
A Csáktornyái ónk- tűzoltó-egy
let közgyűlése.

Jegyzőkönyv

felvétetett Csáktornyán, az önk. ttlzoltó- 
o r̂yJet J889. jan iár 13 án tartott rendes évi 

közgyűléséről.

Elnök fárosi, Jegyző AIszegkjr.

Jelen voltak: Deák, Kiampacs, Kof
fer, Mayer Vrbnyak, Horvatics, Szeivert, 
Morandini, Cvetkovics. Bencsák, Pulai, Go 
lub Debics, Zrínyi, Adelmann, H&nzsel, 
Kukovecz, M ustnak, Ditrich, Praszacz, 
& áténovics, Bora Báránics, Ktlemen, Cei- 
sek István Godina, Sztnhunya, Sátrán, 
Krizáén. Breznicaák, Megla, Medvéd, Cei- 
Bt»k József, Wollák, Fischer, Klein, Beich, 
1 )tutach

1 §. Sárosi elnök üdvözölvén » tago 
knt a közgyűlést az alipsz. 6. § értelmé
ben határozatképesnek és megnyitottunk 
nyilvánítja. Jelenti, hogy a választmány a 
folyő ügyek elintézése céliából a múlt év 
ben 5 ülést tartott. Egyletünk 50 taggal 
belépett az országos tűzoltó-segélyalap 
egyesületbe ; tagja lett a Zala Egerszegen 
székelő megyei tűzoltó-szövetségnek ; föl
vétette magát, a múlt évben alakult orszá
gos tűzoltó szövetségbe. Örömmel tett je
lentést a m kir. belügyminisztériumnak 
az egyes törvényhatóságokhoz küldött ren
deletéről a tűzrendészet!’ szabályokra vo
natkozólag s ép oly örömmel üdvözi a 
Zalavármegye törvényhatósága állal legkö 
zelebb tárgyalt tűzrendészed szabályokat. 
Az egylet vagyona készpénzben tesz 791 
írt 61 krt, a leltár é téke 5587 írt 40 kr 
a segélyző egylet vagyona 2024 írt 72 kr. 
Az egylet szép vagyoni állapotának íeltü- 
tetéíe mellett kénytelen meg egyezni, hogy 
a párto’ó-tagok néháuya 58 frt tagsági 
díjjal hátralékban van. Kéri jelentését tu 
domásul venni.

Tudomásul vétetett.
2. §. Sieivertk parancsnok elenti : 

hogy az egyletnek jelenleg 61 működő 
tag íi van és pedig 35 szivattyús, 13 mászó 
és 13 rendfentarló: tartott 18 gyakorlatot,' 
8 köz- és 8 választmányi ülést; 3 tüzeset 
fordult elő és pedig okt. 27 és 28-án 
Dráva Vásárhelyt, decz. 20-án pedig Bú
záson

Tudomásul vétetett
3. §. A számadások felülvizsgálásé: a , 

kiküldött bizottság jelenti, hogy az egylet 
számadásait, rendben és helyesen keze t 
ne. találta. Az ér; számadás ekként rész 
leteződik :

Bevétel-
Pénztári maradvány 1887. évről 671*22 frt 
Csáktornyái takarékpénztár 50*00 „

A .Bécsi b iz ta tó  társaság* 500 »
Tűzoltók tánomulatsága 17 40 „
Gr. Festeticb Jenő ő mélt. adom 25*0ü „
Fischer Náthán adománya 100 00 „ 
Csáktornya mváros adománya 120*00 „
Kü öníélék 18*00 „
Tagiági dij 255 60 „
Tag ági dij hátralék 58 00 „

Összesen 1319 62 írt.

Kiadás.
Küiöníéle nyomtatványok 8*00 frt
Saaklapokra 10*24 „
Egyleti szolga évi fizetése 120 00 „
Irodai szükségletekre 18 35 „
Különféle számlák 345*25 ,
Tagsági díjhátralék 58 00 »
Takarékpénz könyvecske szerint 759 00 „ 

Összesen 1319 62 frt
Tudomásul vétetik s Deák Józ*ef 

pénztárosu k köszön? szavailatik.
4 §. Bemutattatnak a segély egylet fe

lülvizsgált számadásai, melyekből kitünit. 
h gy vagyona az 1888. decz- 31-ével tett 
202 f frt 72 krt, mely összeg a helybeli 
tfikarékpénztárakban van elhelyezve

Tudomásul vétetett
5. §. Elnök bemutatja a tűzoltó szerek

ről felvett leltárt, melynek összes értéke 
5587 frt 40 krt tesz ki.

Tudomásul vétetett. Egy példány Pru- 
száce szertárosnak kiadatik s egy példány 
az irattárba helyeztetik.

6. §. Miután az edligi tisztviselők mű
ködésének ideje az alapszabályok értelmé
ben a jelen közgyűléssel lejár, elnök »i 
egész tisztikar nevében a közgyűlésnek ed
digi bizalmáért köszönetét nyilvánítja és 
fö kéri a közgyűlést uj választás elrendo 
lésére. I

Bencsák Ferencz koiolnöknsk fel ké
retvén, a közgyűlés egyhangúlag megvá
lasztó : !

Elnöknek cáro«i L isz’ó eddigi alnö 
két, alelnök Zikál Henrik, ügyész. Wollák 
Rezső, jegyző ARzeghy Alajos, pénztáros 
Deák József, orvos Dr. Schwsrcz Albert, 
parancsnok Rzeivert Antal, alparancsn -k 
Cvetkovics Antal, osztály-parancsnok Mo 
randini Bálint* szertáros Pruszaca Alajos, 
helyettes szer;áros Debics János

Vá’asztmányi tagok : Hirschman Leó, 
Todor Jó séf, Bencsák Ferencz, Zieger 
Kálmán, Pálya Mihály Rosenberg Lajos, 
Hanzs‘1 József. M aliinak József, Debics 
János, Koffer József, Adelmann Ferencz, 
Ditrich János.

7 §. Elnök b ‘mulatja az 1889 évre 
élői ányzott következő költségvetést : 

Bevétel.
Pénztári készlet 791 61 írt
60 pártoló-tag di a 240 00 ,

i 20 pártoló-tag dija 40*00 „

Csáktornya mváros adománya 120*00 írt 
Hátralék az 1888. évről 58*00 „

Összesen 1249*51 frt 
Kiadás.

Egyleti szolga fizetése 120*00 írt
Tagsági dij Budapest Z Égerszög 6:10 
Előfizetés szaklapra 3*05 »
Működő tagok ruházatára 150 00 „
Különféle kiadások 100*00 „
Tűzkár ellen való biztosítás 6 46 „
Várható pénzmartdvány 864.00

Összesen 1249*61 frt.
Elfogadtatott.
8. §. Elnök azon kérdésére, váljon 

hajlandó • az egylet a f. élben tánc vigal
mat rend zni, a közgyűlés igenlőleg .felelt, 
meghatároz* a táncvigalom napját febr. 
2-án és megváLnitá a rendező-bizottságot 
a következő tagokkal: Elnök Sárosi László 
tagok : Szeivert Antal, Cretkovics, Deák, 
Krampacs, Masztnak, Hanzsel, Reich, Pulai 
Koffer, Adelman, Ditrich, Löbl, Matanovich 
és Reizer

Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kikül
detnek Bencsák és Dsutsch tag urak.

Kmf.
Sárosi László Alszeghy,

elnök. jefjzA.
Hitelesítjük :

Bencsák Ferencz. Deutsch Gyula.

A  Csáktornyái nőegylet tánc
estélye.

A eaáktomyai nőegylet • hó 12-én tartotta 
& „Hattyú* nagytermében sorsolással egybekötött 
tánczestólyót. A választmány élén Dr. Kraeovecz 
Ignáczné elnökkel, már előzőleg dicséretre roéltő
buzgalmat fejtett ki, hogy a nőegylet mulatsága 
szellemi valamint anyagi siker tekintetében biz
tosítva legyen. A fáradságot és igyekezetét min
den tekintetben siker koronázta.

A tanc/üermet díszes közönség töltötte meg 
közöttük ss&uiosan a közel s távol vidékről. Ott 
láttuk a hölgyek közül :

Hautnann Zúgftné, Bölcs Sándorné, Cseres- 
nyésSAndornó (N.-Kanizsáról),Czvetkovics Antalnó, 
Deurbinyi Elekaé, Gönez Ltjotnó, Uirschtnann 
Samunk. KoUáritv Mihályné Dr. Krasovetz Ig- 
nátznó, Konyáry Mihályné, König Ernöné, Mol
nár Elekne, Molnár Jóisetné, Br. Nettzern Ká- 
rolyné, Pálya Mihályné, Probst Ferencané, Sá
rosi Lászlőné. Dr Schwarz Albertné, Ssieber 
Jánosné, Szilágyi Oyuláné, Szeivert Antalié, 
Tömöry Sándorné (Nyirvölgyről), Terbóct Eroilné 
(A.-Krályoveczről), Vlasits Nándorné (Bellatincs- 
röl), Ziegler Lajosué, Ziegler Kálmánná, Zrínyi 
Károlyné, — Buclibergei Katinka, Cseresnyés 
Eleika, C^eiesnyés Róaaika (N.-Kani*sáról\ G 'i- 
mann Györgyike. Grész Risa. Krasovetz An **, 
MarlincMevics Julcsa, Molnár Jolán, Mattos G!- 
zelia (N.-Kanizsáról.) 'Szabó Janka Keszthelyre.) 
Szilágyi Kornél, Terhócz Giiella (A.-Kralyovec»- 
röl). Tkalcsict Links, Vlasits Izabella (Kesithely- 
röl), Vlasits Mariska, Vlasits Katinka (Beilatincz- 
röl) Zakál Tercsi, Zakál Kelli, úrnőket.

TI. évfolyam Csáktornya, 1889, január 20-án 4 szíra
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4.1 (Irt né.yest kél oollonban 26 pár tán- ditani » német ellen, d« m»g '*fll döbben értekezlet vált a köziek, minisicriumbsn. 
colt*; * kedv a asűrdásoknál tűnt ki n tető- nünk ama jalaniég fölött, hogy amíg a ügyelőre a felnő, 1890-től az alsó Bslato- 
pontját a soupper-csárdásnál érte el, amelynél a n*gy.kanizsai magyar színészek csupán 4 non i« jár egy egy hajó. A szomszédos 
tüze* fiatalság tombolt kitörö ked.ében. bérlőt tudtak városunkban találni, addig a megyék és a kormány kellő subvenc ót

Di(J éreJl®II éa Thordav)* németnek lő sz e r  annyi pártolója akadt, ajánlottak fel a válla útnak. Tubnly
Z T S Í S S S S T S  Beszéljen aztán még valáki. hogy Csák- Viktor nsgy-krósssi ügyvéd, akinek ver-

A *Hattyu“ uj nagyterme ez alkalommal tornya magyar város! Kljeneani, meg be- fel köszöntőit a egyéb müfa'u kőltemé 
állotta ki a tüipróbát. A tánczra elég alkalmas- széjnj mjudenki tud, de mikor tettre kerül nyelt megyeszerte ismeri a közönség, sajtó 
nak biaonyult, csak az a hiánya, hogy nincs al- a ^  akko~ nem kell a magyar színész alá rendezte költeményeit. Ezt m ár lapunk 
W “ ‘l  "JÜS «*l7rel geme,.z. Tan .  táncterem- hanem oda pártolunk a némethe. ! ra ssám áb." jeleztük. Újabban arról érte-
tol amely körülmény * közönséget nagyon meg- -  Jegyző válás*tás volt e b« IG án Légra- sülünk, hogy * munka lapunk kiadójának 
osztja, ami viszont az általános jO kedvre van dón. Megválasztott Kováts Gyula stridói áll., nagy-kanizsai nyomdájában fog napvilágot
lohasztó hatással. Idő kell, mig a közönség az népiskolai ig. tanító e* ok!, jegyző. látni g a djSKeH kiállitásrői gondoskodni 102
HÍ b.03.tá.t megszokja. ,A A,  . 0r  S íin  « Károly volt c .ik  ornya. a ki, d ó . Fi,cheI Kulö EW£ 4r# , fr, 5(*

Aasünöra előtt weot végbe a jótékony- po1g. ,skolai jelenleg pozsonyi áll. felsőbb . di-zkötéaben <> f-t 50 kr U«1
s r ő s s T e T tE r e iA B  Wr<*“«*■>
értékes tárgy. A sorsjegyek vétele iránt, oly mgy A napokban el veszít étté maso i ne) is. (Hiradó“ czimen vegyestarfalmu lap indult
volt a kedv, (ami kizárólag elárusító szépeink akivel csak pár évig élt együt A megbo • meg Szerkesztik: Pa'aky Kálmán ét Va-
érdeme), hogy eoknak már nem jutott s közvet- dugultál fér*  és két árvája siratja. Fogad hoU Károly Üdvözöljük t. laptársunkat s 
lan aorsolás előtt kettős árért sem lehetett mar ja u gyászoló férj részvétünket ! kivánink neki h a-*’ plőfi/^tő m m lru tir.
aorsjagyet kapni. A nyerő-számokat itt közöljük: ”  ftleühivó. A Csáktornyái önk. tűz- S  á előfizető, m h U  «
J80, 80, 731, 574, 924, 678. 323. 124. 186 910, , JLs9 , • ftlbruár L  2-án a Hat- él h ’rde é* dol2Abin se szűkölködjék
327, 454, 378. 368, 944, 915, 840,956,541,216, O tó-egylet 1889. é Ití ,ruár , és igy meglévén a szellemi és anyagi táp
983, 137, 548, 187, 499, 133,363,166,632,572, tyu szálloda nagytér ..ében zártkörű tánca- iálék hoiMU élnet éijen> Kívánjuk neki,
819. -  (Amely nytreménytárgyak febr. első (vigalmat rendez. Belépti díj szeinélyenkmt ™  Lemlva és vidéke érdekeit szivén
napjáig nem vitetnek el, a jótékonyáéira fián- i frt. A tiszta jövedelem a tűzoltó egyiet ■ (  k eirtman8teu t mindgn tokin -ss sor...... • sfrs«ífK3tet"-'i:A*Mnoesióly jö.edelme belépli dijakból é. « « »  <ord>tl«Uk. F.lülfizetések koMbMtttl k, nÍMŰ polgAl,  f?ylet f, br h6 , . én 
felülfizatésekből 167 frt, sorsiegyek elárulásá- fogadtatnak. K e/dete 8 órakor. ;i t  helyiségeiben egyleti bált rendez. öze
ból 200 frt, összesen 367 frt. A szép siker ér- — A Csáktornyára tervezett második gyógy- o frt — Záriec^ei 7árimorkv
dame a választmányé, kiváltképen pedig Kraso- szertár ügye végleges elintézést nyert, ámen- ' J  J? ' .{ . J *
vata ígnáczné elnöké, aki fáradhatlan tevékeny- nyiben a ministeriura a második gyógyszertárt ̂ ,ncze herczeg E sterházy nyug. tiw ftai-
•égat fejtett ki a mulatság sikerében. nem engedélyezte. tója és az alsó lendvai takarékpénztár vt

A lá n c té l yen lelülfisstiek a k ö v e ik é  -  - A CSáktornvA-Mla-egerK.g tümeghi | zérigasgatója éleíe 57 ik évében f. hő 16-án 
hölgyek a urak : | vasút törzsrészvényeire Zala-Egers^eg város A-Leadván elhunyt. Áldás ée béke leng-

Dr. Sohwarz A. 1 frt. Hajó* M. 2 irt. Laub-' polgársága kö éből újabban aláírtak 10000 jen porai felelt ! 
heimer O. 2 frt. Dr. Józsa 2 frt. Pethö J. 1 frt. f0rintot. A t.ür ei premontreiek és a kapor-
Brauner A. 40 kr. Dr. Krasovetz I. 2 frt. Mól- . . ■ i(Ak szZ  tettek eaen-  -nár Józaefné 1 frt. w. N. 1 írt. Vlasits 40 kr. naki jezsuiták szép ajánlatot tettek, e*«n
Szeivert A. 1 frt. Szilágyi Gy. 2 frt. Ziegler K. kívül a saepetki és a zalabén gazdák éi M u r a k ö z  m ú l t j á b ó l .
3 frt. Molnár E. 2 frt. Pollák Gy. 50 kr. PruszAtz kereskedők is tömegesen megkezdték az
b {•£ n í r  rL ! fíí; ‘ ,álri,í- At .íPitk“ és.“ u?n*«y,bb v;'6- -  Eíy 1723 ik «rbM ké»»t nyo»i. -B. 1 frt. Raich J. 1 frt. H rschmann S. 1 frt. S7/n^gég szerint márc us hóban megkez-
Hurachmann A. 2 frt. Grész A. 1 frt. N. N. 4 frt. * 4 , , . . , . .. ,
Luperflzbek J. 1 Irt. Banelly F. I Irt. CeínAr Ct.<löd,k- . -  .. . . . . . .  , . . Kí ur*'M'm
1 frt. Peoflornik Ignflcr 2 irt VollAk K. 2 frt. , “  *  P ‘ k!?™Iín .mUk”f  “e;a! ,  , , , “l.íir""!
Tóth I. 2 frt. M.yer 8. 2 Irt. Nurfly M 2 frt *k •  ló'O heb ólíi.d i,., a kdveikeíflk! .F.m tol- U usitás.
Mflnct, K. 1 frt. Molnár M. 1 írt Ol.iman E. 1 frt. Ier K,nl*U ” »• kl,lner H" '°*  , ,
Gráutr Miké* 1 frt. GránerMór 1 frt. Scbulle* J. — Kottoril tÜzoltO-b&l. A t. h6 12 én itt II.
2 írt. Bein Mari 1 írt. Rozinán Amália 1 írt. megtartóit tüjoltóbál fényben .ikerillt, feseteten -  M.
Samu J. t frt. Daák Jóetefné 2 írt. ' >..ze«en : i ^edv uralkodott fl kedélyeken egé»7 kívdágo, HájkinAnUtik, hogy ■ tzAtatartd
69 írt. 30 kr. kiviradtig, a mikor a legjobb megelégedéMtl és naponkint raggel a prefektusnál magjelen-
___________]___________  ____ ____  egy szépen, kedélyesen eltöltött es» emlékével tá vén, a tóle nyert parancs szarint, az ura-

▼ozott mindenki; mert a bál rendezése példás dalmi ügyekben járjon el és a prefektus 
i f / ) f J T ’JT’#’ rendben folyt le. A Lnusch Mór vendéglő* áltál z « yM U L O i \ F E L E h , k áU éfJ,ek ég italok ki)űnö min0ségnek vo!tak ufa.itasáb worg lmaian, híven áa teljes en-

— Háza88aQ. Weisz Károly a derven- R IégrAdi z§nészek is noha nem válnak be még gedelme*séggel te jea tse, mikénti el áráaá- 
ti es. ém kir. minta faiakola és szőlőtelep \ társulatukkal az intelligencia körébe, de legalább ról re dese 1 és kötelesség^zerüen a pre- 
▼eaetflje, t  hó 15-én vezette oltárhoz asz j iparkodtak magukat felülmúlni- A gyönyörű vendég fektuanak számoljoa.
ilonai (senkovecci) kápolnában Szirtey Irm a : k°8:,-orub5l ide iktatunk egy szép csokrot; jelen Különösen k-Ueleasége valamint az őszi, 
kisaaasonyt, Sairtey György orvos és bir- ^VGyözőuó L égrá^h R ó r . ^ M ó M u k .MÍí'- W  •  »y4ri jetéfl-kuel aratásnál, behor-’ 
tokos kedves leányát. Az esketést Horváth ftny6vaj Kottoriból, Fischer DAvidné Szidike left dá9n»l- MénakaiMlAanAI, halászit, és szii- 
Lajos aárdafőoök ur végezte, aki es a lk a - |nyával és Fuch* Johanna k. a. Ssent máriáról, r®t alkalmával jelen lenni, nem kevésbbé 
lommal igen azép beszédet intézett a fiatal i Kele Györgyné, Steinauer Józsafné, Kottoriból, a heti parancs kiadásakor megjelenni hogy
párhot. Hók boldogságot kiváuunk a fiatal | KArolyné Malvin testTórjéy*l,Lasnyák Márk- a7í eiöirott robot felolvasása és a kiadott 
v . wl ° né Mari leányával A-Vidovecröl. Rabenstem Sa A , .P4rnakI .  .  . . .  . . . muné S^idánia leányéra!. Pollák H.nrikné, Riki, ^nd-flíete«; elől tudóm ba lehess.n, a mi-

—  Gyiszhír A mnraközi raagyaráág i , (,gorn0jéve| és siern Henri«ti« k. » Spieg! .ló k«r " az alatt,valókat a k.m atok éáeg v éb
régi gárdájából két jelet férfiút ragadott el | zsefné, Simonics Istvánnéi Braun Bernátné Far- j tartozásaik rnagfizetésére emlékeztesse.
A halál a mull héten. Az egyik Gabeüti kas Jánosné, Kocsics Józaefné, Kiss Theodorn, Ha p?-dig nézett szerint egyéb inté'.- 
lmre, aki Pécsett vejénél hunyt el m ultva- ®*v. HorvAtné Kottoriból, Loncsárics Vilma k a, kedéseket is szükségesnek vélne, izok a 
sAratp, 75 óve» korában. A megboldogult (ia ,r'  Ki« kV Prej’ektUM#1 *z Alkalommal közlendők, hogy
számos évig szolgálta a megyét mint Mu- Kisler Károly 5 írt, D r Kelemen Mór 50 kr. azokat az utóbbi szintén megrendelhesse, 
rakős főbírája. Később mint törvénysaéki Rózsai Mór 1 írt, Uníerekker .Tósnef 1.50 írt, e . . . ...
biró államsiolgálatba ment s ugyanily mi- Fischer Dávid 1 írt, Itlényi Jánoa 50 kr. Fogad- , J' Ezennel komolyan ra*gt ltom az 
nőaégben nvugdijaatatott — A má»ik el Ják a helyen is az egylet leghálásabb kóizönet uradalom alattvalóit, robot és előf'gat azol- 
hunyt Novék Károly, voltdráT»-vA.4rhelTi níilriniM,^ „ vai . n , u  *z uradá'm at kivéve bárki más-
plébános és fel.ő-vidéki sle-peres, utóbb * _ ~  Me9[.31 hir®</; \  Bnbá^áno.bás- n»k érdekében használtatni. -  Hasonlóké-
varassdi társas káptalan kanonoka A meg- vasPAlya % 10 13 án áta.?»‘° «  * P«n meKtl lom' hogy akar a ssámtartó, akár
boldogult 78 éves kort ért cl Temetése ‘0r.g1a'0,m '!ak-[ ~ sZ*'am#« r* » " luIt ^  '»4'  ura^ lm , gssdatint, (elsőbbség, enge- 
e hó 16 án Varatsdon ment végbe. Dráva f ^ . l f  kr, »dót fl*»tett; .100,.delem nélkül az uradalom kiterjedésébe.
Vásárhely küldöttségileg vett részt a te- «00 frtUI többet mint 1887 bsn. A nagy- vagy annak szomszédságában fö dekát bár- 
metéasD Nvuaodianak békében » kninzsai keresztény nőegylet e hó 5 íki mily parányi mennyiségben is vásároljon,
meiMan. Njugodjanak békében. mulat8ága közel 1000 frt. jövedelmet ho vagy más bármi móddal bírjon, ntm kü-

— A varazsdi német színészek múlt zott. — A megyei fagyelmi választmány lönben az alattva óknál marháját e’heiyezze 
kedden kezdették meg előadásaikat Csák- tagjai a f évben : Skublits Gy. Epe-jcs^y vagy álta’ok réizből földeket Telheisen. 
tornyán. Jól megy nek k ; a bérletet közel í. Radulovits G, dr. Ruzsicska K. rendes, Előforduló esetnél tekintet nélkül, bönteté 
negyvenen Írták alá. Nem vagyunk elfő Háczky K. és SkubüU K. póttagok. — A sül a termés az ura*á$ javára fog elko- 
gultak s nem szándékunk irtó háborút in - , balatoni gŐzhajózá^ ügyében e hó 13 án boztatni.



l  re d u té k H  p is u r im  :
Olavni pijac, fratertka hiía, térő 
na kondignaciji. — S nrednikom 
woéi je avaki dán govoriti med 
)1 i 18 vurom. — Sva poSiljke 
títnéa w xadríaja novinah, naj 
•e poiiyaju na ima M a rg ita l  
J o ie f a  nradnika vu Oakorae. 

lidataljatvo:
KnjUtara Piaohal Fiiipova kam aa 

pradplata i obxnane poiiljajn.

I 'r e d p la l i i a  r e a a  j a t

Xa ctto h t e .................... 4 fiH
Xn i>vl I t t a .................... í  fitt
Xa ietrtrt let•  . . . • 1 fi t

Pojedini kroji knilaja IS k-r.

ObzHau# se poleg1 peredbe i fal 
raikiaji.

; / /* r  na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeói druitveni znanstveni i povuéljivi list za púk.
‘ Izlazi svak! tijeden jedenkrat i t o : vu svaku nedelju. ^

SIttifieniglastnk: „ Medjimurskogapodpomagajucega tinovnükoga druttva „ Cakoveike Sparkasse4*, „ Medjimurtke sparkasse*, „ Dtlnjt-Medjimtuskt lp<i>k*sie*
i „ Podpomagajittega druitva“ „ Gornjo-yiedjimurskoga kultumoga dniitzau.

Cirkular.
K<jógt je rainister nuternjib poslov k 

zakonskim oblaitin priposlal vu p>slu og- 
njogasnih uaredbah.

ÖtatistiCki popisi gledeé na neizmetne 
kvare i nesrece, kője ogenj po orsagu pro- 
uzrokuje, prinukajn me na to, da vu pog 
ledu ölovekoljubivosti, kak takaj gospodar- 
stvenih odnoiajov naroda, sam po svojoj mo- 
guőnosti sva vóinim, dn se na nesredab ua- 
rodu poroore/da se iziane naredbe ne samo 
oglaiuju, nego’ da se one rím bolje oíivot- 
vore tér haanovitimi vömé. Ar svt naredbe 
od strani vlade samo onda imaju svoju 
vrednost i hasén, ako k oZivotvorenju ujiho- 
votnu na to postavljene zakonske oblasti • 
du£nim spoznanjem i svom moguőnom silóm 
•e trae tér vu torn poslu duinosti svoje toéno 
obavljale budu.
fc f  Pri ovoj anda naredbi osobito laóunam 
na domoljubnost i odauost dotiőnih oblastih; 
ufftm se, da budu one strogo naitojale, da 
se gori spomeuute naredbe toCno budu vráile 
narcéito, da bude oblast nastajala, da vu 
nui8lu ognjogasne naredbe svaka obéins bude 
imala ognjogasno druátvo.

Oéekujero, da za oiivotvoreuje ovoga, 
itvar vu najbliánoi svojoj sednici oblast dobro 
pretreae tér cilju shodui program ustauovi. 
O tóm iiéem, da mi oajdalje za 14 dauov 
potlam aednice prijavu pripoéle a da stvar

nijedua oblast dalié uezategie, kak do 15 ga 
decembra ovoga leta. Tisza.

Veliko spraviiée Cakoveékog ognjogasnog 
druitva.

Óakoveóko ognjtga-no druitvo je 13 ga
o. ra. obdráalo svoje vtliko spraviáöe. Na 
zoéui su bili : Ihak, Krampacs, Koffer, Mayer, 
Vrbojak, Horvatcs, Szeivert, Mortndini 
Cvetkovits, Bencsák, Pjlai, Uolab, Hsbics, 
ZriDyi, Adelmann, Hanzsel. Kukovecz, Maszt- 
uak, Ditrich, Prusv.atz, Mátánovics, Bors, 
Báránits, Kelemen, Ceizek Stefan, Gediua, 
Sztrabunja, Sáfrán, Krizsáu, Breznicsár, Ma 
gla, Medved, Csízek József, Wollák, Fischer, 
Kleiu, Reich i Deutscb.

Predseduik Sárosi, notariui Alszegby,
1 . Sárosi L. pi tdseduik je p jzdt avil pri- 

sufne i javi, da je izbor v« pr< í. letu 5 
spraviSée obdráal, s 60 őlauab stupil je drui- 
tvo vu orsaöko oguj. drultvi vu varmegjiusko- 
ognj. druáfvo ■ radoitjum javi, da je visoko 
ministaistvo, tak takaj varniegj’j* kaj se 
nesreő*1 ognja tié-t, dobre uaredbt vuderil. 
Nadalje javi, da cakovei ko ognjogasQO drui 
tvo ima vu penezih 791 frt 60 kr. vu 
•rtdstvah 5587 fit 40 kr. vrednoati, a pod- 
pomagnjuée druátvo ima 2024 frt 72 kr. 
gotovih peuez.

Javi nadalje, da su nakoji íUni joá iá 
68 frt duitii dru^'vu.

2 ) Szeivert A. zapovednik ognjogascali 
ja v i, da dru/.tvo ima 61 ognjogascab i to 
36 pri ápricalkab, 13 pri lojtrah i 13 za 
red obdrfati.Dráili su 18 veibíh, i 16 spra- 
viiftah ; nadalje jav*, da su ognjogsici vu 
proHom letu triput vu ognju bili.

3j Komiáija za pregltdanja laőunt ja
vi, da je raéune vu redu naila i da je do
hodét 1319 frt 62 krov bib izdatek takaj 
tubko, nego med'izdatkami stoj'ju 759 frtov 
71 kr oitali penezi, koji su vu iparkastu 
deti. Deát Jozaefu kaisiru se spraviáöe zab- 
vali za trude njegove.

4) R <31ni podpo'nagajuéeg druátva se 
poka eju, iz kojib se vidi, da ovo druitve 
ima 2025 frt 40 krov peutz vu iparkassi.

5 . ) Predseduik p >ka£e popis draátveuih 
steds vab, koji imaju 5587 frt 40 kr. vrtdnosti,

6. ) Izibrali su iz nova druftvene ö'nov- 
nike i izbornike i to : (Imena g lt ii vu ma- 
gjarskim delu naáih m v n, prvi őlauak, áfsti 
paragraf! IJrtdn k )

7. ) Na leto 1889-to je jjredpiiau 1149 
frt 64 frt kr. ddiodek i tohki izdatek.

8 ) iSpraviKe izreöJ, da bude i letoa vu 
falnjaku, i to 2*ga íebruara balt obdr/.al, 
izebrani su vu komidiju: Sárosi za predied- 
nika, Szeivert, Cvetkovits, Deák, Krampacs, 
Masztuak, llanztel, Kticli, Pulai, Köfftr, 
Adelmann, Ditricb, Löbh Matanovics i Reizer 
za ólaue.

12 1
9, Minthogy komolyan elrendelem, Irodai szükségletekre — kivé- Az uradalmi ügyekben utazván, utazási

hogy jelen utasításom, pontról pontra hiven vén a papirost 3 „ költségre naponkint. 46 k r , ha saját lovai,
és szorgalmasan megtartassák, kötelessége U vak palkolására 4 „ val utazik 1 fit.
leend a számtartónak jelen utasításomat tr/ . . .  ,, , in .leien ie^vzett é«i
gy .kr.bb in , de legalább i« negyedévenkjul Mrtr]lal n“Syl “ T*U M f . tátnmi járandótógon ki *|1. ne m .r é « $ .n
egysier a hivatalban mindnyájok e őtt át i | j zo*t (li,zn<jból j 4 "Ztímtartó bár mi néven nevezendő iirllgy
olvasni. . Orea ívukhói ■»(» *la,t' llirm > e.ekély.éget i» eUajátitani,

lovabbá a számtartrt, mint értelmen , A u .. • minthogy lia előbb vagy utóbb ilyaami
hivatalnok és hű szolga, minden egyebet -  , .. . • napfényre jön, az elsajátítottak viaaaavételén
a mi tán a* utasításomban néni foglaltatik, ,A  ’’ . \  és kegy vesztésen ki vili még büntetéssel is
de hivatalával összefügg, m!nt serény, szór 7 /  1 fog megfenyittetni.
galinas és hii szolga, teljes készséggel tel- ™ ,, Url)’
jesilenil, nehogy lelkiismeretével és letett j . uróbó1 „ Kiadtam Eécsben, 1723-ik évi jan. l én
esküjével jöjjön ellenkezésbe j ,0 ” Marianna özvegy Altban Grófné

Azon esetre azonban, hogy ha szán | * szül Pignatelli.
dákunk nem lenne a számtartó szolgálatát Kasznári hivatalból,
többé igénybe vehetni, avagy ő maga i s ' Ruzából 4 mázsát
ama biaalmas hivatalát többé megtartani ; Rozsból 24 , S zü rk e * : tó i ü ze n e te k
nem akarná és elmozdításához ő va Hüvelyes veteméaybdl 4 „
lami okot nem szolgáltatott volna ; úgy az | Zabból 40 * — Kottori. K. Szives Ígéretedre számifok. —
egyik, valamint másik félnek is szabadsági- Uradalmi pinciéből Kőszeg. M.Á.. közlemény jönni fog. A sok szép jd
bán állland «gy negyedévi felmondást igény- j Bőrből 24 szigeti akőt
r® ™ ! tn1, „  ̂ , ^ ld ség , a konyhai szükségletek fedeaé- A szép verset köszönettel vettük. A régebbi már
“  Ellenkezőleg, hogy ba^ hivatalát seré- séliez ha lehetséges, az uradalmi kertből megjelent. Mindig szívesen veszünk az fin keze-
nyen, szorgalmasan és hiven teljesítendő 1 kiszolgáltatandó, avagy egy drb. föld hogy böl, akár prózát, akár verset. — Siridó. V. V.
letett esküje után, fentartására évenkénti a zöldség termesztését maga eszközölhesse, kömmel látjuk lapunk t. munkásai között. A

*  deputátum u.egyirnotk.1 együtt, kertnek kihasítandó í ? ®
akit o maga fogad tel, de ellátásáról gondos- Savanyú káposztából 6 akó.
kodni tartozik, alább jegyzett járandóságnak Tűzi fából és takarmányból a mennyit mér- felel*»s ẑerkehztö
kiadása részére elrendeltetik. sékelt tartá* igényel.

A számtartói hivatalból. Egy tehén téli tartására takarmány és H A R G I T A I  J Ó Z S I K
Készpénzben 160 frl. nyáron egy tehénnek legelő.
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Z  V7 |  f  TE I T H V n P  A 0  [doiastje pripravljaju. Bormi* to od talijanske
A  K  A  V  I x A J  J E  I l U f U u A  í  vlade nije lepő, da nerespektira starnoit i ugl#d

^  . . papimkc stolice tér áaje zroka na tak £aloitne
„ m i i .  Nesreía na ieljezmci. okoinosti!

Nekaj ÍZ iivota Csurile Jan C- Prvih danov januara pripetila se je Potres.
1L neaivía naáeljeznici biisu Fiúm#. Med Me> Iz Neryorka nam dohadja glag, da je

Ali £im m bolje prebliiavalo vreme i Plase zvanom meitii naatala je strahovita u Cl8tariki tak(jv potre« bil# koj je i vnogo 
iibora, tim manje je imái aíanje Ciarila, da bura, pri kojoj poskliznul s# je v,a* “0l i |juditva p0moril. D j vezda piiu, da sa pod 
bude izalel. Na dán izabirauja dojdeju, iz iz sinjah tér se je osem vagonom >z viao; ruáeviuami züinah 140 mrtvib teleiah niáli 
iTih »elah ljudi zaatavimi, avaka atran avo- koga naaipa tu giiboku dolmu sru3ilO, r r i   ̂ vuogo ,jud|tra jos faji# za koje mis|e> da 
ii»i, i gde bilo je napiaano ime avoje slram toj katastrofi izgubile au tri 1 J u ü 1 j su takaj jói pod rusevinami stanjah zikopa- 
ablegata. Videl je opet Csuiili, da gkorom tivljenje a viée jib je jako oranjeno. mü q. Kvar preuzrokoraaj po óvóra potresi 
fekia atran kriéi: Éljen CiuriU! Éljen Cin 0sem vagonov nisu ved mogli gór »P™v lt lI precenjen je do vezda na 4 milijuna dollarov. 
rila na* ablegat! i popévá njegovu popevku, ar gu , t na komádé adrobili. Muzika i vük.
dobil je nazaj ufanje, da bude izalel, zito Nekaj *e pogovarja. Oudnoviti ut'sek ima na vük*, kak se
ti je i bandu prirediti dal, da odmah ako Ont uredba, po kojoj imajii jednogo- prip0Teda, kreiauje ognja i muáika Sto nije 
bndeju proglasili, da je on izabrau, n j  mu diinji dobrovoljci oficirski izpit poloiiti, éu| prip(iV§st> kak se je Cigan t gU8]ami 
za igra njegovn popevku. dala je povoda k tomu, da su se aami STOjjm: 08loboiil oi napidnuéa atrahovitoga

Videl* je to pripravijanje raoja stranka. vladini ljudi proti ovoj urelbi podigli tér QTOga Deprijatelja ? Da |e pak yuk muiike 
niti ona nije hotela zaoatati, zato i raoji sq ge vu protivnom snuialu vu kabmetu o ro | dlndanas boji, to naui zasvedoéava ovaj 
pripravili bandu, da ako izadjem, naj zaigra izrazili Po tóm dotirali su 1 isza Kalmana dogodjaj Nezdavnja poCekali su na cesti 
Boté iivi itd. . vu takov nepovoljni poloíaj da ne oji io e jtdnoj vu BujCOviui med Dornom i Jakobenom

Dojde vreme, da te zab;raju glasi. Moj na njem opaziti nameru, da bu se zahvalil za trj ?uki p()jUrgkogt koCiiAt Nevoljni koóü 
Csurila komaj je éekal konec, jeli bude izaáel. predsedniétvo rIo bi vu politickom obziru zm?sj ie je na prjpoveit od Cigana tér 
Dovriiji i prebrojiju glase, ali na kilóst jako velika premenba bila za celi ni* or- pű(<tíj Sf0ju trubentu puhati iz s?e jakoiti 
Csurilovf, jer ja »am viée imái nego Cserila. tig, ar 1 isza vre 14 bet ravna s körmi om gvoje trubentauje postalí au vuki, zatim 
Kad je proglaleno bilo, da sara ja izabian, orsaga magjarskoga. l o  se pogovaia, nu pQ<,ej- gu 0(j ceste doj yugibati i nazadnje
zaigra moja banda: Bole zivi itd. Csurila jeü bude za iatiuu J isza resigmral, to je p0begjj 8U prcz traga, a poítar mogel se je
zaéuje to: samo da se ne izruid na zemlj* drugo pitanje. miruo da|je Yozitj>
od tóga, da sara ja, a ne on izalel. Koj nezna kam s penezi. Osobiti gustui.

Ja  sam ga zalil jako, ali msam aogel Vn0gi siromak rád bi dobro svoje dete J«d#n ieljezniíki poslenik imenom Szokol 
mu pomcai drugai, nego da vu drugim me.tu ikolal, pak ga nemre, ar neirna peneze, gteftn zayadlal §e jc yu Kaá i> da gt bud|
gde bude t*kaj ne dugó izsbiranje ab'egata, da bi za njim vu varoáu koltu plaőal tfa- yu )ku Heroadu okujft,t ako mu daj t
da ga budem pomagal. To sam 1 napra?il, run Oirks konzul vu Leipcigu nemre se dfa lUra öpilitu8a> Vadlinga bi sklopljeoa u 
kcliko sam mogel i sreíno je izalel. na to potuftiti. On ima toliko penez, da 8zokol ok# , se yu Hernadu usuprot la-

Csim w to dogodilo da je bil takaj i j e svoje dva jopce ko;e osobito preitim at*, dft. oj zimi 0T0- Potlam k ^  d<)br0 ae 
en izabran, nazaj se je skopilo naáe pnja- na koátu dal, dók se íz Ruske doma po* . najel j napii j klk pripovedaja, kupelj 
teljitro, kője ura mislil, da se bude razteplo. Yrne, kam je kak konzul odputovati morál. Qva zim§ka DÍ-f niü katara preuzrekoTala. 
Podeli smo opet mi naástsn iiTOt.naiestare Jopce svoje poslal je v koHu vu Berlin, Kak :e goi  jeii iz pivkáije iftel na ovak 
zaba Te, n**i« razgorore, amo te je bili ráz- dal njim je za nadairatelja jednoga hara ibelnu okladu? j í  pak za *r ;ritas i jedno 
lika medju naiim vezdanjem í pnjalujen pina i odredil, da jim se svaki dán daje { d Q . éudnoTÍti pultu4. 
tifoto, da amo se vezda tíIs sporainsli, kak trikrat mleko, teleéja peőenka, fenolja i J g |a(j yu
budemu vu uboru na zelenih stolcah sedelb sadje, k tomu pak jib je dal lepő i to p lo , ZQlm0 da su lanjsko leto vu Kini tolike

I)o*lo je pomalem dugó (Jakauo Tr#me obleői • íesom ua glavi. Mlada gospoda ,aye i potopi bi|it da je po t ri milijana
da idemo vu sabor. Dojdemo mi tam vu jopöitíi dobro se öute vu növöm svojem j. 4ÍTij2Bj e zgubilo. Őre poplave poiinile 
Uj Teliki u ra i, takfoga gospona je podel 8tanovanju i nekaáu baS nik^kve íalosti za ^  nekolib kraj,b toiiko kTtra> da ^  onjb 
Ciurila ipiiati, zato da je on opozicionalac gospodarom svojim. kra:ih letog D Í k a j ü tkft obrodilo mije. Po
i ablegat, da nigdar nije uitko videl. Puma- OrsaCko 8pravi§öe. ■ tom naital je vu tih okolicah itrahoviti glad,
lem smo hodili sédét vu aabor svaki dán, Znamenito su predstavke naiega voj- j- d|tfQ od giada opada \ Tmira a f it da ko- 
da ako drugo drugo nebudemo napravili, bar noga ministra baruna Fejérváry Géze, kője . je uCa roti ovoj nefol;i nekl; 
budemo euli, kaj drugi delaju, je vu prvoj sednici potlam boliómh svetkov m0(j;

Csuiila •« navcke pripravljal na govor predloiil. Po ovoj predstavki zapoóinula bi Bogati zaruki.
»li nik»d» nije bil priprtven, to je Uk dugó TOjna obvei»n< st na«ih mladiíev vu 21-om (;rofa Aödiáiy Emaouek Kei Irm» ide 
trpnlo, dók eu n»m leta iziila. letu dobé. Broj regrutov ima izn.it, pn  zám(lt B t| otec njeaj nlrttCjl j# Tu Bt4u

Doílo je dakle vre.no, da ae nov, able regularnoj trupi 180,100, u p ridom ob-an  n, j8j#jM4j‘j #lobUe , rednosti z, rníni d, r.
gat izabira, ali izmedju oaa mjcdeu ni se (e atvu 12.500 momkov. Honv.dstvo dob, 0 J .  J, t ojj rIznovrjtoih zaru6alh opravah,
botéi dali kandidéra',, svaki je b l  toiga ve* takaj rezervu a sluíba pravatraje dva leta. dr a rubja , p3lt<!jin#, kojega cena iznoai
•it. Cvnrila véli, da badara je bi v«C treC, Nadalje o .« jednogodiínp dobrovoljci, ko|, jh , t# jezer fd,,nt ,r vn penezu.
dedek ojegov opoticionalac, pak da ipák prvo leto oficirak, izpit nepoloíe, unaju jo , Dj nj. , ,meniti rof t0|!í yu BeCu uara.il,
nikaj nemere uapraviti. Zato ae j* vezda za jedno leto a uíiti. u 0 d)ma TU BadapaitUt mogu b i ga bor-
sitii i sabora 1 zelenih stolcov. Nezdu^m otec mei pubfa]jli

Moj drigi Osurila, vezda simo doma Cloveku lati vu zrak idu, kada pre- p ^slOStni alasi
svoje posle obavlja i nemieli vide nigdar, da i misü, ksk nemilostivno srce nekoji ljudi a ' . .
bi bil ablegat. To jedioo si je preskibe), da imaju. Vu Kamernu el/askom varoáu za N“l!ir ! .8u vu Pro*ll“  dT
je bil ablegst, da ga ifi za opozicionalca peri ;e jtden ölovek vla»titu svoju kcer vu ^redui Meijunurci. to. Gabelits mr 
zoveju, veliju kak otec, tak sin Jankó je j t dnu odstranjenu luknju svoje hite tér ju daánji Medjimunki veliki sudec. Pokojni Élvei 
Teliki opozicionalac. tam osem let zaprtu dr2al, davajué joj avaki j® 75 letab Pokopali au ga tu JPeéuüu.

Vezda obfdva iivimo vu miiu, jer j an vré vode i komadid kruha. Kada au ^  )váli Károly negdainji plebanufl i yicej*ifni 
Csurila meni nije vi*e, ako je i bil opozici ju uaéli, izgledala je kak divjak, smráavila.! nedelski, vezda kan mik vara/4inski vumrl je 
onalac, kak je drugim. Zibafljarao se kak zamazana vu sTojem blatu, oprava je od TU  ̂ araidinu Zivel je 78 letab. Iak»j vumr 
smo se prije. Csurila pleie, kak prije, dók gnjiloée od nje na komádé odpadala. Ne- íe vu L^idaTi Zírje ki Vince ravnatej 
nije bil ablegat, spominamo so uajviáe za 8re#nu devojku deli sn pod sudbenu pazku lejidavake Sparkasse. I okojn z vei Je o 7 leta. 
nale boravljenje na saboru, na kaj zna redi \ na Vra«t*o, a nemilostivnoga otci zaprli podivoju vu miru i svetloit veiivecna
Ourila: jedenput sam bil ablegat, ali viie iU \ vezda deka piacú za otóinski avoj cin. naj se uiim svetli.
nigdar, ali opozicionalac kak me sve zove, Papa ostavlja Rim 1,1 "*
btdem oatal. Stanje svetoga otce papé véé je h k  Cuk kakti prorok.

Oto vám je dragi őitatelji iivot na j nepndnosljivo postalo polek vezdaínje vhde Vre viie let tóga, da su naie medji*
kratkom Ciurila Jankepoale smrti otca ivojega. talijanske d* je papa Leó X III odlué:! muráké g<re nas jako, tak rekué nepoToljnom

(Konec ) ostaviti staru svoju rezidenciju, tér drugara vinskom kaplicum daruvale, ako prem pred
Priredil : preaeliti se. Vele, da si je zebrái Belgiju za nekulíkimi letmi tak dobro i sladko vino dalé

Kerleta Ignác- budude svoje stauovau>, a kak nam is jesu, da iz dalekih krajevih k nam dojdudim
' | Brüssela javijaju, ved ae tam ua Djegovojkupcom bili smo sreöui ua^e blagn za dobre

I



I Hirdetés. |
) A Csáktornyái állami tani tőke pesdében feláll i tani szándékolt köz- O
) tartáshoz azükséges élelmi czikkek, nevezetesen: kenyér és zsemlye, marha- O

hús és zsír, továbbá liszt és tej félék szállítása a legjutányosabban fel
vállaló iparosoknak adatik ki. Felhivatnak tehát a jogosított iparosok, hogy S  

j£ a szakmájukba vágó czikkekre zárt ajánlataikat (offertj m

| folyó hö 23-ik délelőtti 10 óráig
|  a képezde igazgatójánál nyújtsák be, a hol a feltételek is megtudhatók. Q  
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peutze prodati, a * il tomn ibe lett, da malo Po zahodu mrtéi se. — Nyugat után esteledik.’
a zvan tóga jóé zloóísto vino dobili jesmo, Poldan obedojemo. — Délben ebédelünk
da tak rakaő, eami.ga moramo potroiiti, ar Po poldan i pred poldan délaao. — Délután I
za njega nigdo nepita niti rnara, a íto se és délelőtt dolgozunk.
tióe porcije i druge ostale daée, ravno tak Jedea ineiec ima őetiri tijeunov. — Egy
moramo platjati, kak da bi nas Bog s nej- hönapuak van négy hete.
boljéem blagoin bil nadelil. Kaj si hoéemo ? Jeduo leto ima dvanajst mesecov. — Egy
moramo trpeti i vu tóin sladkom ufanju biti évűek ran tizenkét hónapja*
kak se véli, da za hudiw vremenom lepő Delaven den delamo. — Dologtsvó nap dől-
dojde, isto tak, da za zloóes tim vinom jenput gőzünk.
dobro prirodi. Svetek se poóivamo. - ünnepnapon nyugszunk.

Ja  se veoma jako nadjam, ar upaxil 
sam jedno od jako starih ljudib reCeno pro- ~ 
roé&ostvo, kője sam ja iám vre opazil i de
iiv tl da izbilja ono, kaj su nam nasi itarci V E I T  A T  7  A 7 D  A T E T  P A Q  
iz éale pr ipo ve dali reő njihova je iitinska H U A f l w  A l i i  A L A Ü I I j I l u A u  
postain.

Najte misliti, da budem vám ovo pro- Jedcn “ uí ■» ie «praTÜ nekaj penez,
roéansvo od Boga zna, kak vuéenoga i mu- Ptk aA ,nu j° £do nevkradne, zakopal )e nje
droga öloveka povedal, samo od jedne vám TU iumi* Nego za iludaj nagle imrti, da 
dobro poznate ftice bőén na prvo dati, koja P®nez‘ ntostanu zakopani, povedal je to svo-; 
se po medjimurskim jeziku tak zove: lova. Íemi kumu- Za malo vremena iáéi je, da si 

Ja  s bo/jora miloiCum, hvala Bogu, P « « e vidi> ali Klej, P«n«z* 1 Mo* je 
nosim ober lest kriiov na mojih plscth, tak bil Te eavedocen. da mu ih nije nigdo drugi 
aam mogel izpaxiti, da ie to isti na, kaj su odoe8el» ne8° kuss. pák zato je otilel tahi, 
naii itarci rekli, ako najme te grabeiljive | K nÍemB> tér mu refe: Opet sam si priipa- 
ftice sove po nőéi cvihju, onla bude zloéesto ra* B*°. érinti, pák i öve budem tam ziko 
vino, ako pák huékaju, onda se imamo na- dra£Í kun), najte nikomu topovedatil,
djati dosta i jako dobroga vint. Kurn niSalê i, da se bede joá za viie

Ja na ovom növöm letu imái sam areéu 1 P®uez zedobavil, vzerae vkradjenc peneze, i 
te p?rnate proroke Outi, da pri nas jako!odbeia* Je br*® b°lje Tn 5nmu * nazad ih 
huékaju, onda se imamo nadjati dosta i jaké z*kopa. Ali mug kak je doáel potlji tam 
dobroga vina. 1 naiel Íe 8T0Íe peneze, vzel je nje i odnsssl

O da bi gocpodin Bog dal, da bi ovi dimo» ku® 8Í Íe Pftk zubt obrÍ9tl* 
proroki istinu imali 1

Nemialite moji mili ftitateiji, da ja Gospon doktor, rekla je jedna áidovka, 
rnozbit zato ielim óva, da bi mozb t ja bil Ponttozite za Boga mojemu siuu, koj je msdsgs 
prekoreden ljubitelj tóga botjega dara, nego obDorek Misiit* si samo to nesreőu, gda srno
zato, ar bi onda mi gornjeg Medjimurja sta- 8* poslali v Béé, bd je deéko dober i po- ’
novniki. koji jedinosamo na to kaplicu iekamo bo^eu, b*l ie T ® ón, a vezda kak!
i naslanjamo, te bi mogli draie i vile ti*Éiti!Íe d*rao dolel, otiSel je taki vu oitariju pák 
i tak one prekoredne velike daöe, s kojimi; iz d‘m0 d°Seh na ganjku je kninil
smo obterleni, leái napiadat!. Nebi se onda d#^ °  kr*óinko.
dule karke, kletve, nebi bilo giJosti i plaéa, N*i .se drAK* f ^ P 1. r^ l  j#
i nebi trebali onoga uepovoljnoga gosta, tak d°ktor, njihov sin je ne obnőrel, nego da je
zvanoga ekgekutora, nego bi svaki dal Boga nn kuftnul flunkt a dók a da bi bil pojol,
kaj je boije a kralju kaj je kraljevo. O daj onda b‘ b^ a znamenja noroiti.
Bc£e, kaj s i naéi itarci prörokuvaii, da bi ___ ___  .
bila istina. Sova pako naj ne evili, nego
kak naj bolje more, tak naj hulka 1 L O T T E H Í J A .

Vu Sv. Martina, 10. jao. 1889.
tyollár Qjötgj. Bpest 13. januárt 1889,

cemester. & 2 .  S .  ö . J& .
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Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y

A Csáktornyái kir. jbíróság mint telek
könyvi hatóság részéröl közhírré tétetik miként 
a Csáktornyái takarékpénztár részvény táqíu- 
tattal egyesült önsegélyző szövetkezetnek Ifid- 
rovics Jácos és neje Perics Ilona Csáktornyái 
lakói végrehajtást szenvedők elleni 50 Irt.
40 kr. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé- 
bei a nkanizsai kir. törvényszék s a Csáktor
nyái kir. jbiróság területén lévő Csáktornyái 
köziégi 778 számú tjkvben 74|a hriz. alatt 
felvett 610 frt/a becsalt ingatltsok s tar
tozékai

1889 iri frbnár li* 4-éu d. t  10 énkot

a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyv tárában 
'megtartandó nyilvános árverés a megállapí
tott kikiáltási áron alul ii eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kikiáltási árának 10 százalékát 
vagyis 61 frt készpénzben, vagy az 1881 évi 
60 t. ez. 42 §-ában előirt óvadékképts 
papirban a kiküldött kezéhez letenni a többi 
feltételek a bíróságnál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir. jbiróság. tlkvi 
hatóságnál 1888 évi november hó 6.napján

828

C E N A  Z 1 T K A
Knruza 4.65 Péen ca 6.90 H ri 5 — — Jeö- 
msn 5.50 Znb 5. örsh beli 8.50 áuti 7.80 

()(ígovorni nrednik; 
HARGI TAI  J ÓZ S E F

Mapjarska slovnica- 
Magyar nyelvtan

in.
Od vremena i lett.
Az időről és évről.

Dán jc m te l. — A nappsl világos. (
Noé je hladns. — Az éjj hűvös.
PoluoCi vura dvanajst bije. — Éjfélben az; 
óra tizenkettőt üt.
Iutro ie stanemo. — Reggel felkelünk.
Veder se legnemo. — Este lefekszünk.
Jedna vura ima éetiri fertalje. — Egy órá'iak 
van négy fertálya. |
Vu jednoj vuri je fartalj pol - i tri fertalj- 
var. — Egy órában van fei tály -fél és három - j 
fertály óra.
Denes je nedelja. — Ma vasárnap van.
/ú tra  bude pondoljek. —- Holnap hé»fó leiz, 
Poautia bude tork. — Holnapután kedd lesz. J 
Onda sreda zatem pák Cetertck. — Akkor j * 
szerda, azntái meg csütörtök.
Véeraje ubota  bila. — Tegnap szombat volt , 1 
Predevóarom je petek bil. — Tegnapelőtt i 
péntek volt.
tred  aunCenim izhodn dani »e. — Napkelte! 
elölt nappftlodik.
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