátyás tulajdonát 
képező ingatlan 858 í t becsáiban Alsó Krá- 
Ijevtcz községben a községi irodában 1890. 
é v i o k tó b e r  hó 2 0 -in  d. e. 9  órakor Di Ter- 
sánszky Gyula perlaki lakos és felperesi 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen elfog adatni.

Kikiáltási ár a feuntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a b csár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papirban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 2 egyenlő részletben még 
ped’g az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt, minden egyes részlet 
után az árverés napjától számítandó 6 V#*08 
kamatokkal együtt az árverési feltételekben meg
határozott helyen és módozatok szerint leíizeni. 
Ezen árverési hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a hi 
vatalos órák alatt a perlaki kir. jbir. tlkvi 
osztályánál 8 A.-Králjevecz község elöljárósá
gánál megtekinthetők.

Kelt Perlakon, a kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál. 1899. évi szeptem
ber hó 13 án. 676

Haszonbérleti hirdetmény
Csáktornya m ezőváros képv ise lő -testü letének  fo lyó  

évi szeptem ber hó 1 3 -án  hozott határozatához képest 
ezennel közzé té te t ik : m iszerint a város tu la jdonát 
képező helypénz szedési jo g , m inek k ik iá ltás i ára 5200  
forintban, —  méffis a „B arakka44 csárda használata, m e ly 
nek k ikiáltási ára 350 frlban van m egállap ítva , —  1891. 
évi jan u ár hó 1-tö l 1893. év i deczem ber hó 3 t -é ig  —  
nyilvános árverés utján Í N Í M Í *  é l i  o l l t Ó l M M *  l l O  
4 -1 * 1 1  f i .  €*• Í Í  Ó r a k o r  a városi irodában haszon
bérbe adatni fog.

A z árverezni k ívánók tartoznak a fenti k ik iá ltás i 
ár 10% -át m int bánatpénzt az árverés napján az e lö ljá 
róság kezeire készpénzben —  vag y  forgalom ba levő á l
lami papírokban lefizetni

írásbeli a jánlatok a 10°',, biztosíték csatolásával, az 
árverés napjá ig  beadhatók.

A z  árverési fe lté te lek  a községi h ivatalban a h i
vatalos órák alatt m egtekinthetők.

Csáktornyán. 1890. szeptem ber hó 18-án .

A legnépszerűbb 
és a legelterjed

tebb magyar 
N A P I L A P .

X-ik évfolyam.
A legnépszerűbb 
é« a legelterjed

tebb magyar 
N A P I L A P .

BUDAPEST! HÍRLAP.
Szerkesztők és laptulajdonosok :

C S U K Á S * ! JÓ Z S IIT  és I I Á k O S I  JT V Ó .

A »Budapesti Hírlapinak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg 
alapját. A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét, minden 
pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszó
val : nif»Ky«r*«g! Viszont az ország legkiválóbb intelligenciája is azonosí
totta magát a lappal, fölkaro’va azt oly módon, mely páratlan a magyar 
újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a 
♦ Budapesti Hírlap* érte el ; legnépszerűbb, legelterjedeltebb lapja az országnak.

A »BUDAPESTI HÍRLAP* p o lit ik a i  c ik k e in e k  iránya, mint eddig, úgy 
ezentúl is mindenkor nemzeti és pártérdekektől független, p o l i t i k a i  h ír e i szé
leskörű összeköttetések alapján a l e g m e g b í z h a t ó b b  forrásokból származnak. 
Az országgyűlési ludósitásokat a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. 
Magyaroszág politikai és közélete felől távirati értesülésekkel látnak el rendes 
levelezők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb községben is b r a lap. ♦BU
DAPESTI HÍRLAP* távirati tudósításai manap már teljesen egy fokon útta-
nak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával, — A * BUDAPESTI
HÍRLAP* R á r c a r o v a t a  a lapnak egyik erőssége és mindig gondot fordít rá, 
hogy megrna'adjon előkelő színvonalán A n a p it  a r a t o k a t kitűnő zsurnaliszták 
szerkesztik s e helyi értesülés ismert legügyesebb tudósilókra van bizva. 
R e n d ő r s é g i  i s  t ö r v é n y s z é k i  r o v a ta i külön-külön szerkesztői a főváros sötét ese
ményeit is mindig oly hangon tárgyalják, hogy a »Budapesti Hírlap* helyet 
foglalhat minden család asztalán. A k ö z g a z d a s a g i r o v a tb a n  a magyar gazda, 
birtokos, iparos kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. 
A r e g é n y  c s a r n o k b a n  csak kiváló Írók legújabb müveit közli.

Az elöfi/etes föltételei: Egész évre 14 frl, félévre 7 frt, negyedévre 
3 frt 50 kr, egy bóra 1 írt 20 kr. Az előiizetések vidékről legczélszerübben 
postautalványnyal eszközölhetők következő czim alatt A >Budapesti Hírlap* 
kiadohivatalanak, IV. kér., Kalaputcza 16. szám.

Nyomatott Fischei Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán,
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