sújtó emléke maradt fenn de ezen tudat jegyzője által szerkesztett szép hódoló fel
nak elszomorító megdöbbenéséből kell,hogy irat a következőleg hangzik :
Zalamegye törvényhatósági bizottsága kiemeljen bennünket hü alattvalói ragasz
Felséges Császár és Apostoli Király !
Rudolf trónörökös halála lelett érzett m ély1kodásunkból folyó részvétünk érzete az Atya
Legkegyelmesebb Urunk !
fájdalmának és legbensőbb részvétének ki iránt, ki mint édes Hazánknak és hü né
Fájdalomba merülve áll Felséged hü
fejezése végett, f. hó 9 én rendkívüli köz peinek is oly példás Atyja, első nyilatkoz
gyűlést tartott a megye székhelyén.
ványában is a sors ily iszonyú csapása magyar népe a trón zsámolyánál.
A legjobb, a legszeretettebb Király
Svastits Benó főispán ur Ö méltósága által megtört szivének vigasztaló balzsamát
a gyűlésen mély megindulással, szónoki Ibii népei szeretetteljes részvétében kereste mélységes bánatával egyesül népeinek gyásza
és fájdalma.
ékesszólással a következő szép beszédben lés találta fel.
A kit Felséged népeinek boldogitására
emlékezett meg az országot ért gyászról :
Mély tisztelettel kérem tehát a tekin
tetes közgyűlést annak elhatározására,hogy nevelt s reményteljes fejlődését az atyai
Mélyen tisztelt közgyűlés !
Zalavármegye jegyzőkönyvében megörökítse szív gyönyörével kisérte s aki a hozzá fű
Egy végtelenül elszomorító s mély benső mély részvétét azon fájdalomban, lött reményeket gazdagon beváltva Felsé
gyászt bori tó eset tette legsajnosabb köte mely koronás Királyunk és Királynénk ő ges szülőinek és egy hatalmas birodalom
lességemmé, hogy a tekintetes törvényha Felségeit egyetlen fiuk
Rezső trónörö népeinek örömévé és büszkeségévé vált :
tósági bizottságot jelen rendkívüli közgyű kos O Fenségének gyászos elhunyta élte, Rudolf trónörökös ő Fensége nincs tö b b é ’
lésére egvbehiva. alkalmat adjak oly nyil- és részvétének hódoló feliratban kifejezé Elköltözött tű iink, elvitte magával a Felsé
vánulásra, mely tanúsítsa és kifejezze, hogy sét a magyar királyi kormány elnöke utján ges szülők örömét, a népek reményét visszaZalavármegye egyetemének minden tagja
Felségeik trónjához eljuttassa és végre hozhatatkanul mindörökre.
Ezredéves múltúnk határán bizalom
>*ive mélyében átérzi és osztja a megren hogy az elhunyt trónörökös lelki üdvéért
dítő nagy fájdalmat, mely Felségei Urunkat Istenhez gyászmisét szolgáltatván, abban a mal tekintettünk a jövőbe, mert lelkűnkben
szilárdul élt a hit. hogy a megdicsőült,
a végső szakát élő század legnemesebb közgyűlés testületileg részt vegyen.
szivü íennkült lelkű Uralkodóját
dicső
A közgyűlés mély meghatottsággal Felséges királyunk magasztos uralkodói
örököse leend és most
Királyunkat, egyetlen fiának, Trónja örökö hallgatta ő méltósága szavait és egyhangú erényeinek is
sének gyászos vége által érle !
lag elhatározta, hogy Zalavármegye közön jövendőnk ezen reményét a sir rejti sötét
Ma már az élte virágában elhunytat sége a súlyos csapás felett, amely ö Fel ölében s csak a fájó emlék maradt fenn a
örök sir zárja, s a kinek oly példás Atyai ségeiket egyetlen fiók Rudolf trónörökös szivünkben, melytől sajogni soha meg nem
örökjéhez annyi nemes célok és magasztos elhunyta által érte, legmélyebb részvétét és szűnik.
Ki mérhetné meg Felséges királyunk
feladatok dicső megvalósításának reménye fájdalmát fejezi ki s az ezt tolmácsoló hó
fűződött, mindebből csak az elvesztés bá doló feliratot a trón zsámolyához juttatja és Felséges király asszonyunknak, a gyen
Gózony László a megye aranytollu fő géden szerető Atya és Anyának fájdalmát?
nata és leggyászosabb megszünéiének le

Zalam egye részvéte.

i Jtraíii" t í r u l j i
A lo m o rs zá g .
Eljöttél mégis, szeretsz, szerelsz.
Ölemben élni vágysz nagyon :
Csókold hát üdvöd ajakarnra*
Mi kéj nélkül a hatalom !
Király vagyok, a te szép királynőm.
Szolgánk itt mind, mi é' s mozog ,
Az vagy ok én in. hogjh* kéjei
Forró öledbe hajolok.
Szolgánk az idő : mirdan percze
Uj kéjjel tölt ui serleget ;
Szolgánk az élei : sora, a végzet,
Orömadót dúsan fizet ...
Nézd. itt e bűvös paradicsom.
S mi benne szép van — mind tnyém :
Havas ti tökön napkelet im
Biborszőnyeggel jö telem.
Piros virágú grái.á' iá on
Millió virág, ezernyi láng
Szellőn küldi JeriU, Szilát-/.
Forró kelet, dús illa*At 1
<><iáb!> nézd csal a pálmák árny*
Ezüst hab nyelve hogy pereg
Ezer madár bübá|o.s hangién
Kaczag a hüs lótusz-berek.

gyönyör van a Nirvánába.
A hindu földön ami szép,
Mit h&iár'alan vágy kívánhat,
Minden, ah, minden a mienk ’
Mi

Örök a nap a sötét az éj.
Bu, a bánat ismeretlen.
Minden enyém, s hogy te is itt vágy.
Nincs semmi, teljesületlen ! ..
Mégis volt. volt; ez álomorsaág
Veszteit királya én vagyok ;
6 hogy ez édenbe Evánaa
Mellém a sors téged adott 1

gnmbatfay B

maga pedig: bókol olyanoknak, kiket bensőleg
csakugyan nevetségeseknek tar.
•

Mily borzasztó képeket mulatnának lelkei
azoknak, kik a gyás/.ravstalt körülállják, ha le
hetne feltárni eszméiket.

*
Akinek bár kit sem bánt meg. mégis van
nak ellenei, az nem lehet közönséges ember.

*
A felénk megijed a veszély előtt, a gyáva
a veszélyben, a bátor a veszély után.

*
Az emberek úszó
másba ütköznek.

fazekak,

melyek egy

*

Aprösigok és npliorizmák.
l\öili

:

ffoivkth gyula

Hányszor álmodik az ember jövő bo.dog
nágrói • ;zy elalussza a jelenlévőt.
Angyalt, ördögöt megismerni könnyű . em
bért, férfit nőt nehez ; iíju leányt lehetetlen

w

Igen sok embert boldoggá lehetne tenni
azon boldogsággal, mely e világon senkitől nem
használva elvész.
Ritka vendég légy a nagyok pilótáiban.
*

Hirt és dicsőséget vadászni hiúság. A való
nagyságnak épen úgy következése a dicsőség .
mint jámbor életnek a beo.-ület ; keresés nélkül
jön mindkettő.

*

A nemes büszkeség inkább rongyban jár,
Tanító: Ha a nap fejem felelt süt, tejem
és száraz kenyerei rág, mintsem abból élne ami lakói élvezik a világosságot és meleget. (Magya
nem övé.
rázat
a csillagászatból.)
*
A főbb polcon álló ember sokszor nevet
ségeseknek talá ja azokat, kik neki bókomat : ő

bevont nagy nemzeti szinü csokor emelte postahivatal irányában, ahol ilauzára a te
gyász isteni tisztelet hazafias jellegét. A tnérdek m unkának, a lap ex ediálása kö
ravatal alja élő virágokkal és 50 égő gyer rül legmesszebb te ledő szívességet tesztyával volt körülvéve, fölötte gyászlobogó nek velünk, hogy a lap idejében elmehes
függött. Az oltárok gyászlepellel voltak be sen. ép oly nagy megrovást érdemet több
vonva A ravatal két oldalán a városi pol vidéki p 'Sla- tis/telet és köszönet a kivé
gárság állott égő duplérjaival; a szentély telnek ! Mi úgy tud uk, ho y a pósta a
ben foglaltak helyet a tűzoltók, továbbá a közönség ném ára van s nem megfordítva.
polgári és elemi iskolai tanulók diszes. Hanem tahi helyen ezt nem akarják meggyászba vont zászlóikkal. A templom egyik érieni. Azt gondolák hogy kell is a pa
fülkéjében a képezdei ifjúság foglalt helyet rasztnak u ság, meg levél! T udunk esetet,
gyászlobogójával. A padokban gyászba ül ahol egyenesen lebeszéli a postás a népet
tözött úri nők, a járási szolgabiróság, a vá a lap járatásáról mert a dolga egy kerosi tanács, a kir. járásbíróság, a kir köz- >ésé szaporodik a lap expediálása által.
jegyzőség, a kir. adóhivatal, a kir póstahi Úri emberrel nem mernek ilyesmit tenni,
vatal. az uradalmi tisztség, az áll. tanitóké- de a szánló vető emberrel gén 1 KíieNnt.
pezde, a polgári és elemi iskola tantestü jük miszerint u abb panasz esetén nem
lete, az izr. hitközség, a déli vasúti tiszti csak hogy megnevezzük a hibás postákat,
kar, az ügyvédi és orvosi kar, a pénzügyőr hanem feljelentjük őket illetékes igazba óVárosi képviselőiestül*ti ülés. ség
s nem
és a csendőrség képviselői, az intelli ságaiknál, sőt, ha k el feljebb is
C*ál tornya város képviselete* ülete e genria s a rendkívüli nagy néptömeg val szűnünk meg addig panaszkodni amíg az
bó 9 én gyűlési tartott, amelyen jelenvolt. lás és foglalkozás különbség nélkül oly illető pósták meg nem tanulják, hogy a
nagy számban, hogy több ember már nem fizetés élveze ével kötelesség tel esitése is
21 városi képviselő.
1) Pruszatz Alá os elnöklő városbiró fért el a különben impozáns, tágas tem egybe v n kötve. Ezt tenni nemcsak a nép
üdvözölvén a megjelenteket a gyűlést meg plombán. A kóros nem kevésbbé tele volt. érdekében kötelességünk, h nem lógunk
nyitja Előtér ei-zti, miszeiint a községi ▲ liberával összekötött requiemet Horváth is, mert alap által elég szép összeggel sza
évi szán adások elkészülvén. a szám izs- Lajos zárdafőnök és plébános végezte fé porítjuk az államk nektár jövedelmét
gdló bizottság megválasztását kéri M e g ú  nyes segédlettel. A kóruson Hübner kántor
Egy perzsa bűvész érkezeit városunkba ;
s z ta tla k : Szilágyi Gyula, Ziegler Kál kísérte orgonával az áll. képezde négyes Óbudám Hussein a neve Nevezeti a perzsa had
karát,
akik
egyházi
gyászdalokat
énekeltek.
sereg tagja volt, de politikai okokból — igy me
mán, Báron Lipól, Czvetkovicn Antal és
Az istenitisztelet alatt az összes kereskedé séli — számú ték s most körúton van Európá
Toplek Is tú n .
ban, hol a specdáiis per/.sa büvészetet mutatja
2) E'nöklő \árosb!ró előadia. misze sek és vendéglők zárva voltak s az utczai be Eddigelé bud.<pe«ien, Szegeden, Debreezenrin» a köhsétfiervezet szarni a községnek lámpák meggyujtattak. A requiern 11 óra hen, Kassán Szabadkán és Baján tartott ela d á 
sokat s mindenütt bámulatra r .gadta a közönsé
két ló beszerzése meg ngedtet- ti tehát e | kor végződött.
- A C sáktorn yái áll. tani óképezde get meglepő mutat ványaival, melyeket egyedül,
tekintetben intézkedést kér A k pviselőtea
tület egyhangúlag a tűzoltó szertár é üle j u) épületének szakértői télülvi/sgálásá a minden segítség es műszerek nélkül végez. Nagy
; múlt héten Mje* let e bárom állami m ér hírű tudósunk, Vámbéii Ármintól a következő
tét jelelte ki r lovak Ntá 1 jául
n\i i a ián ló levelet kapta „E napokban főváro
3) Z kál Henrik ügyvédi di a t a kép- nök. Az épület <elj**pn elkészüli azonbtn sunkba éikezel' Perzsiából, még pedig Iszfabána
városi
közetfénzsé
ügyi
»anács
V
ÍZ
gálata
v’selőtcsiület egyhangúlag kiutalványoztatni
hól Óbudám Hussein khán, ki itt mint btlvéas
alap án az intézet igaz atój mák L ite r je ié - msgneiismus előadásokat akar tartani. A távoli
határozta.
Kelet
ezen fia, már külsőjénél fogva is igen ér
4* Morandini Bálint építőmester kér nére, a ministeri m alrendébe, hogy a ké
dekes jelenség. dd ne n kevésbé meglepő müveitvényére a nagy vendéglő éphéseért já»ó p-zdec-ak márcziUá hónapban hurczolkod ék segi toka amennyiben ez a tózsgyökeres ázsiai
összegből 3000 frt kifizetése szótöbbséggé j z ui épületb^-, mert még nem szárad ki ember folyéko -yan francziáui beszél és a aia
engedélyez etett s a kifizetésnél a tanács felje-en A képezde eddigi béiNte a Zrnni kába vágó ismerőiekben is elég jártassággal bir.
várban febr. Utolsó napjával n.eg*ZÜnik, Ezen máskülönben szegény sorzu idegent a ha
bízató't meg
5) Az italméréni j''g kártalanítására annál is inkább mivel olt a ttila donos zai lapok kegyes pártfogásába aján ja.
vonatkozó iparkamarai 94 —1**9 ik számn gróf ur állal eszközlendő nagyobb mérvű
— Megvei hírek A nagy kanizsai polg.
áthat értelmében meg választattak: az elő - avitások már márczi « folyamán elkezdőd egyletnek 416 rendes és 40 kültagja van.
n^k
evégből,
ugyancsak
az
igazgató
lelter
járóság részéről Pni*zatz Alá os váro-biró,
A múlt, évb»n bsN pdt 85 rendes és 21
mint Hzakér’ők if Szeivert Antal, Pecsor- jemz ésé e a >» imsterium ebendelr,• m sze kiill&g Bevétele 6091 frt 12 kr* kiadásai
rint
márcziu*
hónapban
z
előadások
szü
nik Ignácz és Baumhack Frigyes.
5430 frt 76 krra rugm k. A jövő évi költ
6) A város részéről az ital mérési og neteljenek s pótlásul ulius hó közepéig ségvetés mérlege 15224 frt 21 krb.m Allakártalanitására vonatkozó gény bejelenté tartas anak előad,isok
pi'fatott meg. - Gelsei tiu maiin Vilmos
Eljegyzés Fóliák ignácz kottorii
sének összeállitására kiküldetlek a követ
kir tanácsosnak a be'ga király a belga Likező bízott-ági tagok : Pruszatz Alá os, Zieg keresiedő e hó 10-én jegyezte el B -eh pótrend lovagkere ztjét ad<»m inyoz a. —
ler Kálmán Vollák Rezső Sáros*y László E niba kisasszonyt, R »senberg L ijos Csák A nagy kanizsai izr nőegylet a lefolyt év
tornyái kereskedő kedves eányát. Sok bol
s Zakál Henrik
ben 1 >69 frt 81 k
segélyt osztott ki a
7) A liquidáló bizottság |egyzőkönyve dogságot kívánunk a kötendő frigyli z !
szegények közöt'. Az egyletnek 2 i8 reá—
Varj
/Sdon
e
bó
6
án
rendkivüh
tudomásu vétetett s a tanács megbizatott,
de.s és 19 alapító t gj* van. — Alsó
miszerint ez ügyet átvizsgálván, a régi nagv részvéttel tárta ott meg Rudolf tró i Lendván a közs. képvNelőtes'illet f hó
örökös lelki ü'l'één a gyász isteni tisztelet
adósokat pereltesse be.
7 én 0 )0 irtot szavazott meg vasúti törziLy old o >avaló
8) A közvágóhíd épitése kimondatott a pálosok temilomában
részvénye* aláírására. A Lendva má Ös
• a tanács megbizatott, miszerint az épi fényképész a req nem alatt fényképet vett szcsen 15 ezer frtral árult a vasút létesí
tési és költségterv e 1készíttetvén, a képvi* fel h templom b Nejének impozáns képé téséhez
A keszthelyi ' asut január hó
ről hogy a*t megörökítse
selőtestületnek b j mutat'as*ék.
napban 2681 személyt azállito t- A be é
8) Szinkovits Ferencz az árvatárból
A var i sdi és nálunk vendégsze- t< 1 a teherszállítással együtt 1904 frt 99
kölcsönvett 8 lefizetett tőkéről törlési nyug replő néme szintársu
ig zgató a 7*\ ett* kr. volt. A megnyitás napiától január v é 
ugylátszik Nké nél hagyta lárm afá t, mert géig he e tt: 10 4 2 ' frt 61 krt.
tát kér.
ZslaMiután ezen törlési nyugtát, a város m »st a társulat ott rekedt tagjai sa at, Egernzegen e hó 3-án Dű(í Józs f nevű 2
ki nem á htkatja. a kérvényezőt kérelmé kézre rendeznek 6 előad isi — nem ná éves gyermek, ami í szülői babot tisztogat,
lunk hanem Varazsdon. Hát a Csáktornyái lak. a/, asztalról legurult babszemeket fölvei a megyei árvaszékhez utasítja
hé lettel mi Nkz ? kérdik a bérlők
szedegette « szájába tette ; egy babwzern
Panasz. Több v déki póstahiva'al véletlenül a légcsőbe szorult a a gyermek
h C L Ó X F É L É h ',
ellen silrün érkeznek be a ptna-cok e őfi halálát okozta — A zala eger*zegi téká
zetőmk részéről Némely elöfize ónK kü ié *pénztár 2 )-ik évi rendes közgyűlését
— Réquim Csáktornyán e hó 11 én lönösen a nép kö ül 4 5 vasárnapon át Nbi 20 ón tan a E részvénytársaság el
délelőtt 11 órakor tartatott meg Rudolf nem ka liatia meg lapunkat, mert a ó nöki jeKnuNéből és z írszámadásából lát
vagyon
é«
teher
trónörökös lelki üdvéért a plebánia-tem fahivatalban v gy durván e utasítják a kér juk, miszerint a
plombán a gyász isleni tisztelet. A szén dezősködőket vagy hivatalos órában be • gvenUge 1,002 686 írtől mutat, a jő*
télyben impozáns ravatal volt fölállítva, te sem eresztik *két a póstali vatalha. A m ly <vdtdmi ziinutaiás \ edig 80242 ftt 8 f
g érdek koszorúval A fűnél gyászfátyollal nagy hálával vagyunk n Csáktornyái ktr kr A iiszU lö edelem 12978 frt 98 kr,
E fájdalom oly nagy, oly véghetetlen, hogy
ahoz a részvét vigasztalóig közelíteni sem
mer, és csak s Mindenható Istenhez ese
dezünk forró imáinkkal, hogy adjon erőt
Felségteknek a megpróbáltatás gyötrelmei
nek elviselésére a végtelen jóságával és
bölcseségével enyhítse sziveik súlyos bá
natát.
Mi pedig a gyász e komor napjaiban
Felséges Királyunkhoz emeljük tekintetűn
két. Felkent fejére az ég Crának áldását
kérjük, hogy legyen továbbra is hitünk vi
lágító oszlopa, reményünk horgonya é*
dicső uralkodásának atyai gondjait tegye
könnyűvé népeinek törhetlen hűsége és
lángoló szeretete

ú

A tiiíta nyereség 8658 frt 7 kr.

ebből nyiben a gabonatöret a pelyvával keverten szá

aaggatva, beáitátva és kellőleg kikészítve u

at valóknak fonás végett kiadassák, de e'öbb
ráz helyen tartva óm apróit vágón s/eoakával
vegyítve a mai hieieié««re a kal:na« ügyen
pontosan megméressék; végre, nmét megmérve,
Ellenben — amire a várnagynak egész fi- át vé essék es a tikáesoknak szövés végett átgyelme fordítandó — a borjút és a birkák ré adassák A nyert vászon mérték szerint átvéve
szére a legjobb széna nyújtanék. Szóval a mar és a számadásokba bevétel ciimén beigtatva le
Ede, pénztárnoka Mi-zory Ignácz fő'köny- haáilomáxy rendes tartását szem előtt tnriva, gyen
8) Az eddig annyira elhanyagolt méh gazTelője Pol caer József könyve öje Rerhnitz kötelessége a várnagynak az ispán, a juhász és
a legénység eijárá-át szorgalmi* m ellenőrizni, a da-ágoi is igyekezni fog a várntgy, a méhek Őr
Samu*
majorokban és a juhtklakhan a rendetlenséget és zője bevonásával, minden tekinteibeo a lehelő
ti*ztátian*ágoi nem törni, bennük semmiléie ide legjövedelmezőbb á lapotba hozni, íőfigyeiem nel
gennek eis/.ál ásolásái meg nem engedni, nehogy lévén hogy az uradalmi rajok poatostn az uraa/ok által a majorokban vagy az Mái okban itt/, dalom ró«/óre b-dogassanak ős az erdőkbe szö
kő tek má ok birtokátia ne essenek; továbbá
támadván, n«gvobb károk történjenek.
A várnagy tökép számba veendi a birkák szorgalomra >1 f-ügyelni, hog a ragadozó mada
— Egy 1728-ik évben kelt kézirat nyomén. —
szapoi odá-át s ha azok keve*hbadnénei*,
elhul rak és egerek, lősép téten bennök kárt ne okoz
lás oka kiderítendő, nemkülönben a fog atkozas zanak kora tavaszkor pedig az uradalom réezere
Ul Műités.
minél nagvobb hasznot haj'ó miézke léteket meg
egyéb oka is
A várnagy részére
7)
A várnagy kötelessége az összes tenni
ura el no muas-za.
9) Minthogy a vár, majorok, nerakttlönben
dalmi háziállat allománvröi, u. in lovak szarvas
(Folytatás).
marha, birka és baromfiról, továb >á vai, Z ir, a mész- ét tegiakflmenC'.ék egész éven át na
5) Lehető legnagyobb szorga!ommal igye luró, tojás, szalonna, há , fagg\u. gveri va, nyers gyobb mennyiségű fát igényelnek, kötelessége
késni fog a várnagy, hogy tavaszkor az uradami és tösiö t bús, nyelv, h«l, *o m ü , viasz, zöld leend a vár agynak hogy a fent jelzett helyek
rétek és benólt legelők tiszta állapotba ho/assa- és aszal) gyümölcs mindé lé é börök es lakar mindegyikébe i mindenkor a szükséges iamennyi
nak és a vakondok túrásai kiegyeniittesseiiek. — mánykószle»rOl, továbbá építkezésekhez szük«é -ég készletben tarias-ók, minéfogva kötelessé
Ugvszintén, hoiry a íü maga idejen lekas/áiva, ge^t anyagró , u. m. ac é., vhs kü önfele de*/, gévé tétetik szigorú feúgyeet'el a« ilattvslókra
forgatva. szárítva beszállittassek és belőle a jnva kák, léezek zsindely, kapák, tég a, meaz, egy vigyázni, hogy azok az erdőkben osak is a meg
része a birkák, rosszabbja ptdig a szarvasmarha szóval mindarról kttöu-kúnn rovatokkal ellátod határozott mennyiségű fá>, a kellő időben vágva,
számadási vezetni, ami egy j íl berendezett gaz ar. ágakat csomókba kü ön rakják, a vastagabb
ré <zóre beiakarittansék.
6) S/ándékunk lévén az eddig elhanyagolt daságnál szöksegeiieti* s a prelekius tudta és fá< pedig az előirt erdei ölekbe á itsák össze,
gazdaságot i*mét minden tekintetben a lehető beleeg.ezé-ével a beszerzett szükséglet bevétel hogy azokat télen, alkannas időb *n a a Qkségelt
(folyt, köv.)
legjobb kHrba vitásáéllitani, kö»eles-ége leend a nek és a kiadottak kiadás czimen pontosan be helyre e szállíthassák.
vá.nagynak egész szorgalmával oda törekedni, jegyeztessenek.
A len- és kendermagból annyi vetendő el.
hogy a he yreho«ott majorok a Msöksegea marhá
val ellátva legyenek, azok a lehető legiohb gond hogy a termésből a ieg*/ÜA*ége*ebbek ega'ább
FELELŐS SZERKESZTŐ
dal ápoltassanak, téli időszakban a marhaeteté*>- fedezhetők legyenek ; nemkülönben gondja leend,
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nál a lehető takarékosság érvényesükön, amen h >gy a termen len és kender a maga idejében

m inden réazvényre 4b frt osztalékot űzet;
ehez HzAmitván a részvénytőke 6% őt rész▼ényenkint *>5 Irt iut A részvénytársaság
elnöke Dr. Graner Mihály igazgató a Weisz

Mirak őz um’tjaból-
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I re d n U k u

Fi-etlplMtUM ren* |ei

p l*a r n a :

Glavni pijac, fraterska hi/.a, lévő
na kondignaciji. — S urednikoin
moéi je svaki dán govontt mód
11 i 12 varom. — Sve poShjke
tióuce só zadrftaja novinah, naj
poSiljaju na ime M a r g t ta i
Jozefa urednika vu Óakovev.

.Vu crlo Utó .
S n pol Irta .
.Vu fttcrrt Ida

..
.,
..

4 f r t — ír .
!t frt — k i .
1 f r t —• kr.

Pojedini broji koRtaju 10 kr.
Obznana se poleg pogodba i tál
raíuaajo.

lzdatel|Mtvo :
Knjiiara FÍHchel Filipova kara se
predplaU i obznanc poSiljaju.

na horvatskom i magjarskom jezlku izlazeéi druátveni znanstveni i povuéljivi üst za púk.
I z l a z i s v a k i tS je zlo n je « l e n k r a t 1 t o : v u N v a k u

ju .

Sluibcutglasntk: nMtdjtmurskogapodptmagajuaga H tovnilkoga ám ítva nCakovtikt Sparkasse*, „Med/im
k tsu u, „Dolnjo-Mtdjimurskt iparkas
i Podpcniagctjuiejra druitva “ „ Gornjo-^Iidjimursk^a kultumoga ámítva"

h n ilirV ü

Za.iValil*

l w *v' ,m UÖV m(i
“ 1,1
u n.ie^eio^ jHiiuara,
dnev h buliké d á-^vne boli obkiuíava
po- Tekudega leta
Slulbeni list od 7 februara priob^uje ialovanje naveke mi ernili narodnv.
tér Sam fivlenje hí vzel
iledeói nahi'ji rukopis:
d* od svih stranah, iz bliza íz daleka iz Ou iz tóga aveta.
Dragi Tisza! Pravu potrebodu őutim -elah i iz varoflov dujena gla« nép ecenjlivu srdcu ioé ivu dnev h najvekfie moje Voga polalovan a
\ u cvotufcoi dobi
ftalonti *brnuti se k ljublenim mojim na*
Nutraáujim npotnanjem dufim da onaj Trideat i prvom letu
rodom, da izrazim naoju zuhvalnoMt za onu
ljub v i veinoHti, koj mene i domo- XHV(dil
2ivot,
odanost i vernost, koju nem na novo opazil. Vinu na svirni narodi monarchie “kupa veie
^alarnom svetu.
Zato vu prilog'i po$il «m moju izjavu koju Vu tefkih vur*h izprobanja
o ja *i i Ar 9mrt Jeti
vured ujem, da vu avih omagih magyarske Cvrateéi pontaja zato za pntr-bno nakadja*. , prek ^ rH(lov j nJiva
korú ne na nianje dali dontoiate.
da ae iz srdca r.abv hm od atrani moje Kralom - ce>arom!
VuBeő.i 5. februara 1889.
0d ntrani Ijnblen* mo e
Hipmge enne i 0na neda
mi a
Ferencz Jo.sef h. r.
Tisza Kálmán «. r itra ice kak laka VU ime gliboko réz alofidene anebe zh pofaiovanje, ko,e ste mi Oh smrt ti n«sredna,
M oi III lllli o d o m !
izkazal.
I nemiloati na.
í
Ö ovom gliboko óun6»m zahvalnost u Da hí nam kraliöa,
Preteiki e vuda ec za moje otdinnko moum * vennmi • o imi narodi za milos Rudolfa vmorila.
ftrdoe, koj u-e je postigel vuzgubdku jedi- tj vnu p0m< (í bo'annku, za nlofno de ovanie ,, .
noga mi dragoga nina tér mene s domo- vu
m)u gre,«e j blagosl n|a omovine
í^0,11 SH™° nle8R
viuom i s vernimi mojimi narodi vu nai
yu
5 februara 18 9.
J duiput je videl.
T .kli *alo.t obalil.
’
Ferenc- Jo sé f s. r.
Ve,- ga ,e pnpom el
Vu du i uzdrman, poniznost u prig bD a Jtí m lonti en.
ljem ae pred ned hunom "udbinom b<» a n -,
—
Pred nj»govimlicem
•kom tér a narodi mopn.i molirn ne Sve
n
Bili sv jednaki,
mogueemu Bogu. da mi d jakoati, dn ne
*
A|l bogatnii
malaknam vu födnöm izpun ivamu vladar
0d sm ,t| Rudolfa Kral eviCa
Ali .iromaki.
skih mi d 2no*tib, nego naH'eduju'í onaj
pút. koj ie i od vwzda na bududnoat ősi 2-v onini verzuöi.
K<»mu ne smr| nagla "ve je jako bubil,
guran, bm u/dr anje aveobiVga dobra i O 'd »u spisani,
Tak j pr petila
I nko rád imái,
blagoslov mira nép eHtanim nastojanjera Od smrii K>alevi a
Cl • eka svakoga,
Z<b»movinom 11a om
delovat budem u ogel.
Kudolfa spevani.
Nutri v sice dira. Xajbole te átírnál

D 1.1
«iit
Za njim tak faluja
V Magyarak ormtgu
Svi ga oplakuju
Kak magjarski aamo
L épője govoril.
Kaj mint riannki kral
Nijeden ni to stvoril.
Naj bole je átírnál,
Magjarakog or.aga,
To je emu bila,
Doinovirm draga.
K jednomu BiSkopu
Tamje vnavuk hodil
Mn^jarnki •« navdil,
Kak daj séta n rodil.
n,
,
ll 11 don“ov>na,
Draga nafta mila.
Kakva ,e |e t.lo et
lebi dog-d.la.
Ar k<>iu ne.reíu,
Svaki l«k »luje
B -gati al sirmak,
njega tuguje.
Sada po svih g adih
Crna zairava vije,
Nemadb-veka,
Koj taloate 1 n i , t f

i

,,nV

iate

»u noro leto se prek prepiti. To mu j"pod- ítaouno i tr(jovine nahrupili, aekirami, |„.
pono za ru«„n,
i - J" KO.ooo H - patami . k.ad.vci ave adrobiii a ka, je
„ ’
*
.ki
ae.brunner hotel Ooinov it>, op.zi. |e, da
vredno-t.h b.lo, to au are porobtli i odneali.
E
o
S
a
^ j . - *
Morf bi ,0* , bogata.e k.ati p.d.H, d. jih
ötra nonjupremmj
h itije obavi|», mgo drogé daue, j to tak niau «o dati rezgomli
Koji nardednik jt
n»g e, da je gospon Hagebfutiner sv*ki fi.s
pjna gospoda.
Bil kralevske kruue,
zeil,].u p, d sY.jeui. n .gumi zgubil Kad je[
. .
...
Ali nada nutii
„uda Jud zVrb„ ovog izvMuredn.g nar* skug,
Vu Horvatskoi 1 Slavomji odkrili au
Vefi vu grobu trune
„oiava
piemSava), stvori se naj»d«u krai ce* a3re£ éinovmkov, koji su aebi poverene
*
urU njegovtí ofli jeuua vei ka okrugla fiaiba Peneze p»one>erüali. Najpredi vlovili su
Ar n a ovoj zeml|t,
• vi su se narodi
, B , d ,meSec teb. tuii.u, zaRimi s í r á s o . nnkoliko takosih vu Zag.ebu, vezda
pák
Niedar bu krslinval
Vo npga ufali.
^ ^
Hsgelbrunnerovih. Vu isteni h pu (' ulem0 dalje alede a: BuS&n Józaeí poitaTam vu tamnoj taki
Ali nesre.tm sm ,
u , * dfeh y(| bl,zillj se no|iaűju- megtér vu Senju vuáel je na 15 jez-r forinBtide ««d sianuval.
Ga vu grob preva
, £ cuckovg v p,,p . fk u a
b e4 , p r„ti ! tov vu Am eriku tér avojoj feni pisai, da
K-k ►ada tnguiu.
Hog naj duí njegvi tuu)u u j n m „ ueminij.ku.
z* n,i|m d°Íd*- Kad» I® za ovim VuőetiÉ
Svetli kral) kraliica
Milostiven bude
K .«a v, g . se tu őre <ju kakti nastre- Sándor poStedrektor vizitaciju drial, doAel
N e m r e jenasl duvat
A ljudi se tomu,
ijeui maő k, z k K i p zitelj javuog aura n* Ítí napoat»rske deíraudaciie jói vu KoprivN ii tu in av tica
ikaj naj neóude. ilag. Ib.uuuera
i níci; Cazmi, Koski, Orehovici, Buccari,
XT
.
i>
Naj opiost»)u gespou strazar, ali kad ^
I leternioi, 1 opovaM i Glipi. To je
Kako sad a njegva
sudbmu Boga, ^ meBeC( 7g,etiaiUf OI1(la.................
i bormeá lepi áereg vemül dinovnikov!
Stefan ja mila.
>1óraino pu ^
j e p&k
vidiju m ^ec*?
Polumrtvec
Kak veüku íalost
»j
N », nu, en tu je g«»ri p ed m enő", |
Veőkrat »e pripeli? da gde koj dlovek
\ «rcu svo em ima.
<». o
go
odgovori Hagelbruner i pokaie na onu svttlu zamre tér ga polamrtvoga zakopaju. Ovak
Po svetu svi vladari
Kuk god matizemlja 5i.»bu
se je pripetilo nezdavnja vu tal janskom
2aloHtjom se boré
Vu hiiu nad p ebiva
Nck idu inirno domov, pák si nek 1 -gnu varogu Ferrari s jednim doktorom Profe1 od Mnrii njegve
Tak nag kiálló
up«t, ?.li str íar, ovo tu pred njimi uije sor dr Fugarelli vumrl .je i zakopali su
Naveke govore.
Mirno naj pofiivá. ni<„k»V mesec, nego vura na turuu piaristáé ga. Poriam sprevoda je jedna devojka
. .
1UUQ
cirkve; Miki! n ó !
tvrditi poóela, da se je mrtvec ▼ ráki gi\ u Túr iS.u dne 10 leb'uar»,
Gr«»spon H 'gtlbrunner ide bl ie k cirkvi bal Budu nije prestala sa svojim potp p.*vM .
.
dugó g.»ri na túrén. Je, lu se m « vrdjivanjem to su proffesora izkopali nalom o LaCZ 0VIC8
pravdati ! S trigir ima prav, to izbilja zad i nut kada bi ga bili malo prali i
—------------------------ —— ----------------- --------- uijs bn ni**sec, nego tr^nspareutua vura na sim t *m g báli, génül se je i oiivel. T ak
A
1 )
A V 7 A
pianát'koj cirkvi.
nam to pripovedaju jedne poverljive taliJLJ
V
q spo'i Hagelb'uner pofiéi .je sam sebe janske novine
S'O’atr, mdi svoje bed»sto6e i oddrukal je
Herkules
f t f ^ n n n H íH y p lb rillin tíP
d d e á p mofium r^da h i , P"fil0 je za ru^to nije óul od grckoga Merkuleia,
"^
1
k‘*m K<-si»onu H g»*'brunne'u é“Z v §* vul c koiemu vu jakosti tela nije bilo p a ra ! To
(befika pri o\est)
P'ojf K h.1 sh je 0*»»*t za leden vugei obrnul, je negda bilo a .e ' tóga ve5 n ti nevtruje,
mi
i i SM« j-í pred r.j ru oi»»t zapopeva i Bl di iné- ha se sve od njega pripoveda Ali vezda
o sí ie dal rruiH <>P z,' t , H 1 8,.Cí
mu oiu prv § i ,h bed«st-'6a na párnát je pák jeden Herkulei na svetu i to vu
n
ov* 8 e u», tai ’e • . tio za j »
dojde B>* je s»itii'a», da |e opet p,f,d pia- Newyorku
íme m ű je Miller iebastijan.
»"i*o na fro^Tirki
'» m 8V**je. ..vnij
, jr c i*k\u doS
•, i
je v^öMiidi Mi b»l Táj növi Herkules tak je jak. da more h
p- Hzuje. J Imii je r» r-t, a 3 'a din
sva i
^ h»tei V deli kul k * |e véé vur. Gost><>n jednom rukom terha od jezero osemsto
i m Oiega alt óva osgi.ntva ^
mU "&) jj ^ihrunoe*- anda iáfie po t pu svoje "é l**, funtov ediéi h áakom p ik pokizal je, da
rang bio, uk«* b' mu mog* 1#,f1H
z<tioi ráfi* sv >j nos te kada b ob>dv»je bii more na tvrdeb kamen tak sdrobiti, kak s
° i r-g g ' j
pr f
>
e *1 i)
nat' ^ne prvo na Jmgo • gledi na vi»ru. kla íviom Malo je stvar to nevero atna,
p ♦*, t *in je in ez ni i ii ) i"M i* 11 "* Cedu *vit 1 jen e b l i megU knva. üi su nu a idemo vu Ameriku pitat rajü verujenn)t

Au.lriiuwki narod
v ' vu tugi lova
1W .I ,1 airmak
S r . i -e " v a
^
C«la Európa
Za njioo tak tuguje
Za mladoga pr noa
Vefi svaki ialuje.

Z

Z Z i»

.............k“

...........", ®— “

brunne' nikxk ni)e inog fii cagare na vun
Au najstríSo-fi je tret>
O m pop-va.
^ Mi,dankrat zafiuje korake i polcg njega
l G öneilaelu v i Biigiji pripetila
B z svakoga milosrdia daja un p a p iu l te* ^
gtvori ou is,i str*!ar, koj mu .je He
^t 4 l .vita iiesrefia s jedniui vlakom,
Bvo,emu hntpavuii'U rImu . tru t t» P-lmd m>1,
dj dal , „ Tuka da lde domov .p it. k"j je >íel '* B tttzeli. U.á prel |ed,ii,n ziju|e vu pr ih Bvojih pajdale fiút mrznje í
(Konec sied .)
diáim in »st »m poáüiznuU se je lokomativa
K ovoj '/aIliin) feli sptda i g-apón
Ernanuel Kollay
*z á ujali tér se velikom silóm m stup mosta
___________________ _ _ zaietel. P t vagonov se j í pri tóm fiiito
Hagelbi uuner, ledifien et»ri defiko i po ©inik
jeiQe iei»e kufte vu Befiu. Z r a d i t ga p« TT A T T P
J flft A O
Sirobilo a svi drugi mmjeviai odidjeni au.
pevan a vu m»lo pnjit.m s tt ifin, se ga svi
K
J jg A'é Ü f U U 'A í
G i putnik »v izvlekii su vu prvom virvara
gnati p.. bt-fkib oitanjah b*i , a- je ujegovo
jg mrtviti i do 20 telke ranjenih a
popevunje ne ogufie p«.s »S L, i ako se ta
Njvi zakón.
ne«na se kdi io su |üi joő potlam izp id dructbelo *krugla Figur < na v»aih k j e o-t«Znano nam e, koi'.ki govor i nemir g,f, vaíoiov, do kojili n su taki dojti mogli,
rije pokhte, mk évi g"8f , koji eu nutr., od- prouzroivoval je o.mj i.ea e ni 14 i 2ö. $ nsáii.
m»h pl 6 ju, d>íu se i otidu
vojnoga z kona, .' .jega e lbaza Kálmán
§tef«nia.
Nego pák je i go-pona H.(gebrnnnerB magiar komu Háború pn*dlo>il, tér po ko em
.
•tri | o potl. S 1>, ktd »v„,u
,o (85) niri jeden
n-bi mogel of.cr
Ml-d. d,v; c» p o k o ) ,,^ „ .áeg. kral,epevku: ,,Bledi mesec trbi tutim4, ónak pr p i posran. d >k otic.rsk >gA izmranebi na nem '
Rud. l t i oa uö a )e vu svojom öve ?u
i óid i j e r prv.fi, s.rno /.na p fi t k od „je, fikom jeziku polc i;i moge . Vezda su po- v>‘ K 't o o s W i tér med n«mi I«V)ti. lz|t/lla
kojiga zmiioin |>onov ja., a drugo, nesna ami fieii posvud p > orsa^u
éae sknp 11ne ,e ,u ^ i lj í’
ie p1ipravua na se prevze ,i
Sin.ma ki fil<»vek ue ma d« ber sluti /a muzi*u drlati, vu koíiíi Celi orsag protestira proli
dalié insuv.iau vodieuje onoga vei oga
i ne d«go tomu, kaj je moial deset litrih ovomu zakonu Vnogi zborni kotari pozvaü
F' l imenőin. ,.Opis au8tro*inagjara o
viua piat't*, k#je )e na vadbngi zgubil, ar hu avojega zaatupnika (ablegata) da vu dría e s kip* kője je p* ojni njoj lupiug
•e je zavhd *»l jedou popevku od k'sja do ornaékom spra ififiu proli főmű zak nu / ‘P
*,uo. d »g>*va'jai 80
8
konc** bez f.linge ♦ufikst', k&j med|utim mu glanu u ili pák se na zaHtupnifiaoj skubi ,ld *“ 'Uöe jakom i p snozuaocoio Jokajom
nije iSlo. U Obié je nafiin popevanja, kod zahvale.
VeI‘ se lla 81 b lie vzela íe'inu dra1<mr‘cu’ 8
gospoua Hugelbr ;unera nuzgndna stv«r
Teiai'ka buna
k"jom bude samo inagiarski govorila, da se
Poleg ujegO'Og muenja je cloveöanaki po
Vu Rimu vlada lolika o-kuda i síró- n ^ inogja ski jez k cisto dobro navfii
lírák BAmo zato tu, da po toj cevi \u lein maRvo m«d le aki, da su od vlade i varoTIIU8.
dac v*hke kolikofie op j .ih pitj.h seziouaiu da nezdornja pomofi zapro8Ü> prisiljeni bili.
Vu arvavarmcg)iji vlada tifua, kak iám
Bada in tomu jedna ^oima p' ál. da Budufi njim niti vlad• niti varo9 nije posla sin b ni dop’si jivija u. Pitglavarstvo dini sva
je goapon Hageiln unner n ő i m popovaiijeiu i zaslu be dati mogel, to su odludili si|. m mogufi*, di stah.viti tij beteg d »trgne, nu
vu iiepovoíjuu siti.AC u do'p-l.
si pomofii. Vu tu Hvrhu skupili su »e nu uuiorot Hvemu nastajaiiju i p nuo'i vumira
B.l je vefier stnioga leta, i gospou jer.ere tér su 8 ga februara celi varos po |lnidstvo a beteg stradni 9ve se düje 9iri.
ÜAgelbiuuuer se je trudil, ua poíteui uafiin piavili tér s velikom krikom i lerrnnm na'Vele, da je to tifiH ielw Iröui (élitifusz.)

Zmrinjeni vandravcí
íz daleftnph krajov nam ríohaljaju £alostni glasi o letolnjoj zimi. Íz obCine Kuké
pi^u, da su tam pri jedn<»j Aumi n«sli dva
éisto tm ínjeiie vaudravce Knjige njili >?e bOe
•u p sane |edna na íme Koopf, druga L *tz
Okolo nj h le aló je v |» Abio h pre/ glavv
i kupéén bUhurin, tő je zum«n;e, da su sí
hut«li zakuriti, ah ö bice iim maii botele goreti.

Nesreóa na moriu.
E g ’enski brod G^ncoe, koj je iz Liverpoola iM, tiesnul se je s jeduoin baikom vu
blizioi 6k »tske oba>e. Obedva tak brod kak
i birka vtonuli su éisto a s n|imi zgub lo je
£ vlienje preko petde^et 1judihf koji ueuioguéi
izplivati, potopili su se vu valovih morskih.

Requiem.
Vu Cakovca je prolii poudeljek obd'tan
bil requiem iliti <ma m«áa za Rudolfa k -aIjeviCa Cela ciikva ;e vu ói nmi bila. Vu
sanktuariumu je bila po-tavlena lepő okinő»ua
raka, okolo nje je gorelo 50 &veéah. Pri
rtífuinnu nazoöni gu bili gogpoda Cmovmki
iz svib kr. uredah, vaim g’iuski i varaAki
poglavan. vu Iruu obUéene gospe, ognjogasci
i vuéemki & zastavimi i jako vu<>go Ijndstva
tuliko, da viért uiti mesta nije im *lo vudruga£ vel'koj cirkvi. O- olo katafalke (rake)
su varaáki puigui s dupleri stali. Svetu
m«öU je V. G. Horváth L»J<>6 quardiau i
p eb-nufi slu£i| s pomoéjom gospodah p<treh,
na koruAu su prepáiaudisti popéval!, Svi Ita
cuui i sve g»stion* bile su z&prte, a vuliéui
lámpáéi gO»'H» su, dók je inéit trajala.

Hrast Airoko raste i ima veliko sáncé. ob'.aatf budu vre pohárali krivim poitarikia
A'trt'.gy izé'eseu nö ég nag\ árnyéka fan. éiuovnikom da je poita za púk postavljena
Poglelimo malo evetje.
a ne púk za poAtu.
Nézzük meg egv kissé u virágokat.
Lelije vrt cvetejü.
C K i\ 4 Z tT K A .

A liliom már virágzik.
F olice i klméeci lepő tÜaiju.

Az ibolya és a szegfii szépen illat tznak. Kuruza 4 85 P.Aenica 7. — l lr i 6.— Jtémeu 5— Zob 4 86 Grali btli 8 —tiuti 8.50
Tulipán i rt£ica lepi evet imaju.
A tulipánnak és a lózsáuak szép virága
van.
De'elja je vre za kositi.
L O T T E H tJA .
A lóhere már kaszálni való.
típust 10 tebruara 1889.
Trsj* vre cvete.
4 0 64, 7 3 2 2 4
A szőlötö már virágzik.
Letog budemo vm go grozdje dobili.
Az idén sok szőlőt kapunk.
Odgovorni urednik:
H A R G I T A I
J Ó Z S I I .

NEKAJ ZA RRA7EK CAS 4212

szám tk: 888

Á rverési h ird e tm é n y t M vonat

Matt; Ham in isi ila, da mali G'urek bude
A Csáktornyái kir. jb róiág mint tlkvi
izvaureini muzikalni talont nini; hárem »:m
hatóság rászérdl közhírré tétetik miként
tak snd'la, jer jako dobro énje.
Uöiteljica: To sam anno ja ouda spazda, Pecsornik János Csáktornyái lakósnak Tkálcieiz
István és neje Jursics Ilona b&ttykai lakos
gda Giureka k obedu zoveju.
végrelnjtás, szenveiők elleai 322 frt 6 7 kr.
Leitinand; (pri cilst.rela *ju) Zakai ne tőke 8 jár: iránti végrehajtási ügyében a
pizite bolje? Niti jedea vaé Int ne treft ? nkanizsaí kir. törvéuys/.ók s a Csáktornyái
S ddat: ^suze mu idu.) P <*8im 1iepo gospon kir. jbiróság területén lévő a pribigzláviczi
leifiuaub koj j^ ua ciltab u ntmalanij*í ravn» 190 sztjkvben 263|g, 3031c, 740|: 790!c 145|i
takvoga ubraza, kak moj pri}atel Miska vu hr: a. legelő és enló illetőié ly 689 frt becaBagoAu. Na inojega piijat^lja M ika mi je é.tékbei a csáktornyii 379 sztjkvben 1025
Zalavarmegjija kralju.
hr. 106 frt aeaáktornyai 409 sztjkvben 674
áal atrelat*.
Nala varmegjj* je 9 ga o m. spraviéé*
hrss. a. felvett 153 frtra becsült, ingatlanok
driala vu Egerszegu. Gospodin oberkomeí
Pri jedni veéerni zabavi su viie daca % tartozékai
▼armegjije je £alo$tno-lepi govor dr£a1, o vu drugu Irftu ot éli.
1889 évi márczius ho 9-en l. e. 10 órakor
neareéi kralievnj, koj je jedinoga sínt zgu
A Ania, tu bulemo se mírno igrali, Csáktornyái kir. jbiróság tlkvi irattárában,
bil. Varmegjija je odluőila, da bude svoju ltu naa mtko nebudt m**4ai.
délután 3 óiiiko pedig P.ib szlávecz község
£alogt piameno tolmaéila Njegovomu VéliB. Kaj bi ue ! Mamica bude taki popé házánál m ’gtartiuló nyilván is árverés*:! a
éanstvu kralju po ministru Tiszi. Po spra- val*, onda budeju sv. gosti sim bellii.
megállapított kikiáltási ároi alul ia eladatui
vigőu su svi nazoőm varmegjmski zastupmki
fognak.
k isquiemn iflli, koj se je za duáu Rudolfa
Az árverezni szándékozók tartósnak az
Ob faieuskem bil je vu nekojem malom
pokojuoga kraljevióa slu£il vu Egerszegu.
dru/tvu spomenek, kak se bu k >j ua obéms* iugatlanok kikiáltási árának 10 százalékát
kém plaiu vu maAkaru oblekel. Med osta- vagyis 94 f't 80 kr. készpénzben, vagy az
lemi prertée jedau: ,,Ja si bum oselsku glavu 1881 évi 60 t. ez. 42 § ábai előirt óvadékzdugemi vubi privezal.'1 Na to odgovori jeden képes pipirbm a kiküldött közéhez lateuui.
Magjarska slovuica.
staréec pri pt Ci aeleéi; „N ajt‘ goipona, a a többi föltételek a bi óságnál m3gtekiuth*t<5k,
Kelt Csáktornyán a kir. jbirógág miut
Vu vrtu.
onda b >gme uebudetu nikakva maskara, ar se
Ulekkönyvi hatóságnál 1888. uoveinb. 12-én
nebi őih o nikaj preobrazili. ‘

A kertben.

Ilodmo vu v r t !
Menjünk a kertbe 1
Pogiednimo sado'njak.
Nézzük meg a gyümölcsöst.
Jeli je kakov posel vu ujem?
Vajjou van-e valami n unka benne?
Slivova dreva bi vre morali osnai ti
A szilvafáKat már meg kellene tiszt tani.
Orehovo gvr£|e se je vu zirri' posuéilo.
A diófa ágai a télen elszáradtak.
Jabukovo drevo lepő cvete.

Nekoj, poieg izgleda aadanje vuceuosti
ruladiö, i-stane nekojega tidova tér mu re- 4193 szám tk; 88
é-: No, jeiiii éul, da sada vu Huikoj jfleu Á r v e r é s i h i r d e t m é n y i h iv ő it a t
iiloT i jenen o«t moraju skup zepeti okolo
A Csáktornyái kT. jbiróság mint tlkvi
hoditi.
0 kak je to veliaa srtóa, da mi dva hatóság részéről közhírré tétetik miként, a
Csáktornyái takarékpénztár részvény társulat
•adams no onde, odgovori £i«l ív.
nak llanzael József csákto ayai lakos végre
Jeden mali deéec,koj jói nikada nijepiro- hajtást S'.enveiő elleni 205 f t tőke s jár:
brodt vitel, dóidé svojom uiaterom vu Bu- iránti végrehajtás: ügyében a nkanizsaí kir.
dap'átu, kad bi najeienkrat vu Dunavu za tő vénys'.ék s a Csáktornyái kir. jbiróság
A z almafa szép'n virágzik,
pazil, kak jeden parobrod protl mostu do területén lévő Csáktornya község. 176 sztjkvC'6Suja butié vre zrela.
hadja, pokfcie ga s pratom. materi i ztvikne: bon 75 hr: a Csáktornyái 4 13 sztjkvbeu 245
A oeresnve már megér k.
hr: és a Csáktornya; 619 sJ.tjkfben 292,12
glgj gUj mama, kak se lokomotív kupié.
hrsi a. felvett iugatlanok, úgy a hozzá tar
Brezkovo diev<» bi trebalo obrezati.
tozó legelő és erdő illetmény 1512 frt beciérA baraczkfát m»g kellene nyesni. #
Pofttuvanini éitateljem !
lzmed inédi pogtuva ih pre platuikah tekbe i az
Letos búdéin* malo ne4pl.ua im»di.
vnogi au se d *áli tűi t, da na£e novine ne
1839 ivi mirctws hó 4 én d. e 10 órakor
Az idén kevés naspolya a les'.
dobivitju ureduo vu ruke i to nekoji 5 —ti aluiirt k»r. jbiróság tlkvi irattá i heljiségóbl 1
IS tem leple ka eju hrn|i e.
bioiov nevidiju. To nu je p-Sfa kriva, koja megtartandó nyilváuos á'veréien a megálla
Annál szebben mutatkozik a körte.
neda vun novine inialféa: éerau miiu oovine pított kikiáltási áron alul is eladatui fogaik.
Óv* bukva ima lepi korén.
Cl táti. To ne reő*mo ua one hvale vredne
Az árverezni szándékozók tartoznak az
Ezen bükkfának szép gyökeit van.
p » te, ko e to neéiü'ju. nego na one, kője ingatta ok kikiáltási áfának 10 ^ -á t .vagyis
Vib* una mehko stebl •.
au kru t. Zito r«6’ino gg. kojt a pukom i a 151 frt 20 kr. készpénzben vagy az 1881
A füifának puha törz-e van,
8v k«» drevo ima: kOren >i»'blo *vri i 1líje novinami unSem* tak baratiju da ako se jo4 évi 60 t. ez, 42 3-ában előirt óvadékképes
■Minden fának Tan: gyöke • törzse éa lt I*den*ut gdo tu£d bude, da mu tipegve no- pa.irban a kikul lőtt kezéhez letenni, a többi
viue v uedelju íz poáte neŐeju vau dati, un feltételek a bíróságnál megtekinthetők.
r««lei.
odú pidtu pn ravn»t«l|stvu iii ako to nebude
Kelt Csáktornyán a kir. jbiróiáf mint
L pa ima dileée evetje.
haan b* pri minitermőin
hnda TuVlAn#e tlkvi lmtó'égnél 18S8 noV''mh 10 én
A liátsfának illatos vtrátria van.

