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RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS MEGHALT.

A nemzet gyászba borult; elveszí
tette azt, aki hivatva volt folytatni sze
retett, dicső királyunk nagy munkáját: 
békében gyarapodni és erősbödni a 
nemzetnek szellemileg és anyagilag.

A szomorú esemény — a trónörö
kös váratlan halála — széles e hazá
ban megrenditö hatást keltett.

A nemzet gyásza nem kisebb a 
felséges szülők gyászánál. Mert a meg
boldogult nemcsak folyékonyan beszélte 
nyelvünket és irt nyelvünkön, hanem 
szerette is a magyart. Jól érezte magát 
minálunk : felkarolta a művészetet és 
tudományt, figyelemmel viseltetett min 
den szép, jő és nemes iránt, ami a 
hazában történt.

Leendő jő atyát veszítettünk el 
benne, aki megtanulta ismerni vagya
inkat, óhajainkat, aki tudta méltányolni 
törekvéseinket, aki ismerte szabadság 
szeretet linket !

A szép remények eltűntek, elöl
tünk a szomorú valóság! Elveszítet
tük! Nincs ember széles e hazában, 
akit a fájdalom súlya ne érintene ' 
Európa müveit népei osztoznak velünk 
keserveinkben. Nincs más vigaszunk, 
mint megnyugodni a leghatalmasabb 
Ur végzetében és fájó szívvel inon 
dani :

Nyugodjék bekevel es az örök vilá
gosság fenjeskedjek neki !

*
A hivatalos távirat a következők

ben tudatja a szomorú hirt : Mécs, 
január 30, délután 3 óra 30 perez. A 
Raden mellett lévő MeierlingbŐl, hová 
a trónörökös tegnapelőtt vadászatra 
ment, éj) most érkezik a megrenditö 
hir, hogy ö Fensége Rudolf trónörö
kös, valószínűleg gutaütés következté
ben hirtelen meghalt.

*
Csáktornyára még az nap, jan. 

30. fél három órakor jött az első hir, 
tehát a hivabdos sürgöny feladási elölt

egy órával, hogy ő Fensége Maidling- 
ban hirtelen meghalt.

Rögtön kérdés tétetett Cráczba, 
aiiol a szomorú Iliiről még semmit 
r-em tudtuk. Egy negyed óra múlva uj 
sürgöny érkezett, hogy nem Maidling 
bán, hanem Meierlingben történt a 
gyászeset Kél négy órakor újabb kér- 
dezősküdésre Kanizsáról megjött a vá
lasz, hogy a szomorú hir, bécsi és 
pesti értesülések folytán, fájdalom, igaz

Mint a villám futotta be városun
kat a hir. csoportok alakultak egyes 
helyeken, elknmorodott arczczal járt
keit a közönség, az utcán, a vendéglők 
ben, a kávéházakban mindenki csak 
a szomorú hírről beszélt — lapunk 
azonnal külön kiadványban értesítette 
helybeli és vidéki előfizetőinket az ese
ményről.

Másnap reggel a középületekre 
gyászlobogók tűzettek. Az olvasó kö
zönség alig győzte várni a fél bét órai 
vonat bi robogását, hogy a budapesti 
esti lapokból bővebb értesülést szerez
zen. Azonban egyetlenegy magyar esti 
lap nem érkezett, csupán a Pester 
IJoyd . amely rövidke hírben adott iga 
zat az előző napi sürgönyöknek. Fgyan 
csak Bécsböl megérkeztek a Neue 
Freie Presse kiadványai, amelyek 
kimerítőbb részleteket közöltek.

Este a varazsdi német színészek 
átjöttek, hogy szinielőadásukat a Hattyú 
bán megtartsák, azonban a közönség 
nek volt annyi józan érzéke, hogy az 
előadásra nem ment fel akkor, ami
dőn a magyar király fia ravatalon fek
szik. Ugyanígy cselekedtek a halálozás 
napján a kereskedelmi kaszinó tagjai, 
akik mulatságuk:t nem tartották meg.

A tüzoltó-c gyesiilet tánczvigalmát. 
tekintettel a szomorú esetre, íebr 2 a 
helyett február 23 ára tette át.

<> Fen-égé 18ő8, aug. 21 én szü
letett tehát 30 évet. ö hónapot és 3 
napot élt. Házasságra 1881 május 10 
én lépett Stefánia ő Fenségével. Reá

nyuk Erzsébet íőherczegnő 1883. szept.
2-án született.

*
A hivatalos lap rendkívüli kiadása 

a gyászesetet a következőkben közli :
< > császári és királyi fensége Rudolf 

íőherczeg trónörökös, folyó évi jan. 
30 án reggeli 7 és 8 óra közt, Raden 
melletti Mayerlingben levő vadászkas• 
télyában, szivszélhüdés folytán hirtelen 
elhunyt.

*
A holttestet a halálozás éjjelén 

szállították a vadászkastélyból Récsbe, 
a burgba, ahová másnap éjfélután két 
urakor érkezett meg. — A nagy csa 
pást Iloyos gróf, a trónörökös vada 
szótársa vitte Récsbe s először a ki
rálynéval tudatta. A király felséges ne
jétől tudta meg a szörnyű hirt. úgy
szintén a trónörökös gyászbaborult 
neje. — A temetés valószinüleg ked 
den délután négy órakor lesz. A holt
testet a kapuczinus sírboltban, a szi 
vet és a beleket urnába téve az au 
gusztinusok templomában helyezik el 
örök nyugalomra.

*
Lapunk zártakor vesszük a hirt, 

j hogy a trónörökös nem szivszélhüdés 
ben halt el, hanem önkezűleg vetett 
véget életének. Pisztollal lőtte magát 
főbe. Környezete a nagy zűrzavarban 
eleinte titkolta a halál valódi okát, 
azonban a hivatalos lap legújabb száma 
meghozta a szomoru hirt.

Hogy mi vitte O E'enségét a gyá
szos elhatározásra, azt bajosan fogjuk 
megtudni, azt azonban a hivatalos laP 
is említi, miszerint 3 hóval ezelőtt O 
Fensége leesvén a lóról, agyrázkódást 
szenvedett minek következtében be
tegeskedett, s agybántalmai voltak. 
Bármiként van is a dolog, ne kutassuk, 
hanem nyugodjunk meg a végzetben 
s boruljunk gyászba, sajnáljuk az el 
hunytnak atyját, legjobb uralkodónkat 
s sajnáljuk önönmagunkat, hisz legszebb 
reményeinket látjuk megsemmisülve !

▼I éffolyam Csáktornya, február 3 - á u  fi. ízém
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A  Murakózi tiszti önsegélyző 
szövetkezet.

(Elnöki jelentés)

Tisztelt közülés !
A midőn Önöket e második összejőve 

telünk alkalmával üdvözölnöm van szeren
cséin, el nem mulaszthatom leplezetlen 
örömömnek kifejezést adni azon eredmény 
fölött, melyet a második üzletévnek bezá
rása alkalmával konstatálhatok. Egy tekin 
tét a zármérlegre, mely Önök elétt fek
szik, s hü képét nyerjük helyzetünknek ; » 
bár szerény a nyereség, azon körülmény, 
hogy ifjú szövetkezetünknek sikerült kihe
vernie az alakulás nehézségeit s azon túl- 
számos kiadásokat a haszonnélküli költse 
geket, melyek elől el nem zárkózhaték — 
örvendetes hangulatba kell, hogy hozza 
minden önzetlen,'ő zinte barátját egyesüle
tünknek, egymagában elegendő arra, hogy 
derültebb színben lássuk aemes in entióból 
alakult szövetkezetünknek jövendő sorsát. 8 
miután ezt Uraim egyedül Önöknek kö 
szönheti az egyesület, én sem zárkózhatom 
el ennek kijelentése elől, kétszeresen nem, 
mert csak is az Önök közreműködése tette 
lehetővé azt, hogy amit tavaly óhajként 
fejezhettem ki csak, ma már mint való 
tényt állíthatom, hogy az egyesület erős, 
szilárd, czéllának s hivatásának megfelelő, 
melyet további erősödésében egyes tagok 
nak esetleg bekövetkezhető közömbössége 
sem lesz többé képes megakadályozni.

Az igazgató tanács a rendes évi köz 
ülésen kívül 15 ülést tartott, melyeknek 
tárgyát jobbára folyó ügyek képezték, ezek 
között természetesen elől állván a kölcsö
nök megszavazása-

Ezen üléseken mindössze 847 frt. sza
vaztatott meg kölcsönképen, melynek egy 
része visszafizettetett, más része még künn 
van. A kölcsönök visszafizetése megleheiős 
pontossággal eszközöltetett, s a hátralék 
nagyobbrésze oly tsrmészeiü, mely minden 
akadály nélkül, magától kerül víspz* a 
pénztárba

Daczár h azonban az igazgatóság meg 
fontolásának s óvatosságának a megszava 
zások körül s dacára a méltányossággal 
párosult erélynek, melyet a lankadókkal 
szemben gyakorolt, mégis két esetben kény
szerült a per útjára lépni, hogy a veszé
lyeztetett tökét az egyesület tagjai számára 
megmentse.

.Jelenthetem egyúttal, hogy szón esz
me, mely tavaly a fogyasztási osztály föl 
á litása érdemében fölkaroltatok, nem ej 
tetett el teljesen, mert noha nem oly ér- 
tidennben, de más kérdésben fölujittatott, 
a által,hogy az igazgatóság a tömeges sigy 
< osóbb favétel érdemében tudakozódott, a 
vidéken.

Bizottságot, küldött ki ez ügyben 
mely eredménynyel is járt részben. Miután 
azonban a beszállítás költsége túllépte volna 
a fának helyszínén való árát., igy tehát ár 
bán alig juthattak volna a tagok olosébb fá 
hoz a rendesnél, ezt is jobb időkre elha 
la*ztani volt kénytelen

Tárgya volt továbbá ülése1 nknek a ta
gok fölvétele is M g azonban a t*gok 
s* ima négygyei emelkedett mégis a ta 
valyi közülésen bejelentett. 46 tag 38 rz 
apadt és pedig annak következtében hogy 
12ftagg»l részint, elhalálozás és elköltözés 
résaiut kiléptetés folytán megfogytunk.

Miután ily módon a szövetkezet belső 
életének s igazgatóság működésének lövid 
vonásokban hü képét igyekeztem volna

1 föltűntetni, ajánlom szerény de életképes 
egyesületünket az Önök figyelmébe s sze- 
retetébe azon kéréssel : támogassák » moz
dítsák elő érdekeit a jövőben is s lelkes 
bajnokainak maradni soha meg ne szűn
jenek !

Csáktornya, 1889. január 27-én

h  C h Ú X F É L É

Svastits Benő főispán ur ő méltó
sága m. hó 27 én Csáktornyára érkezett 
Másnap A-Lendvára iáiul ült a magán te 
nyészmén osztályosás ügyében ügy nezen 
ügyben 29 én Csáktornyán időzött. Az 
osztályoznál jelenvolt >k : O Méltóságán kí
vül Durmann ezredes ur, Arvay István, 
Vrana Frigyes, Luperszbek József s a t 
urak mint bizottsági tagok, a járási főszol
gabíró ur és a közs elől,áiók. Ö Méltósága 
délután megtekintette az áll. képezde uj 
épületét, ahol az intézet igazgatója fogadta 
s kalauzolta. Ö Méltóságának tetszését a/, uj 
épület teljesen megnyerte. C*áktornyár 1 
főispán ur és Dur • ann ezredes ur Per- 
lakra távozt k. Perlakon 30-án eszküzölíe- 
tetett, a tény észmén osztályozás.

— Királyi Pál mindnyájunk által tisz
telt országgyűlési képviselő urunk ő nagy
sága újabb jelét adta annak, hogy szelle
mileg közöttünk van, gondol kei öleiére és 
annak ;ó*ékonyczélu m ila sngaira is. A 
következő levelet vettük ő nagyságától ; 
Igen tisztelt Szerkesztő u r ! A Csáktornyái 
»Szobranye« aszta társaság f. évi febr- 1 fi
án és az ugyanottani önk tűzoltó egy 
let febr. hó 2-án tartandó tánczmulalságára 
meghívással tisz'elt k meg ; minthogy
azonban a képviselőházi tá gyalások ezút
tal távozást nem engednek, de az dő árás 
sem olyan, mely a kirándulást, az én egész- 
ségi állapotomban ajánlaná ez okból kény 
télén vagyok magamar barátim közt töl
tendő e kedélyes mulatságtól megfosztani, 
s kérni T Szerkesztő arat, szi eskedjék 
mindkét rendezőségnél őszinte köszönete- 
met tolmácsolni a megemlékezésért s a 
kitűzött czélokra felhasználás végett a mel
lékelt 5 5 frtot az illető rendező bizottsá
gokhoz juttatni. Hszafiui üdvözlettel a- 
gyok Budap st 1889. jan 29 igaz tiszte
lője Királyi Pál orsz kép\.

A  Csáktornyái jótékony nöegylet folyó hó 
27-en tariotia meg « szokott évi közgyűlései. A 
gyűlés főpontjai a következők valának. 1) Sárosi 
Lászlóné egy let i aldnök megbízásából Jeney tit
kár meleg szavakkil üdvözölvén az egyhegyült 
tagokat, az ülést az alapszabályok 9. szakasza 
értelmében határozatképesnek és megnyitoMnak 

'nyilvánítja. Évi jele lésében kimerítően vázoia 
az egylet működését é.s annak szellemi állapotát; 
inegemlékaiik mindazon jóltevőkröl. kik az egy 
letet nemes törekvésében támogatták, s nekik 
köszönetét mond. Hálásan megemlékezik Margi 
tai József úrról, mint a „Muraköz- czimü lap 
■zerkesEtöjéről, ki az egyesületi mozgalmakat 
mindig éber figyelemmel kísérte, s becses lap
iában azokat mindenkor készseggel a közönség 
tudomására hozni szives volt Továbbá jelenti, 
hogy a választmány bárom ülést tartott, az Ule 
sek tárgyainál mindenkor az alapszabályok 2. 
szakasza vétetett irányadón'. Rendem havi segély
ben részesült 13. és rendkívüliben 9 szegény A 
tagok száma 63 volt 2) l’álya Mihály né pénz
táros mintaszerűen egybeállitott jelentéséből ki
tűnik. hogy az egylet vagyon* IfiüO frt 41 kr. A 
számadások rendben találtatván, a telrne ilvény 
megadalolt. 3) Pénztáros állásáról lemondván, 
helyébe Ben< sák Szfana választatott meg Palya 
Mihályné ö nagyságának pedig azegjet iráuva 
bán már több éven át tánusilotl fáradaüjn 
galom, ug> buzgalom es levéksnysegeen jagy/.ő 
kftnyvileg köszönet szavaztatott ineir. 4) Megái- 1 
lapitatotl, hogy folyó evben isméi rendes sege y 
ben 18 szegény fog részesü li, rendkivű ibeu pe 
dig amin* a körülmények engsdik. f>) Huchber*

ger Katinka ieltnti, hogy szándéka Csáktornyát 
e hagyni és igy kénytelen a tagok sorából ki
lépni. Sajnálattal tudomásul vételik, fii Választ 
mányi tagokul megválasztanak : Pálya Mihályue 
és Probszt Perem zné. 7) A pénztár átvételénei 
jelenlenni fölkéretlek : özv. Tódor dózsefné és 
Sárosi Lászlóné. 8i degyzőkönyv aláírására föl 
kérettek : özv. Tódor dózsefné és özv. Zieg'er 
Lajosné. Több tárgy nem lévén az ülés bezá- 
ratolt.

— A muraközi öns tiszti szövetkezet 
f. hó 27 én tar olta meg a tagok szép 
száma mellett, más dik közülését. Dugovich 
Pál, elnöke konstatálván a közülés határo
zatképességét, azt megnyi ja s Zrínyi K á
roly jegyzőt fölkéri az elnöki álentésnek

| fölolvasására Mi helyesléssel tudomásul vé
tetett. Majd a felügyelő bizottság adja be 
elsütésé , melyben a pénztár kezelést s a 

könyvek vezetését helyesnek kinyilvánít, 
ván, a zárszámadást s mérleget a könyvek
kel megegyezőknek találja, aminek alapján 
a közgyűlés az ig zgatóságuak s a felügye
lőbizottságnak a fölmentvényl megadja. A 
felügyelő bizottság tagjai ujhól Pálya Mi
hály Alszeghy Alajos és Ném tk István 
lesznek Második póttagnak Kaifmann Ala
jos választatik A jegyzőkönyv h telesitésére 
M ugitai József és Stefaics Miksa küldet 
o^k ki. Az igazgatóság mandátuma lejár 
június Ifi-áu Miután ilyenkor bajos a tiazt- 
ujilást e zközölni, a íe’enlegi elnök és igaz
gató tanács fö kéretnek, hogy az éf végéig 
hivatalukban megmaradjanak, kik az óhaj 
előtt meghajolnak. Egyleti pénztárosnak éi 
könyvelőnek az egylet ügyeinek buzgó ve- 
zetéseért liszteleidij gyanánt 3 —3 arany 
szavaz tátik meg Valamint a zárszámadás 
s mérlegezés soks/orosittatása miatt köszö
net szHvaztatik Simon Lajos já áahirónak 
s végül odaadó működéséért az egész tisz
tikarnak.

A Csáktornya Egerszeg Ultki épiiendő 
! vasul mentén az érdekeltség serényen írja alá a 
tör/.srés/.vényekei Vidékünkön január 30-áig alá
írlak : Mar* Szerdabei y en : Senk János, Gmbn 
vecz András, Gaal Vendel, Novoa/el József, Hőbb 
dózsef, Kosenfeld dakab, Mayer dakab, Bayer 
Manó. 100 100 triót. Szerdahelv községe félté
leiesen 200 frtot. Alsó Leadván 7800 frfot. Bel- 
laiinczen 1800 írtől. TurnLcsán I3<R) frtot, Dob 
ronakon 110O ‘rio*.

Aüózonetnyilvánitas Mint már 
több. úgy a közel múlt szeretet ünnepén 
is a helybeli jótékony nőegylet 30 az 

Első magyar asztallársaság 8, s a "Nép 
felkelők asztaltársasága |2  szegény sorsú 
tanulót szives volt lábbelivel e látni Fo
gadják a fent nevezető egyesület s asztal 
társaságok tag a egyenkint és összesen a 
segélyben részesült tanulók s tantest de
lünk eghálásb köszönetét! Csáktornya, 
1889 an 25. Jeneyr Gusztáv ig. tanító.

Az alsó domborui olvasókör 1889. 
évi február hó 9-én a nagyvendéglő ter
mében saját kö iyrvtára javára a Csáktor
nyái ze ekar közreműködésével zátkörii 
tánc'.ko zorucskát, rendez.. Belépti d j  : sze
mélyjegy 1 frt. család jegy 2 fit 50 kr. 
Felültizetések köszönettől fogadtatnak és 
hirlapilag uyugtÁZtatnak Jegyek válthatók : 
február 8- é 9 én Korber János no k pos
támé tér urnái és este a péoztárná1. Kez
dete pont 8 órakor

- A PerlaKon székelő Alsó-Muraközi 
takarékpénztár XV évi üzlet forgalmi és 
mérleg kimutatását az 1888-ik év ól vet 
tűk. A mérleg 17889! frt 21 kr. <*gyeule- 
get tüntet ki A nyeremény mint osztalék 
a részvénytőke fi százalékos kan átao  kí
vül 339fi fit 72 kr A ré^zvénv tá rc sáé  el 
nők e Banelly Nándor pénzfáinoka Verly 
Ferencz könyvelője Lénk József A ren
des küzgyü é< e hó 17-ikén, délután 4 és 
fél órakor hrtafik meg



c a 13Sv otec papa májúiba vau hecsertékbun az árverést elrcnde'te, év hogy
Sveti otec \ apa Leó X11J, kak ntm T i Ioto je vu juniu*u. — Űrnapja június a frnnebb megjelölt ingatlanok az

uoYine talijsnske piijavljaju, \eé uekol.ko' bau van 1880 űri február hé 22 én d e. 10 órakac
danov bet* guje. Nije dóst,a, ds Bíróinak átüti Vu ju'iusu je Petrovo i Pa»lovo. -  Juli a pmltorén község házánál megtartandó nyil-
druge neprilik? trpi s politiökogs pogledu. uában Pét? és Pál napja van. vános árverésen a megállapított kikiáltási
Daj goipodtn Bog, da b?trg nebu le dugott aj< n Vu augustusu je veliknmeAa Augoiz- áion alól is ehditni fogns't. 
i da budeino na tkom bolöe glaae i üli < d tusban nagyasszony napja van.
zdravja svetoga otca ! MaU mesa je vu aeptembru -Kisasszony- Árverezni szándékozók tartoznak az in-

Oefraudacije. ina} ja szeptemberben van. gúlán beesáráuak 10 százalékát vagy s t i
Proneverenja (lef'autac'je, su vu vezdaénje, Vu oktubru uega svetka Októberben írt 90 kr, 1 írt, 14 fit 80 kr, 4 frt, és 

neme éisto vu rnodu dodle. latina, -alostno nincs ünnep 1 f t  40 kit készpéuz en »agy az 1881
je dlti, da oisag ima takove é'novn'ko, do Vu novembru au svi ivétől i duSni den — LX. t. ez 42 §-ban jelzett árfolyamúit! szá-
íuovina takove domorodee, koji si a ptoueve- Novemberben van m'ndszentnapja és ha* mitott éi az 1881 évi november bó 1 én
reujera pollenje ok»l;aju svoje. Nu batrivirno; loit<«k napja. 3333 sz. a. kelt igazságUgymiuisteri rrude-
se iiiiy nisino saini vu tóm, pri drugdi usrodih Vu decembru je prijetje blatene device. — let H § bán ki elölt óvadékképes értékpapír- 
Europe jo| se to guiö 5 zgadja Vezda su vu j Decemberben van boldogasszony loganUtása. bau a kikü.dött kezéhez 1 tenui, avagy az
Bologui v teza imeuoiu Koncalli vlovil'*, koj   1881 LX t. c/. 170 §-a értelmében a
je od ondeftnje banké devetso jezer lirah Imena na/odiV bánatpénznek a birósignál előle^es elhelyi-
proneveri! i vuöjl. 1 ov nije daleko betal. zéséről kiáliitott szabálysserü elismervényt

Íz orsaCkoga spraviáóa. 4  nemzetek nevei átszolgáltatui-
Onaj zakón vojoiéke obvezauosti, kojega . M 848

hoée Tisza Kálmán sa svojom áfánkon vu II* - t  U  ix y - K e l t  Csáktornyán 1888. október 26 án
naiem oraagu vpelati, ptouzrokoval j° veliki SÍ * * S l^  A Csáktornyái kit. jbiróság mint tlkvi hatóság.

IS,  T T S J F i L X  -------------------------------------
med njimi osobito preltimane osobe.kak n pr. K ’ v ,  . 1174 szám tk: 888
giofi Zichy Jenó. Károlyi Gábor i Ltvan, -  Krajnai
Apponyi Albett i vu?gi drugi podigli su se Korusec — Karinth ai A r w r é t i  h i r d e t m é n y i  M v o n m l
proti vpelanju ovoga zakóra tér su zadnie Svaba — Sváb
daue vu 01a őkom spraviáéu vu oStrih Havai — Bajor A Csáktornyái kir. jbiróeág unut telek-
govorih velika spnéitavanja vöinili na vladi- p  ú __ r 8eh' könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pukiaveez
nu stranku. 8vcu61iltn\ mUdei i dmga pod Antrlianec. — Angol. Márton és Má'ia végrehaitatóuak Hatiák
tsj zakón spadajuéa pák zaéela se ]« vu ^namolec — Spanyol. Márton és neje Jurkovits Mária végrehajtást
Budapeltu na jezere ekup shadjat*, da drz» Francit*. -  Pranciia. szenvedő elleni 100 fit tőkekövetelés és járulé-
ikupému gledeö na svoje dilanje ptema ov mu praiz __  Porosz. kai iránti végr hajtási ügyében a u-kauizsai
zakouu. j |u#1__Orosz. k‘r- törvényszék a cvákiornyai kir. jbiróság

------------- ----------- -------------------------- Túróin Török. területén lé*ő IV liegykerületi 145 tk. 236
Majnánk elás\ od smrti kjaljtnltre. Polák. Lengyel. lirS7~ a ii'KHtl»nhól Hatiák Máitoutés nejét

Vlab -  Oláh Jurkovits Máriát fele részben illető juta’ékra
Kraljeviő Rudolf, jedini sin naáega l^lovak__ Tót. 3 16 frt 50 kr. becsé'tékben az árveiést tl-

kralja si je aam ivlenje vzel S pistolom rHidalt.?, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az
•e ;e vu glavu ^t^elil. Nje^ovi bliÉnji su 18H9 évi február hí 11 ón d 1. iO órakor
tajili kaj je bil zrok srurti njegovoj. ali m a J V hegykerilleti hirö házánál megtartandó
najnovaAi glasi osvedo iju, da se je sam C É H  A Z iT h A .  I nyilvános árve»é»en a megállapított kikiáltási
skonéal 30 ga ianuara jutro med sedmo; árou alól is e’adatni fog.
i oamoj vuri. Telő n egovo su 0 po’noói K.Uru«a 4.60 Pleuica 6.90 III * 5.----- Jeö
po £el;eznici odpe ali vu Beó. Sprevod bude Árverezni szándékozók tartoznak az in«
brzéas vu tork odve*er, ali joA zasigurno mén 5— /job 5 Grah beli H -  zuti 7.50 gatianok becsárár.ak 10 százalékát vagyis 
ni;e moei znati ar Njegovo Velióanstvo r̂t kraczárt készpénzben, vagy az
kralt vu velikoj tugi |o£ nikakve naredbe *“ 1881 LX t. ez. 42 § ábsu jelzett áifolyam-
ni;e dal do vezda. Pokopali budu ga vu I M T T E I I I J  I. számított és sz 1881 évi november hó
cirkvi karucinah, srce i droba njegova pák  ̂ Lén 3333 sz. ». kelt igazsagiigyminisztiri
budu vu cirkvi augustinah Cuvali H át 30 jailUBia isgy icndelet 8 §-ábau kijelölt ovsdékképes érték- * I

■ v ‘ p*piiban a kiküldött kezéhez, letenni, avagy
I  -  rg* sím az 1881. LX. t. cr. 170 §-* élteimében a

jmena srekor 1 mesecah. A U ' A  • fwnw. .bánatpénznek a hu óságnál « ó egei elhelye-
.  ̂ , . . .  , ...................................... .........................................zéséről kiállított szabályszeiü elisaativéurt4 ,  ünnepik is htnapok m m . ------------  4t.z«l«ált.tui.

H' lie  j* vu zimi. — Kaiiciony télen Odgovorni uredn'k: Kelt Caálitomyái a kir. ibirúiág mint
van. í n y e i ?  telekkönyvi lutóságuál 1888-ik évi október

Mlado íe» •• je po Holiéu. — Uj é» M A R G I l A I  J ^  ® J * j hó 13-ik napján- 846
karácsony után v a n . ____________________ _____ _________________________________________________

Tri kralji su vu januarj- — Három
királyok napja lanuáiban v«n. 4023 szám tk: 888 X X X X X  *CXXI * X X X X X X X X

Sveőoica je vu tebruáru. — Gyertya- w
szentelő februárban van A r v e i ' f l s i  i e i r d e h n v e e y i  k i v o n u l  jjj Hg-y, téglából épült ház Ne- ^

Pepeluica ,e po fa-Sjjaku. — Hamvazó Jjj delicien, a főtéren, mintegy 7 V
szerda farsang után van A Csáktornyái kir. jbiró ág mi t tlkvi hold szántófölddel és réttel szabad

Korizma se letos vu inarciuftu poéné — hatóság közhírté t«*szi, h »gy Bittornya község ^  kézből eladandó. Bővebbet a tulaj- kf
A uagy böjt az idén máicziusbau kezdődik, végrehaitatónck Fábri Jóisef bottornyii lakós donornál: v

•adovnica je pred cvetnicom. — Gyű- végrehajtást szenvedő elleni 122 frt 47 kr. H n z já li VidÁnál y
mölcsoltó-Boldogasss my vráü v.isárnvp előtt tőkekövetelés é< járulékai iián i végiehaj* m  _
van. tási ügyében a n kan zsai kir. törvény lék a ^  T , . ,  £
Pred vuzmom je veliki t eden. — Husvét Csáktornyái kir. j ’ i óság teiületéo lévő a *1 N d«h^ii7 n\mon m* ^
elítt nagy hét vrd. podiu.e... 121 tk. 151 hr«*. ..  i..Mtl.nkúl f t  Neíel.áéu, n« pmcu, »  7 w
Vutem je navadno vu n,arciu*u ili vu ap- l»a*l» é» er illetményből Fábr. Jói* f-i ^  i» Joliodn'p^rilkl nrnrt« nH p
ri'u. -  Hunvél .7,,kottán márcam.ban vagy illető r to c n  219 f r t  bKaéitttb-n. Ő13 A  z •‘obodne ruke proda. Vite od O
áprilban van. tk': 1878 t.rse. «. egén/, i .g . t l .u ,.  10 f r t .  *  tóga aeznati .e more pri vlaatniku: ö
Zaatupljenja Krintuíevo i trojaki au naj- 9ö0 tk 941 hrs*. a. ingatlanra 148 f t a )X 849 V id n  H iiifA b n . X
vileput *u maju<u. — Kriaiiua urunk pndtureni 714 tk. 13S2 6 lirer. a. ingatlani a JZ 
menybe.neuet.1. éa pünkőad laggy.krabban ,40 fit é. 1877 hrss. a. ingatlanra 14 fit



8916 Mám tk: 88 fiséról kiállított sztbályizerfi elÍ8«trvé»yt 5691 izám tk: 888
átizolfáltitni.

k i K e l t  ('*áktorDyáu a kir. bíróság mint Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y i  k i v o n a t  
Á r v e r é s i  i y * telekkönyvi hatóságnál 1888-ik é\i október A perlaki kir. jbiróság mint tikvi ható-

, hó 16-ik napjáu. 847 ság közhírré teszi, hogy Zilainegye összesített
A Csáktornyái kir- j bíróság mint t ifi divatára végreha t a tónak Svauda Jakab per-

hatóság kör.hírré ttszi, hogy özv. /o z o lly ------------------------------------------------------------ laki lakó* végrehajtást, szenvedő elleni 27 fit
l i á n t  végrehajt*tónak Biatica Imre és Bratici 4m 8((8 i«  kl, |,á traléko< tő «•, enne . 1888 é .i október
Bálint végrehajtást ezeuvedők elleni 110 írt ' i ,űl axáiuitandó 6 sxazalékoa kamatai, 5 írt
tókekóveteléi és járulékai iránti végreh.j- 4> v e r < ‘» i /l/rile/mémil/áronul *8 kr. végrehajtás kérelmi, 7 f,t 5 0 k r . i i  *.- 
tási ügyében a akanizsai kir. torveuyazü -a perlaki kir jbiróság ónul telekkönyvi rés kérelmi ezúttal 3 írt 15 krbtu megálla-
csáktornyai kir. jb.roség teiületén lévó Pr. A Pe,1fkl kn Jb'rona, mi u tuoKKonyvi ^Ime^lendő kóitaéirek k.elá.
bisaláveezi 327 aztjkvbeu Br.tics Imre tulaj hatóság közhír,e tesz,, hogy Ztlamrgve össze- P " “  * •  “  * , ebaUAsi ü l tb e n  a n kaniMÍ.
doniul felvett 128)3 hraz. a. 56 írtra, 282*3 sitett árvatára vegruh hatónak btr.csao (,yörgy ,« tése ‘ránt. ég eb tá  ̂ ügyéb ^  d k ^ w i
hraz. a. 45 írtra, 533J4 hrsz. a. 32 Írtra. himwoveca. lakos ve,r ha,t^t szen^do eller, £ W ' n ö i.rki 3 í 0 a,Vik\beií A I Í l 4
578|3 hraz. a. 66 írtra, 595|3 hisz. a. 7 0 ) 7  fit 60 kr tőke, ennek 1887 julius 1 tol h vo P£  ^  ^
írtra becsült ingatlanokra, a pribiszlaveczi lám 6 százalék.»s kamat í 5 1 t )' • ' J^k b in v u ál ó ' -ed résre 192 írt becséiték-
329 aztjkfbeu 47|1 hrsz. a. 80 írtra, 12g|2 végrehajtási, ezúttal 3 fii lö  krban «negálu J « ; * ^  "  * J , ^ 1 954 8Ztik b/n 2158
hraz. a .5 6  írtra, 232|2 hrsz. a 45 írt,a, pit«tt . a még telnie,ülendő költségek a.ale i ^  ,  rUk 1954
638(3 brss. a. 32 írtra, 578|2 hrsz. a. 66 g'tése írást. végrehajtás, ügyében a nkamzsa,,
írtra, 595|2 hraz. a. 70 írtra Bratics Bálint kir- törvényszék a perlaki kn. J >ms « p tíf,akon aluli,t kir tlkvi hatóság bira-
tulajdouáu) felvett ingatlanokra, a pribiszlá rü'etén fekvő Draskovecz Jleiuusoveczi 13 helviséuében
vtczí 330 tk. 394 hrsz. a. ingatlanból ^jkvben A I. 1 - 5 .  7 9. és 11. sorszám talos helyiségében
Bratica lm ét él Bálintot iilető \  lészére 138 141, 322. 395. 1000. 1980. 21, 1. és fghnikt hl 23-án i  » 10 áraVor
valamint as ezen tjkvben felvált legelő és 2287. hrazámu végrehajtást szenvedő ,,efen 
i»rdó illotménvük 2 révére 98 fit és 20 álló egész ingatlanok 418 Irt bec«é'tékben
fit bacsertékben ét végié a pribiszláveczi Hemuto?eczi községi) ró házánál • megtartandó ny Jván s arvtieien elfoguak
160 tjkvben 520 k m . ». ingatlanból Bratics 1889 évi iebrudr kó 22 m d. c 10 diakor , a> * '“*■ ,,  t 4
Imrét és Bálintot illető \  részére 102 írt megtartandó nyilvános á w e .é ,» eif-goak adat a becsár

X Z S Í Z S . S 'Z & ?  “  ” ■ K i . i íH ^ i . . . . .  - u . . . . . .  *« .  ■»J Árverezni kívánók tartoznak a bacsár P»P'tban a kiküldőit kezéhez Ieteum. Vevő
1889 évi február hó 14*en <1. e. 10 orakor 10 szíSuaiékát készpénzben, vagy Óvadé,képes kötele? a vételárt 3 egyenlő rénlctb 'u még

. . .  1* . , . ,, , ( , ,  nunöhan •. Kiküldött kezéhez letelni' Vtvó! pedig az elsőt az árverés jogeióre emelkedé-t  pribszláveczi község házánál megtartandó papírom, a Maiimon Ke/tín * r.* c x , ... . . •. •/1 bninUii u vófplii t 3 offvpii * A r^i/lefbei' ui6áT 8/^iuitHiiuo I •) u ip fclHtt)  ̂ lűiioilikit
?áy. ;  r  í r r j u i T r u  S . ‘  ^  t  1 »»■ 30 M P. . . . . . .  »*>.».

Árverezni Szándékozók ^tartóznak a* i». M A  ^ánntando 15 nap .u . t ,  - má.odiha, ««61 60 „gp alatt “  • » ’%  
gatianok becsárának 10 százalékát vagyis 5 ugyanattól 30 t ap alatt, a harmadikat ug\an- ‘ ,or - naPl | . f .Intelekben
írt 60 kr 4 írt 50 kr, 3 írt 20 kr 6 frt attól 60 nap alatt, minden egyes lószlct után kamatokkal együtt az átvcréei feltété ekbe
60 kJ, 7 frt. 8 frt, 5 frt 60 kr, 4 ’frt 50 «  árverés napjától s/árnttandó 6 százalékos meghatározott he yen é. "*odozt^
3 frt 20 kr, 6 írt 60 kr. 7 frt, 9 fit 80 k r,, kamatokkal együtt az árverési f Itét.I kben lelizetn, Ezen hirdetmény ^  cs á ,^ W a l  ,
2 frt 10 frt 20 krt készpénzben, vagy az meghatározott helyen és módozatok su tiu l W dejüleg  inegállap, ott át ve feltételek
1881 LX t. ez. 42 § ában jelzett árfolyam- lefizetni. Ezen h.rdetmé y k,b u-sáitaaaral j  hivatalo« orak a|»»t i‘ kl ■ /
mii saámitott és az 1881 évi november hó egyidejűleg megállapított arvrési feltétel, k tlkvi oaztályáná s Peil k o g 
1-én 3338 íz. a. kelt igazsagügvminiszteti a hivatalov órák alatt a periaki kn. )b tó- ganal meg ewn ie o
rendelet 8 §-ábau kijelölt óvadókképet érték- aá(f lelekkönvyi otztályáiiái s II musoveczi a  nerlaUi kir. jhiróság tlkvi h»tóiát*
papirbau a kiküldött kezéhez leteltül, avag* község esöljáioaagaiiál megn kii. ......  . í>7 ó..
«  1881. LX . t. « .  170 élteimébe* .  A perlaki kir. jbüóvág ilkvi h.tö-á f  ' »»*» 27 é"' M 7
hánntpénruek » hiióságnlil t  6 *6%* \ 888



No oui, koji Veru zaiMeja filoreka: /•- 
obatan goToriju od bratika Ijubari. Zaka| ? 
Zato, kajti ako bogatuiem zeinetc té ri, tak 
da i t  fiié Boga ueboje, ouda van aebadi 
ulti ama Boijega poaluhtiuli, koj nam aapo- 
vada glidue nabraniti, ícdnje napiját,i, g#e 
oprarljati, patáiké na stin prij« mali i t. d. 
cebada nfiti airomakom pornoC praíili, ucgo 
uatarili, ako i ne tlalili nje. Ako pák uro- 
inakom zemete terű, i onu zauí'auoit, s kojuai 
od arojega deéinatra jeaa od viinega Boga 
pomod, od »  loitifooga otca nebaskoga mi- 
loidu i blagoalov éakali i zadobili, vara 
takvi airomaki na ra* aabudeju se naalanjali, 
zaufanoat ru Boga poaprarljenu pako jegte 
im aeli, nebudu inoguCi ki eme ítftkoga i\y- 
la ja arojega podneati, neg> ali ailovltum 
imitjum ae rugueju tesk< éam alt druge raz- 
bijeju, da leit iiveju z rréjuoi postaueju 
komiDunilti i nihililti.

Od na~ega naroda, rriogo reksi, vnő*'- 
neii i bogateái uarod fraueeaki próbál je re 
prez Boga i vere iiveti, pik kain ]• dnspei? 
ZtkiaÜ jtiu ivojagi kral'a XVI«ga Ltjola, 
i kraljicu svoju Marija-Autón e tu, potlain 
bogataie i redtmike, zaduié i svoje voditela 
i liromake, ako su irnali uep iatele, ki síi 
nje zatufili.

Kak da bi ledrena rnka p< grabila naie 
arca, i pregeneti nam te pamet, kada ritarao, 
kalikó krri ölovefianske jesu onda prelejali 
ru Parizu, i to ne neprjateiji, rtC Francuzi 
Fraicezki krv. Vu zmoinom i lep m glavnom 
yaroiu Parizu, ne iu ljudi ímali tu’iko se 
gurSőiuc Éívleuja i imetka, kolik.) mi i namo 
r í  nakoj bakonjaki iumi.

Dober je itrah, komu ga Bog dal ve i 
borrat, i to jakn spametno, ako ]< B«/ji 
atrah.

N»í« Mtdjimurika n >yin« tak marljiro 
» aaréeno jeiu za nap éduvanje duáerno 
i materialno, za krdőanaki morál i obőe dobro 
miadjiinurikoga puka posluvale kroz pet let, 
ieljno íeljim i z másom drugí, da i nadalja 
bude várná k zastayi avoji. *)

Koncé.
Moinar István.

“ z a b  a v a
Siroma^ni diák

(Dalje.)

Na to dojde vu sobicu majstoiica s 
jelom, a gogpou majs o: nadalje smejuéki 
gotori.

Majator : Ali progim vai, kaj budete 
na oyakov naOio joitigonli? Mnéili ri bű
det* telő, uatrpeli glada, pák na /aduja, 
akc tis i atigne gde kakva fuína sreóica, 
kaj budete? sí ro n  aiui kakor pisai. Ar tko 
nexus dobio rrazafi, minőre se inti dob»o 
pelati.

Dijak. 0  vkaujuvlete se g. majitor ! 
Koliko je reé siiomwáu li di akor dotitalo do 
biSkupa i do drugili relikih svetakih őastih

Majstonca. Dene jelo na itol, t«*r mla 
domu dijaku iede: okrepite ae, ar se vám 
horinej na Ücu pózra da neuredno jeste. 
Te ki pák stari véli in to, da ima ov dijak 
íiito prav. Vidi^ or fcadaínji g. biSkup 
Miikolcs kojega smo io5Ce ki»kti plebanuSa 
pozoali, pák za njega véliju, *la je b:l «m 
•iromainih roditeljor. Zatim posved.eni bi kúp 
tab^ki i nadbiikup ko'ciki su takod.;er iz 
liroraainili ma;atorskib hiíili. Pák erő i und 
njrailostirniji nadbiikup Scitovski, ni je se 
bormeí vu pozlaíenoj zibki zibal, pák je 
ipák nadbiSkup primaá, i kardm&l Pák muoge

a n»|oi raita V* jpgno i hói #m* o>»afci teno na
tTrBdailf

vidimo i na yiaokoj <íatti svetsk>j, koji au 
viic gladui nego siti (u diranjeni) dostiguuli j 
vrhunec ivojega íkolovanja. Gjuia M. je 
itiknjarov un, pik reliju, da je veti ki gos- 
pon íto yu samoin Beéu. Pák kak mi moj 
gtari otec, daj mu Bog duii leliko, pripc- 
vedal, kuez físterhazi, bil |e takodjer sin si- 
ioiuagn h roditeljov, tak da si je morál je&ti 
okolo s loncoiu prosti, tér ovak siromaSno 
ikoiati. pák je sa ikolami tak dalko dotiral, 
da je poatal i knezom, alt ae tóga nije nigdar 
áramúval, ar napokon, gda je kakt; knez 
kakve ő-iati koma daval, zual je ov londek 
kikti kikosu áraguceti08t na atol poitrvili na 
•pomenek svojega ÖkuDuja.

Majstor. l a tn a  je draga moj a start, 
prav imái! Takov, koj ae je n»'gda morál s 
nevoijom boriti, oyakov bude zual s airoma
kom dobro barafati i nj ga pomagati. Nu 
dragi moj goapondek, ako sínen pitati, za 
kakor sialii se vi skolate?

Dijak. Ako mi g< spodiu Bog dopuiti, 
rád bi bil sveőenik.

Ma)»t>ric#, (reselo) o B>ze dragi! sve- 
őeu’kotn, jer jiin 01 potlam poma2e ne samo 
duliovno, vei i teloyno. átari znaá, i mi mo- 
remo biti tul kaj~e poleg moguCnosti na po 
moó ovoniu dijaku, ar ie sreéeuik i nam vu 
itvarili duhornih na pomoő.

Majstor. (Kői ae je po nesrefii vubol 
• iglom vu p«st) Pomoéi ! lm ja ved rezda 
poöimam pomagati, d k mi evő krv iz prsta 
t»d«>, neg» (br«é*jui sím i tain kaput#) ov 
kaput ja mu vec neznim niti konca uiti 
kiaja. lupa na kipi

Dijuk. Jaj to je 2tlostuo zame, samo 
goip. m«jstor, gledite, kak bolje znate i mo 
rete popravitijburtm ouo, i<aj je najpotrebuese.

Majstor. Hm! Hm! to ndpotrebu-áe 
gosp >n sludiosus ! Najpotrebueá-í i najspa- 
metueic bi bilo ov kaput dati caujkaru, koj 
cankje pobira.

Dijak, je pri tib red li t ik i  ziebnul, 
pák rekel; B ité  inoj! ja lem vese], da i njega 
imán

Majstoiica. Ali stari, prést a ni se ver 
jenput delati uorca iz tóga sirowakn, kojega 
i ónak druge nevolje netrpiju.

Majstor. Muitafcor mi mojili, veö krpara 
i krpam, a me ive pet p>bija, pák ipák 
■•miéin dóst# nakrpat , joá bude ostalo dosta 
luknjic na njemu, dn z koja bude inogd .sever 
dobro puliati.

Majstorica. imát# jós dugó nkolski prali 
gutát' ?

Dijak. Jói imám ovii biti tri i pol 
leta, zatiiu pojdein nekam vu petu i á*atu 
ikoUi, * onda sfoprnn dojiem vu drnu ákolu, 
gde se bum borme.4 morál jós sest let vud ti 
dók pristupim k oltani.

, Majitorica. G ie « i tr̂  najeju, tu se 
bude ni« g 1 i deli ti. Ka i neinate, neg samo 
Citin dana vu tjt-duu podpuo obed, onda do|- 
d te k nam k obeiu. Obed je pri uaa istina 
Bog prost', alt glaií je najb dii sokad. Nu 
damo ■'*, da nam bude g >sp. Bog blagoslovil, 
tér vas skupa s a in niiiianil /a to  budete 
vi, gda vaui bude neme dopustilo, nai*ga 
Ivek* podvudnf *ti, d» dobi Indiu volju kmgi

Dijak. 0  naplat'l ram bude gosp. Bog! 
iz siet ram livalim gosp. rnajstorica.

Máját or. Dii budete iaieli i ineni naöcin 
bvaliti, cvo vám kaput*. Kaj ae jo dalo i 
moglo, to atiu vöinil. Puno u sam vóinil, ar 
#te vidli, d* uebi st > maők >v jelű g\ miit 
vu njaoi vlovilo, ar je bW tak íukuiast. D. 
staroga noVoga vC'iiiti nem nem, znto ga simo 
öuvaite, kak da bi bil iz gbiia.

Dijak (primaját' avoj kaput) od srdea 
vaui bvalun gosp. majstor- Kaj sain prosiin 
duirtn ?

Majstor (iz i*le) Kaj *te drogim duiai, 
to mene aesrbi. Mene budete platili, kai 
budete biékup.

Dijak. 01 mene vám inda hv*)a, a od 
Boga plaía. daj mi svemogu<!i, da se ram 
budem mogel jenouf odu2iti! S Bogom 

(Konec sleii.)
Venantij Vukoví6

KAJ JE NOVOGA?
Stvarilo

Víg* se je ved nesrafie pripetilo pri 
nepazljivom stv«'janju (gdtauju) miiov i 
itakorov, vnogi goapodar d gizdarica hoteCi 
od hiíe svi je Stako.e odpraviti, vmorili m 
v 1 asiiru svoju decu: Ovak je Kovács imeno- 
vaui purgar vu Budapsfitu pripravil stvarilo 
za itakore, a nije dobro na njega pazil. 
Postavil \a stvarilo na takovo mesto, gde 
ga je ujegov tri leta stari aioek m lel. Dete 
poko*taio ie *u hranu a budu6 je bila s 
cukorom pimeiana, te mu tak v tek illő 
da ga je toliko po|el, da je za nekoliko vur 
vumrl od öeinera.

^enski doktor.
Goapodiöna E iutrda Blinche poloíila j« 

na ptiiikom sveuéiliádu (u versitetu) doktorát 
s osobitim uspehoui tér je postaim doktor 
medecine. Ivada iu je jeden profesor zapital, 
kaj vezda nakani véiniti odgovorila je : „Na 
siu/bu budem stala o i vezda svakomu be- 
t^Éniku, osobito /enskomu spolu I* Kaj se 
Paiizu zapcCme, to ae dal je po Europi nss- 
tavlja, moreino anda biti pripravni, da i pri 
nas budu na skoro doktori ftenskoga sp>la 
ljudstvo vraóili.

Sluibena todnost.
íz OrosliázA telegrafirali su neksj na 

m nisteriju u nu za telegram platili au 14 
kr. menje, kak je treba. Miniaterium zajlkai 
ie zato podíupanijo, da se táj dug uamiri; 
podiupan pisai je kotarakomu sudu a ketarski 
au 1 zaiskal je obdinski sud za namirenje 
ipninenutoga dug#. Bazumeva se po sebi, da 
je ob6 poglavaistvo vu Orosházi plstilo tik 
14 krajcarov, nu kuliko se je pri tóin pisa- 
renju vrenena i papira pogubilo, to bi dobro 
b io znatd Pák se naj ufa ito refti, da naii 
dinovniki nisu toéui !

Vlovleni vti<?.
Jói vu novembru vng*l je iz Párizs 

Mayer zvani banki'-, koj je oude gest miliju- 
iov frankov prooeveril. Misül je nesraéni :

1 Hej l sest milijunov je v iepu, vezda je moj 
svet! Ali se je kruto vkanil ! S**atojfa jinu- 
ara vlovili au ga vu BriBsela. latina je staro 
prireeje : Predi je moii tata vloviti, ntgo 
gepavoga psa- Istiuitoat o/oga prireeja mora 
vezda i gosp in bankir Maver pripoznsti. 

Battenberg Sándor.
B vsi bulgarski knez Battenb *rg Sándor, 

/a ko|ega su novine toliko spiguvale i za 
kojega se govori, da bude prusku carevifcku 
ze tovaruiieu vzel, kak natu iz Luidona jav- 
Ijaju liofte vezda vu nustrijanaku cestrsku 
slu2bu stupiti Nezdavuja b 1 je vu B*du vu 
pohodali a Fianc Joi-fjalco ga jc prijateljaki 
pri jel. Moguée, da je pák i to uekakora po
litika !

Vulkán.
Glasiviti vulkán Vezúv zvani poéel je 

ovili danov ogenj iz sab^ mstati. Ved od 
nekoliko dnevov öuje se iz njega mukli itro- 
pot spo lobén zraömj grmljavin’, a na jugo 
iztodnoj straui biega v.di ae gusti dim, i 
kojiiu aiplje van debeU lavA . Vezúv nihadja 
se blizi Napulja vu Talijauakoj, to je og- 
ujouiet, koj vu Europi naiguiőekrtt ogenj 
. pl je.



— Perlakon a mulatságok íorát a
társaskör január hó 2ö-án tartott tánces 
télye íyitotta meg- Az estély minden 
tekintetben sikerült Különösen meglepte
a közönséget a megye színeivel díszített 
táneiterem. A mulatságon képviselve volt 
Perlak és vidéke értelmisége szép számban. 
A négyeseket 30 pár táncolta.

— A perlaki társaskör január hó 26* 
án tartott táncestélyén felülfizettek : Verly 
Ferencz 2 frt, Loncsarics Lipót 1 írt Ha 
nelly Ferencz 1 írt. Verly Imre 2 frt, 
Ebenspanger Miksa 2 írt, Kollay Lajos 2 
frt 50 kr. Geiger L. 2 frt. Mandák L 
50 kr. Pchweicer Károly 1 frt, Sostarics 
Pál I frt.

— Megyei hírek. A nemrég megürült 
alsó-lendvai plébánia hivatalhoz K'ss Pál 
fellő saemenyei plébánost nevezte ki a szom
bathelyi püspök esperes plébánosnak. — A 
keszthelyi vasúton majdnem nagy szeren
csétlenség történt m. hó 21-én éjjel. 
Ugyanis a balatoni híd táján a mozdony 
előtt keresztben a síneken egy hosszú * 
vastag fadarabot tett valószínűleg egy el- 
bociájtott vasúti alkalmazóit A gépész 
vette észre a bajt s eltávolítóit* A volt 
vasúti alkalmazottat elfogták. — A nagy- 
kanosai tüzo'tó zeneka-1 újjászervezik. — 
Dr Strem Tódor arról értrsiti lapunkat, 
hogy ügyvédi irodái nyitott N.-Kanizsán 
Magyar utca 2-ik szám 'alatt. -  „Zalavár

megy* az 1 8 4 8 -4 9 . évi szabadságharc
ban* czimü munkám (11 nyomtatott 
176) február 1 én tog a megrendelőknek 
szétküldetni. Akik addig az l fi tor bekül
dik. azok bérmentve kapják, a löbbiek 
utánvétellel, mely kissé költséges A könyv 
(lupán csak nálam kapható. Andráshidi, 
(p. Z Egerszeg). 1889 janur hó Novák 
Mihály.

K ö z g a z d á sz ig -

„The (íresham tt élethiztositó társulat 
Londonban E társulat évi jelentése, mely 
az 1838 junius 30-án befejezett 40. üz 
letévről szól és a részvényesek 1888 de- 
cznmber 28 án tartott rsndes közgyűlése 
elé terjesztetett, rendelkezésünkre á lfá n , 
annak következő főpontjait kö/öl ük : Az 
elmúlt év eredmé iye rendkívül kedvező 
nek mondható A társulathoz az utolsó é* 
alatt 5932 biztosítási ajánlat nvuitatott be 
50,971.150 frank értékben, melyek közül 
elfogadtat tt 5317 db. 43.993.750 frank 
biztosítási összeggel és erről a megfelelő 
számú kötvény ki is állíttatott. A díjbe
vétel a viszontbiztosítási dijak levonása 
u»án 14 944,278 frank 95 ctsra rúg, mely 
összegben az 1 596.249 frank 19 ctst, tevő 
első évi dijak bennfoglaitatnak. A kam at
számla mérlege 4*217.019 frank 78 cts-ot

t.tsz, a mi által a társulat, évi jövücUl iné 
a dijbivétel iiozzászámitásával 19,161,998.76 
frankra emelkedett A társulat az elmúlt 
év folyamában 8,478 973 frank 10 cts-ot, 
utalványozott oly követelések folytén, ms- 
lyek életbiztosítási kötvényekből eredtek 
Lejárt kiházasitáM és vegyes biztosításuk 
fejében fizetett a társulat 2 082 000 frank 
75 cts ot kötvények visszaváltására 1.138.985 
frank 10 cts ot fordított A biztosítási és 
járadékalapok 4 243 651 frank 35 cts-mel 
gyarapodtak. Az összes cselekvő vagyon 
az üzleti év végével 102 849.222 frank 47 
cts ra rúgott. Tőkebefektetések : 572-238
frank 03 cts a brit kormány értékeiben 
528.113 frank 23 cts. az indiai és gyar
mati kormányok értékeiben ; 15.518 180
frank 73 cts. idegen államok papírjaiban ; 
2 374.307 frank 13 cts. vasúti részvények 
ben, elsőbbségek és g a ran tá lt; 43 316.000 
frank 63 cts. vasúd és egyéb kölcsön Mit 
vényekben ; 16 347.199 frank 28 cts. a 
társaság iiuatlanaiban, mely összegben a 
társaság bécsi és budapesti házainak érté
ke bennfoglaltatik : 8,488 624 frank 05 cts 
jelzálogban és végül 45 701.559 frank 34 
cts különböző értékekben, A budapeiti 
fiókigazgatóság az intézet, saját palotá ában 
a Ferencz József-téren van
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1'rednit‘kn pi»nrn» : 
•U rn i pijsc. fratersk* hi/.» lívn 
■a ktndignsciji — S urednik'.m 
■•éi je svski dán govoriti med 
J1 i 11 Túró® - íve poSiljke 
Mtare m  radrzaja novinab. n.tj 
•e pefcija’u na ime M a rg ita l 

J o z e f a  nreduika vu Caki vec.
MalalJilTo:

• M i  E

PrcdplatM m a  j#s
A'< céh l e h .......................4 tja
Sa  pol l e t e t ..................... V
Na éetrert leta . . * , 1 JTI

Pojedini kroji kaStaja l t  kr

•b a a a a e  se poleg pegeák* i tál 
raft«aa|B.

Kajitara Fiachel Fillpova kara aa 
pi ád platt i obrnane poiiljaju

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeói druztveni znanstveni i povuéljivi list za púk.
I z la z i  s v a k í  tijeden jedenkrat 1 to  : vu svaku nadalju. ____ ____

3E7hrrTT/fís . - . - ért ' *- - , ’edjimurske spmrhmsu*, Daktj+Medjimut ske
0ga * •" ____^

Rudolf k ra lja id  ie vumrl.
Vu celoj domovini je velika íalost, 

izgubil je narod onoga koj bi morál nas 
tA'riti posel nalega ljublenoga i difnoga 
kralja. i to : vu miru umnotavati 1 jaCiti se 
narodu tu duöevnom i materialnom ponlu 

2alosten dogod jaj nenadana *mrt kra- 
ljeviéa-je tu celoj domovini vélik* zalont 
zrokuvala. Tuga magiarakoga naroda ni je 
rnenjáa o d ’tuge valiéanstvenih roditeljah. 
Ar pokojni ne samo da je dobro i lepő 
magjarski govoril, nego je i ljubil magjara 
Dotro ae je dutil pri na», rád je imái nmet 
nőst i znanost, z pazljiroatjom jebiluaave 
kaj »e je lepoga, dobroga, i plemenitoga 
▼u domovini naáoj pripetilo

BvduSega dobroga otca «mo «i zgubili 
▼U njem, koj jö póznál na*e potreboöe, 
nad«*2elje, aaá& traenja, koj je póznál na*u 
Ijnbav o aloboiöini 1

Lepa illanja su ae nam izgubila. pred 
nami je falostna ia'ina! Izgubili amo ga ! 
Nega^éloveka vu tem Sirokom orsagu koga 
tuga nebi doticala ! IzobraZeno puéanatvo 
Earope audeliuje tuge na*e Nemamo drugo 
uteienjt, kak izpokojiti ae vu sudbini zmot- 
noga Goapona i s bolefiem srcem re<*i :

Jftj potira rw mim i svetlost vikívsma 
uaj st mu Stefii!

Slu*beni telegram ovak daje naznan e 
ialosten glas: Be#, 30- auuar. odveCer 3 
vure 30 minutali Pole* Hadeua iz Meier- 
linga. kam je predevcer kra jevié na lov 
odi*«l, vszda dojde straien gla* da je Ru
dolf kraljevi! brzőas vu guti (ilag) naglo 
vumrl.

*

Vu Cakovec je taki ou (len, 30 ga 
januara oh pol tretjoj vuri odveécr dosel 
prvi glas po telegratu, * jednom vtirom 
predi kak se je slufcbeno brzojavilo, da je 
kr.iljevió vumrl rFaki se je zapitalo vu 
Gradtcu, jeli su i tam kaj od tóga Óuli V 
Od onud su odgovorili, da od tóga /aloit- 
noga glasa nikaj neznaiu. Za fertal vure 
smo pák telegraf dobili, da e glas istinit. 
Ob pol 4 vu » smo pák pepitá i i ta i |« 
doiel glas iz Kauiáte, da iz Heca i iz l>sta 
Cujejti, da je talosten glas istinit.

Kak *trela, tak je hitro i ’el glas po 
Cakovcu, ljudi su se vu rop őre skup z iili. 
/nlostno su hodili po vanAu vu o4tarijah , 
kaíanab i po vulicah su se samo od tóga 
Zalostn Oga dogodjaja spo rmali. Naáim pred- 
platnikom smo taki zoseb vu izvanrednim 
broj i javili ov íslosfen glas

Drugi den vu jutro su *e vu Ciakovcu 
Érne zastave vij.le, stanovniki komaj su 
Cekali prvoga \ lak . koj dopela peStanske 
novine, da éim veó od tóga zezuaju Tse- 
trtek re<*er niiu mogl vu kazalUtn igrat*

i takaj n su trgoVci vu sredu svoju zibavu 
vu trgovaékoj ka^inu obdrlali. Ognjogasci 
p:ik su taki svoj bal. koj bi morál 2-g* 
februara biti, na 23-ga f* bn pren**li.

Slobodni /idari.
C tani na <jal|*, *ia slobflni zidari od 

vszds hndn odperto i javno delovali a to 
p#i i biainboin same vlade. Veiujtm i»a tu 
lu  ». da lepi yoTori do|du i a svetlo, snda 
ovi budu odpriti i javai, ali ujiliovi éim, 
nait sre i sn dstva budu t na dal;# : otajus 
ski.ta i tini< t a, kak je tmirna ont h itt, ti 
kojii svoje r g ru 't pelaju. K t utaue pót 
zemlium, i róva i évid j vo. l)a bi \ lad* ovo 
druttvs p tl  ctraaibu zeh, s tem uieuic vf- 
rajem, Ua)t. imám svih sl. zidsrov m is  dt- 
iiimv nv im niktt po D‘ ru G'áporiju iz onogm, 
z k'j gn vicitn iszliötog staliie l udi med 

n in>, mü tz visoke dinastije nikogs,
kak takaj miiiiatra. m-ftnika i pnljede'tvca 
lujednogs livals Be^u 1

Ol i p> onih, nsjbolje po/nsmo sl zi 
darov ot*j ia dela, koji iz njihnvof* (IruMvs 
izstup I1 ) m. Ovak m#lo prédi opisal je < ve 
zidate jelen Fr ncuz imenom T*xi’- Ntje 

v ek p isto a. za eve, stisuom b(d*ite ko 
m I , st m om olurue greiis Ali jadu* 
nemtav. ii, ijinre, da >e boré it arca Ijpdih 
•fika vem i/.koreuiii : hm* iim. kstoliétioku,
III I U l '-H , k a  V lk tl  ’ t rí.
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