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Hirdetések jutányosán szám ítta tnak  V í r -  hivatalom közlönye. Syilttér i+htiorw Jé kr.

A C ^A k tO rn y n i t í lk í ir é k p é n z tA r f tk  *̂°t(SÍIgnHk az intézet érdekében kifejlett javára, 2<» írt a kisdedovoda javára, 20 Irt 
F  ̂ buzgó tevékenységéért elismerő köszönet j a kórház javára, 5 frt a népkönyvtár ja

K y^ófU léSO . szavaztatott vára, 5 fit a Zrínyi önképzőkör javára.
. . . . .  'rfr** . . . .  Kzzel a tárgysorozat kimerítve lévén, i 33* írt mint további leírás a különfélék
A ( saklornyátT^flW IS ké takarok- a gyölés Wo8xlolt. számlájából. :»! In fii kr. nyeremény át-

pénztár közül a '-Csáktornyái Jakarékpenz- 1 vilell uj számlára (E szesen: 8(114 01
tár ' a közelmúlt napokban, n Murakozi ía- ,; j j.
karékpénztár pedig tegnap délután tartotta \ Muraközi Takarékpénztár tegnap; 
közgyűlését K két takarékpénztár m. évi tartotta Horváth Lajos t. elnök vezeiése1
mérlegéről már megemlékezvén lapunkban, mellett rendes közgyűlését. /v c  i t .  , , ,
unttal a kezeink között lévő adatok nyo- a felolvasott é? tudomásul vett igaz-, ™  ,?b z o b r a n y e  ta n c e s te ly e .
•nán a rrtk tornyai Takarékpénztár köz- gatósági jelentésből adjak a következőkéi : E u  1G 4n tRrtott.  a .H attyú , ven-
jynléeének lefohá?aról c® a Muraközt la A mérlegből kitűnik, miszerint az lfl8K .ljj i~i.-_ „7j kei(-; Sznbranve-a»zlaltár«'is4if 
karékpénztár igazgatósági jelentéséről em- Ozletév az intézetnek : kr.
ékszunkm eg. . . nyereséget eredményezel! ; a megelőző év- |él ét A kt(lél eg „ ztaUArs„ A , ,

A ( .saklornyai lakarekpenzlar részvény ben H211 frl itfl kr. tehát az 1888-ik évben | k '  4 érte'ni’séaén ki-ül • m«»v«
társulat e hó 14 én larlolt XM1. rendes 40-> jy-t UH krral többel mint lá87 ben • . . ... ® . . . . IP. .  _ . . , ... . 1,1 MUtl 1,11,11 1001 \ minden részéből vannak tagiai, am i udn-
közgyűlésén meglelem •>* részvényes Ifi:, 1*87 ben 148901 frl «!» kr. volt a he „ k vül , cuharáli. érd.kü in-
-zavaza. al míg szavazat meghatalma- télek állománya 1888 bar, I8W.7I irt 1 tém énynek, magyar óvodának hasznot 
zo a a a \o  i |  i e u  br. lebát .51 d<>!< frt 8(> kr. volt a gvara | |rtj G lelkesítette a tánezvigatom landezélé-

11 ■ ,in0í' ,lr'z. e ^ ,e ' * 110 n‘ l"K^“ _ ben azon czél i». hogy ligabb körben mu-
tegeskedés miatt nem jelenhetvén meg, a 1887 ben b3:>,fi.frt U> kr. kOk-son t#9sa b t 8 4UiU I,.n é tijeit ad oa
közgyűlés Neumann .lózseí vezérigazgató adatott ki kötelezvényre, 1888 bán ISTbőö t^ró|
elnöklete alatt a következő kiemelendő fr, fii k r : visszafizettetett 1701)30 frt 13 " N apparátussal indult meg a moz-
targysorozattal folyt le • kr. tehát 7723 frl 48 kr. a gyarapodás. Az , hogy el gáncia é , 14‘ogMtotfág te-

Felolvastatván az igazgatóság- és eb állomány 1888. év decz. 31 én 101203 frt í intetében emlékezetes legyen a mulat.**, 
ügyelő bizottság jelentései, ezek helyeslőíeg 88 krl tesz ki. v tánceatélvnek 250 forintot meghaladó
tudomásul vétettek és mind az igazgató- A váltók összege 1887 ik év végén knll8^ ct H > Szobrán ve • 24 tagja fiatltt
ságnak, mind a felügyelő bizottságnak a 143170 frt 0(i kr összegre rúgott ; 1888- ko,,8egct a V*°bran}e 44 ,ag,a vl##Ut- 
felmentvény megadatott. bari leszámoltatott : :.>7ő2b frt 53 kr. s A kilátások a .ikerre nézve tele'te na-

A felügyelő-bizottság által támogatott ugyanakkor visszafizettetett 49(1170 frt 09 J?yok mindaddig, amíg a kanizsai
igazgatósági nyeremény leiosztási tervezet kr. A gyarapodás 31347 fit 44 kr. A vál P0,f5ári e«Ylet — n§m tudni mi okból —
egyhangúlag elfogadtatott. tó-tárcza állománya 1888 ik év decz. 31 -én ugyanazon napra tette elhnla9ztof,t bálját.

K szerint 1 <>707 frt 24 kr. tiszta nye 17452C frt 50 kr. Az ignoránczia ene elilalán. nyilvánulá.a
reség és 1200 írt részvénytőke kamatból \ isszleszámilolásban volt 1887. végén fölött áhalános 'o lt a ni.gUtközes nemcsak
ki lesz űzetve: 3800 frt u tartalékalapra^ 52071 frt 70 kr. összegnyi váltó. 13S(i-ban H/ "sztallár eság tagi«i közölt hanem azé*
2007 frt 84 kr. a ré zvénvtöke kiegészi visszleszámitolásha adatott : 271421 Irt 1<> l^sebb kürbsn if, már caak azért is, mart
lési alapra, 1000 frt az intézeti épületek kr. visszaváltatott : 272081 frt 58 kr. A vidékünktől kölcsönt), megegyezés folytán
értékeinek leszállítására, 100 frt 40 kr. az csükkené* 1200 írt 48 kr Az állomány számosán készültek Kanizsára a revanche 
ingóságok értékeinek leszállítására, 100 írt 1**8. év végén 51711 frt 30 kr. reményében. Azonban a két tánczeatély
a könyvelőnek jiitalomdijul, 200 frt jóté 7328 írt 93 kr volt az előlegezési t^mninusainak ö-i zeesése ép úgy elvont  ̂tőb-
kony é? közhasznú ezéíokra, 4U00 frt az osztály tőke egyenleg 18*7. végén, 18SS beket a í^zobranye tánaestélyéről.  ̂ mini a 
1888-iki szelvények darabonkint 10 frijá bán 1145 frt adatott ki I gyanakkor 5754 ^g)lef bál Arjl. Az e.aibol lavon*
val leendő beváltására. frt 80 kr. tőke törlesztetett: 4009 frt 80 hatjuk a hasznos tanulságot

A szavazetszedő bizottságba: Huch- kr. a csökkenés: 1888 decz. 21 én tehát *
berger Fülöp, Hoohsingrr Sándor, Neumann a tőke maradvány 2719 frt o7 kr 40040 A Szobranye lánczeatélya m ndazon- 
Hernát urak választatván meg, a beadott frt 50 krra rúgnak a gviijtő és előleg űz- által minden tekintetben igen jól sikert) 11.
szavazatok eredménye kihirdettelett. leti befizetések 4O80O Irt adatott ki kőivé A jókedv általános volt miod végig s leg-

MegválaszUtlak : fodor József 203. nyekre, 5240 írt 50 kr. volt a bevételi kit uŐhb a aziinóra után lett amidőn az 
Molnár Klek K'4, IV-ornik Ignácz 193, többlet 18 88. decz. 31. ölök ifjú Öreg urak i« a tánczb* mentek
Sárosy László 193, Wollák Hezső 184 és összes pénzforgalom volt : 2239990 H beletüzel'ék a fiatalokat, akik a jókedv- 
Graner Miksa 147 szóval igazgatósági ta- frl 37 k r ; még pedig : 1120539 frt 15 kr. nek szűnni nem akaró látható és hallható 
nács tagokká. Luperszbek József 202, Dr. bevétel és 1 119457 Irt 22 kr. kiadás. jeleivel járták a csárdást.
Schwarz Albert 201 és Alszeghy Alajos 1(>3 Az 188Q. évi nyeremény feloszlására Fenn a lánczterembfin a zala-egerszegi 
szavazattal felügyelő bizottsági tagokká; nézve, következő javaslattal járult az igaz zenekar húzta a talp alá valót, lenn az 
Falva Mihály 17<>, Sieher János l'»l ẑ«>- gatósag a közgyii és ele : 3000 frt t888-iki éterem ben pedig a (Csáktornyái barna fiuk 
val felügyelő bizottsági póttagokká. részvény szelvényeknek darabonkint 15 írt kezelték a szárasfár [a nedves bor malUtt

Lobi Jakab volt intézeti könyvelő kér- javai leendő beváltására, 2oG0 frt a tarla- mulatóknak, 
vénye az igazgatóság által javaslatba ho lékalapra. 25<»n írl részvénytőke kiegeszi A :ó ke(| v iu 0tt is fenn s alant
zott módon nyert elintézést. Ugyanis folya té-i alapra, ion  fit ti^zteMdijjul a kony vj|^ s niffgeliw tartott.
mod<) élete hossziglan liavonkinli 25 Irinyi velőnek. 30 ti! ajándékul a szolgának. 20 
kfgydijal élvezem) ;>z inlézellől frl u nőegylet javára, 20 frl az izr. nóegylet

Végül uz igizgalóság é? felügyelő b i-1 javára, 20 fi t a liizolló egylet eegélyalapj, A S/.obranye lagjai jövel a tánc*eltelj

-  i



előtt kezdtek gyülekezni szokott helyükön, 
l*i asztaluk körül, hogy az egerszegi mó- 
czok játékát a Szobranye hivatalos szak- 
közege ál'ul megbiráltassák, nemkülönben 
az ital minősége is caakhamar megállapi 
tatott a Szobranye borkósto’ó hivatala ál 
tál. Ott lá ttak a  többi között a díszei nölröt 
elnököt, diszszónokot, annak helyettesét, a 
birodalmi karnagyot, a lármás és csendes 
tagokat, az aspiránsokat és a szomjazó né
pet. Csakhamar megjelentek a külföldi ha
talmasságok követei közül a keszthelyi, 
lendvai, periaki követek, nemkülönben a 
kanizsai (mert azok is küldöttek egyet). — 
Kiosztatván a Szobranye tagjai között a 
jelvények (élő szegtii), a tagok 9 órakora 
>saját palota felső részébe vonultak.

*
A megye színeivel díszített táuczte 

rém Ízlés és elegáncia tekintetében semmi 
kivánni valót sem hagyott maga után. A 
terem főhomlokzatát pompás makart csok
rok díszítették.

Kilencz óra után a hölgyek is gyüle
kezni kezdtek. Szebbnél szebb, valóban iz 
léses és értékes toilettek emelték a táncz- 
estély fényét, pompáját. Szépeink közül 
egyik túl licitálta a másikát izlés dolgában 
Ott láttuk í Baumann Zögáné, Bölcs SAn- 
dorné, Deurbányi Elekné, Fischer Endréné, 
Göncz Kajosné, Gráner Miksáné, Grész 
Alajosné (Perlak), Hirschmann T^óné 
Hirscbmann Samuné. Hochsinger Sándor
rá, Dr. Krasovetz Ignáczné, Kohn Her
máimé, Molnár Elekné. Neumann Albertné, 
Probszt Ferenczné, Sárossy Kászlóné Szi
lágyi Gvuláné, SHrk Marianna (Bécs) l)r 
Sokwarz Albertné,ZechmeisterViktorné( Náp 
rádfa), Ziegler Kálmánná Ziegler Lajosné 
úrnőket, továbbá: Buchberger Katink*1, 
Grész Riza, Krasovetz Annika, Luperszbek 
Ilona (Keszthely', Molnár Jolán, .Molnár 
Mari, Péterfíy Janka, Szabó Janka (Keszt
hely), Szilágyi Komé', Tkafcsics Linka 
Winkler Anna (Pettau), Vlasits Izabella 
(Keszthely), Zeichmeister Malvin (Náp- 
rádfa), Steiner Lina (Szt Gróth) kisasszo 
nyokat.

A hölgyek remek tánczrendet kaptak 
Az első négyest 30 pár tánczolts.

A lánczestély sikeréből a jótékony 
czélnak is kijutott a maga része, amennyi
ben 170 írt folyt be belépti dijakból és 
felUlfizetéseklől a kisdedovoda részére A 
felülfizetők között a »Szoh*anye‘‘ több vi
déki tagjának a neve is szerepel, akik bár 
maguk nem jöhettek el, szellemileg az 
asztaltársaság mulatságán elenvoltak. A 
felülfizetők neveit jövőre köző'jilk .

h C L Ú S F E L É h

— Jótékonyság. A Csáktornyái Ta 
karékpénztár múl', évi nyereményétől 200 
fi tót osztott ki lótékony czélra; még pedig 
a nöegyleinek 30 frt az izr. nőegyletnek 
30 frt,. a títzolióegyletnek 50 frt, a kisded- 
óvodának 50 frt, a városi szegényeknek 
20 frt, az elemi iskolai könyvtárra 10 f f, 
a polgári iskolai könyvtárra lü  irtot

— Perlakról Írják lapunknak : Az or
szágos gyász miatt f hó 10-ről 17-re el 
halasztott ttizoltó-bál a várakozáson felül 
sikerűit- A vendégkoszoruban képviselve 
volt a Csáktornyái lílzoltó-egyltt 12 taggal, 
Perlak értelmisége teljen számban, a tűz 
oltók és polgárság szép számban, a vidék 
ről szintén sokan Ily előkelő s nagy kö
zönséget régen lábunk együtt Perlakon. A 
jókedv általános volt ésjcinlógos kivirrRdtig"

tartott. A mulatságot fesztelen vidámság 
jellemezte s a rendezőség méltán büszke 

| lehet az elért sikerre. A közönség oly nagy 
volt., hogy kezdetben a körtónczokar. alig 
leheteti tánczolni. A négyest kél colonne 
bán járták Daczára, hogy a belépti díj 
csak 50 kr. volt, a tiszta jövedelem mégis 
szép összeggel gyarapította a pénztárt.

Köszönet nyilvánítás. A csáktor 
nyai takaiékpénztár tek. igazgatósága a 
helyb. polg. i-k. könyvtárának gyarapítá
sára 10 frt. volt kegyes adományozni. Mi 
cőn ezen összeget nyi vánosan nyugiázom, 
elengedhetetlen kötelességemnek tartom a 
nevezett igazgatóságnak intézetünk iránt 
tanúsított. mel( g érdeklődése és kegyes jó
indulatáért a tanitó testület nevében Ug- 
melegebb köszönetemet, nyilvánítani. Csák 
toruyán, 1889 évi febr. 20-án. Pálya Mi 
bály igazgató.

— Az alsó domborul olvasókör e hó 
9 ikére hirdetett s az országos gyász miatt 
elhalasztott tánczestélyének megtartásáról

mint minket érles fenek — a napokban 
tartott gyűlésének lialározata értelmében tel 
jesen lemondott.

— Ai also-lendvai tűzoltó egyesület 
az országos gyász miatt elhalasztott táncz- 
estélvét márczius 2 án tartja meg.

— T A n r z in ii l a i s A k Alsó-Krályeve* 
veczen. Febr. 16-án igen sikerült tánczmulati-ág 
tartatott Alsó Krályeveczen. Eiseimayer Ferenez 
vendéglőjében. A hölg\ koszorúból a követlezö- 
ket jegyeztük tel : özv. Schebal Ferenczné, Ker- 
rr.ann Jánosné tíoitornyáról, Tamás Isivánné Le- 
lenyéről, üzv. Hirlné, ozv. Terbócz Emilné, Ver- 
bancsits Nándor asszonyok. Pollák Juliska, Sebe 
bal Maliid, Terbócz Gizella és Ilka. Vojne»ics 
Juliska kiasszonyok. A lánczterem csinosan tel 
volt díszítve. A jó zene mellett a vendégek a 
legjobb kedélyh ingulalhan töltötték az éjét. és 
reggeli hat órakor oszlattak szét.

— Gyász isteni tiszteletek. T. Szerk 
ur ! A.-Domború is nem utánzásból, In 
neni tiszta kegyeletből f. hó 18 án tartott 
rfi|uiemeí Rudolf < > Fensége lel ki üdvéért, 
mit becses lapjában azért síelek köztudo 
másra hozni, mivel ily megliató ünnepélye 
A Dombomnak még nem volt, mert mint 
egy t-ziv és egy lélek igyekezett úgy az 
intelligentia, mint a köznép a gyászmise 
ünnepé yességét emelni Reggel 8 órakor 
megkötniük a nagyharang s kezdődött a 
bevonulás a templomba. E ől az iskolai nö
vendékek sorakoztak, utánna élükön fekete 
lobogóval az tij tűzoltóság díszben, záradé 
kul pedig a helybeli csendőiség. kik a süni 
néptömegen átvonulva a iavatal körül el
helyezkedtek A ravatal talapzatig fekete 
szövettel volt díszítve, körülvéve élő virá
gokkal s legszebb dísznövényekkel, bőm 
lokzatán pedig az elhunyt királyfi lefátyo
lozott arczképe volt látható Mindenkié 
gyászlobogók, feketével felett feszületek, 
képek hirdették a mély gyászt. A hatág 
nem is maradt el. A jelenlevő biveken meg
látszott a magasztos ihlet az elhunyt ki
rályfi iránt- Midón bús orgona kiséret mel
lett felhang/, tt a kántortanitó mélabus 
éneke, sok hívőnek könybe lábadtak sze
mei Valóban dicséretére válik ez is a hely
beli intelligentiának, mely itt . nép vezé e, 
támasza s minden nemei intézménynek 
zászlóvivőié. (X). — Ugyancsak Perlakról 
is értesítenek bennünket, miszerint ott s 
tartatott rcjuiem Rudolf trónörökös lelki- 
iidvéért, amelyen képviselve v l t : a kir. 
árásbir íság, fősz Jgabiróság, az állami is

kolai tantestület az összes nö emlékekkel, a 
városi elöljá óság, a csendőrség tűzoltóság 
pénzügyőrsógs a re<|uiemet rends/.ő társaskör. 
— Re»|iiiem Stridon. < > ca. és apóst. kir. 
Fensége Rudolf trónörökösért f. hó 2o á» 
tartat.olt a gyászisteni tisztelet. Jelen ’ oltak

a szép számú nlelligentián és nagy közön
ségen kívül a hegyvidéki m. k. állami i«- 
kolák növendékei is Uutestülete, kik a fe
kete zászló alatt vonultak a templomba, 
továbbá a csendőrség, pénzügyőrség, póitu- 
hivata1, jegyzőség.

— Köszönetnyilvánítás. Múlt hóban 
I)r. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő ur. 
Molnár Klek. miniszteri iskolalátogató urnák 
kétrendbeli adakozásból befolyt s 25 frtot 
tevő összeget küldött azon czélból, hogy az 
a magyarnyelv elsajátításában -  az 1887 88 
tanévre vonatkozólag -  legtöbb eredményi 
tanúsított helybeli községi elemi népiskola 
növendékei között kiosztassék. Az ünne
pélyes kiosztás f. hó 11 -én délután 4 óra
kor Zakál Henrik iskolaszéki elnök, VVoI- 
lák Rezső jegyző, továbbá: Tódor József, 
Nuzsy Mátyás, ilj. Szeiverth Antal. Czvet- 
kovics Antal és Pálya Mihály iskolaszéki 
lag urak jelenlétében ejtetelt meg. Jutalom
ban részesült 25 szorgalmas tanuló. Fo
gadja a t. tanfelügyelő ur intézetünk s nö 
vendékeink irányában tanúsított jóakaró 
figyelméért, a t. miniszteri iskolalátogató ur 
személyes megjelenése és szives fáradozá
sáért, a t. iskolaszéki tag urak becses meg
jelenésükért úgy a tantestület mint növen
dékeink leghálásb köszönetét. Csáktornyán, 
1889. febr- ló é n  Jeney Gusztáv igazgató.

Muraköz múltjából.
— Egy 1723-ik évben kelt kézirat nyomén. —

Utasítás
A várnagy részére.

(Folytatás).
10, Ha a jelenleg kiszárított es elhanyagolt 

tavak ismét helyreálliltatnak, a vArnagy minden 
áron igyekezzék azokat alkalmas halakkal ellátni, 
amidőn a halak átvételénél, úgy a halászatnál is 
akadályozzon meg bármily parányi hűtlenséget. 
Minélfogva halászni és hilásstatni sem a vár 
nagynak, sem pedig magának a prefektusnak 
sem g/ahad külön, hanem csakis mind a kettő 
jelenlétében, valamint a többi gazdasági tiszt, 
nemkülönben a halá^zmester és halászok együt 
les ottlétében. A halászat után a kibalászott ha
lak java ki választandó és a várba szállítandó, 
aho> a várnagy azokat elszámolás 'égett átveszi.

A halászatnál használt hálók tiszta vízben 
kimosva * levegő áijárá^ámk kiteendők, ha meg
száradtak, száraz és biztos helyre elteendők, 
hogy az egerek bennük kárt ne tehessenek.

II) A várnagy az ekként bevételbe átvett 
halakat az uradalmi tiszteknek, s/.o'gák és egyéb 
majorheÜ cselédeknek megállapított járandóságuk 
arányában egy negyed evenkiut pontosan kiosztja. 
Ila kitudódnék, hogy egyik vagy másik a meg 
állapított járandóságon telül többet Kapott volna, 
ama többletet a várnagy sajátjáből pótolni, ille 
tőleg az uradalomnak visszatéríteni farinaik.

12- Valamint a többi számadó n, a reá 
bízottakról számot adui köteles, akként a vér- 
n»gy is köteleztetik egy negyed évenkint, a > 
folyt évnegyed után 14 napra számadásait elké
szítve, összeegyeztetni és aláírás végett a pre 
fektusnak beterjeszteni, hogy az uraság egy ne
gyed évenkinti bevétel es kiadásokról tudomást 
ezerezhesssen. —- Nemkülönben u* év végén az 
összes bevétel és kiadásokat egybefoglalva, az 
év letolyta után 30 ik napra újólag a prefektus
nak. összeegyeztetés és aláírás szempontjából 
benyújtani köteles. - •

A s/.á nadásokhoz hozzá csatolandók as 
összes jóváhagyási és beszerzési okmányok a 
melyekről két példány szerkesztendő, hogy egyi
ke) h számadó saját bistositására bírhassa, a 
második pedig az uradalom irattárába beteendö.

A várnagy állal beszerzőit, illetőleg átvett 
és rendesen számozott összes tárgyakra össze Ál
lított Inve itarium az ira tárban — lepecsételve
— elhelyezendő.

13) A várnagy tartozik naponkint reggel a 
prefektusnál megjelenni és annak az uradalom 
érdekében kiadott parancsolatait teljes igyeke 
zettel és szorgalommal telje.-ireni és eljárása ered 
menyéről ugyan zuap este beosllleteieu jelentést 
tenni.

Nemkütonbe » köteles a várnagy a birákkal 
és juhászokkal hetenkint tartandó tárgyalásokon 
részt venni és ott íökóp a robotra vonatkozó ha
tározatokat a gazdasági c<e őséggel tudatni.



Kötelessége továbbá h várnagynak utálnia 
nézni, vijjon az elrendeltek telje§iueitek-e V 
hogy a jövő heti értekezleten megállapítható le
gyen, hogy az alattvalók robot dolgában mén 
nyíre feleltek meg kötelességüknek. Megjegyzendő, 
hogy a robot körüli meghagyásoknál a/, egyen 
lőaég síigoruan megőrzendő, nehogy egyik vagy 
miaik — mások rovására túl- és igazságtalanul 
legyen terhelve, valamint megtiltjuk, hogy az 
alattvalók, más bár mi néven nevelendő csimen 
(az uradalom saját érdekeit kivéve' robotra 
vagy előíogatozésra használtassanak Hasonlóié ,̂ 
hogy akár a várnagy, akár pedig a tisztek kö
zül bár ki is, írásbeli beleegyezésünk nélkül 
szintúgy az uradalom területén, mint szomszéd j 
ságában valami tulajdont megszerez>.eu, avagy 
az alattvalóknak bár mi cámen marháját élbe- j 
lyeize, vagy pedig végre az alattvalókkal rész 
bői — saját számára bár mit vettessen -  mint-1 
hogy az ily cselekmény — minden tekintet ki 
zárásával az egésznek elkohoatatásál vonná maga 
után.

14. Komolyan utasítom és parancsolom , 
hogy jelen rendeletem pontról-pontra szorgalma
san ós híven hajtassák végre, azonban szón kö- 
rúlménynyel szemben, hogy miudenrOl megemlé-: 
kexni és ezen ulasitásomba beszoriiani teljes le- j 
hetetíen, amint az kívánatos lenne, a várnagy 
csak kötelességét telj esi lendi, ha utasításomat, 
többször figyelemmel átolvasván, a netán hatása1 
körébe vágó, de az utasításomban nem említett 
munkát mint Ilii szolga nemcsak hogy végzendi, 
hanem mint különben jó, szorgalma* és serény 
hivatalnoktól, másként nem is váihaló, becsületes 
szolgához megfelelőig híven teljesitendi is, hogy 
reá bízott hivatalának — tiszta lelkiismeretéhez 
híven, becsülettel — esküje szerint megfeleljen

Azon GKétre pedig , ha né'An az uradalom 
a várnagyot szolgálatában megtartani többé nem 
akarná avagy n maga is az uradalomnál to
pábbra szolgá'ni nem akarna, ha egyél* körül
mény a/, azonnali elbocsát látását szükségessé 
nem lenné: úgy egyik és máukrés/röl is egy negyed 
évi felmondás megállapittaiik.

Kllenben tartozó legaláxatosahh hivatala el
fog alása es esküjének letétel© után, saját élei 
mezése, évi fizetés** és deputatmna az általa fo
gadandó Írnokkal együtt, a kit a várnagy nem 
csak élelemmel, de fizetéssel is kielégíteni köte 
les. alább következő módon állapitlatik meg : éa 
pedig :

Számiartói hivatalból :
Készpénzben 140 frt
Irodára-papiros nélkül 3 irt
Pftlkolásra 4 fit

Várnagyi hivatalból.
Marhahúsból Ö mázsát
Hízott sertésből 1 drb.
Tjukból 80 drb.
Libából i  drb
Tyúktojásból 300 dib.
Kősóból 1 mázsát
Zsírból 00 fontot
Túróból 40 fontot
Faggyú gyertyából 30 ,
Halból 150 *

Kasznári hivatalból :
Busából 4 mérőt
Rozsból -0 »
Hüvelyesből 4 „
Zabból 40 „

Az uradalmi pioczéböl :
Borból 24 szigeti akót
Azonkívül kiadatik egy darabka tóid lakása köze

lében, bogv a Szükséges zöldséget maga magá
nak termeszthesse.

Savanyú káposztából ti szigeti akó; 2 lóra 
való takarmány.

Kából, a mennyi épen sziikaégea, teltéve, 
hogy a szükségen (elől pazaroltam! nem fog.

As uradalmi takarmánynyal télen, nyáron a 
legelőn tartandó I telién.

Aaon esetre, ha az uradalom érdekében a 
haláron in! kénytelen menüikéi napi díjul 40 kr.Ha 
pedig saját lovain utazik I frt.

15 Ha |>edtg a várnagy haaxnáiható írno
kot megszerezni nem akarna vagy képes nem 
lenne (amely eset tekintve a várnagy kiter
jedő hatáskörét nagy kárral volna összekötve*! 
úgy az említett fizetés és deputatumbó], nem 
több mint *f, rósz adandó neki.

A visszatartott eg) harmad pedig, egy at 
uraság által azerzendö alvárnagynak tészen ki
szolgáltatandó.

ld. A fent jelzett fizetésen és dejmtatumon 
kívül, ne merészeljen a várnagy bármily parányi 
csekélységei elsajátítani, ha netán minden vára* 
kozáson télül előbb va <y utóbb tudomásunkra 
esnék, az eltulajdonítottak visszatérésén kivül 
kegyve^z'ediukkel és az elkövetett hűtlenség 
mérvéhez képest, még más büntetéssel is fog 
megfenyiltctni.

Kiad'am 1721 ik évi január hó 1 én.

Marianna Mthán gróf özvogy*
született l'itroatelli.
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Nekaj iz pravic orsaga-
Potudjenc penez. intereéi, lihva (uiorii

I Posudba ili posudjivanje zove se 
ona pogodba, poltk kője netko nekomu 
kakovu sivár préda i to lak, da se ista 
■tvar z i stanovilo vreme vu islom staliáu 
ima povrnuti. Najznameniteíe p isudjivanje 
penez, kada du2nik stanovitu svolu penez 
dobi tak, da ovu svotu za stanovitu vreme 
nazad mora povrn'iti.

Uizlika je med jasnim i ne ‘asnim du 
gom. Jaani je dug, kada néma dvojhe nit 
vu perioni dulnika nili vu svot\

Nejasni je onaj dug, kada se nezna 
tko je dilién, od koga se pia anje zahteva. 
Vnogipit pák se nezna za stalno, kuliko 
je dutnik duien.

II Interef se ne plaCa pid morál, 
plaóauje intere§a mora biti vu pogodbi 
posebno opredeljeno, ako to iz ssmogH za- 
kona ne sledi.

In terei se navadno opredelu.e iz pro 
eántov svote na jedno leto. Véli se n pr 
da xi atanovitu svotu treba platiti ;> > 
(procentov) na leto t. j od svaké fclotine 
6 frt Intereie opredeluju si dutnik i ve- 
renik sami, ali zakón opredeluje stanoviloga 
procenta, ober kojega vek^i interet' nesmeju 
biti, i vekli intereli smatraju ae za lihvu, 
koj* se po znkomi ka'ttgnje.

Kak ov véli naime, da a) kraljevski no- 
tar nemre gori zeti i podpLati tako?oga 
kont,lakta ili pismo, gde opredeljeni interes 
vekéi od osem procentov. b). ako je na 
dugu od 8°(i veksi in terel, onda se táj dug 
vu gruntevnici nemre iutabulir»fi c.) od 
6 . veks-;ga intere'a sudec nemre odsudiü, 
d )  od onih dugiv, koji su na vi*e od pol 
leta hodec?, inlerese nije smeti naprvo dőli 
vtegnuti, e ) ako od duga nije vu pismu 
opredeljeni interel, a po zakóim ide inte 
reő, onda ide 6 r|, interesa na leto, f. od 
intereáov idu samo onda intereái ako je to 
vu pismu ja8no oznaöeno, g.) ako je vu 
pismu oznaöeno, da se od posudjene svote 
vekáa svota mora povrnuti, onda sudec 

'more samo posudjenu svotu i interese od- 
suditi da nazad daju.

III. Lihva (utóra) je ono. ako tko 
upotrebi n'ivolju i silus'o jega l>lilnjega n i 
svoju hasén, fe ga prisili na pla^anje ve- 
likih inte e*ov

a.) Lili vara kaíúguje zakón s rejtőm 
od jednoga do áest, meseci i s globum od 
100 do 2003 írti ősim tóga izgub' slukbu 
i politiéke jule b )  Ako tko za pokriti lihvu 
pogodbu vóini. ili pák lihvu kakli kakovu 
pogodbu ili vn mjenici (veksi) hoce skriti, 
ili mn se mora dutnik s svo ina postenjem 
i priiegom na nekaj obvezati, ili koj je 
ver hil zaradi libve kaátiguvani, ali od 
vrernenn kaí tiguv»n'a 10 lel jat preélo nije

ili tko se s lihvom kakti s trgovinom báV», 
on bude kaítiguvani s reftlom do dve leti 
i s Strófám do öetiri jeze e írti, kak takaj 
s izgubljenjem slulbe i politiékih ju&ov c) 
Ilitere-! izpod 8", neóin ju lihvu d) Lihva 
uepocinj se samo pri posudbi penez, nego 
i pri dr g h posudbah i pogodbah e) Kada 
síid lilivara odíiidi, un flti njegovu pogodbu 
s du mikom, ltlivar dobi samo svoje penáie 
nazad a kaj le viöe vzel, to mora duiniku 
skup s intereSi povrnuti f) \ u sluóáju 
lihve more ili dutnik sam ili tko iz nje- 
gove rodbine lihvira zata/iti g) /akoni 
lihve negl 'siju za one, koji su trgovei, ar 
trgorec slobodno ima dobióka koliko boíe 
na prodanoj stvari.

Z A B  A V A
Gospon HngelUrumw.

(beCka pripovest)
Nuj oproste véli Hagelbrunner oljuduo, 

kuliko |e vur tu gore ? Nikak nemrem eagtre 
naj'i! S t'á íar pogleda oAtro pitijuóegt, zttim 
inu véli zrezuo : To verujem, da ua m t’ácu 
nemru cégire najti. A aad naj iia  odmah 
doniov, jer ako njth joS jedenkrat gde «aj- 
detn, tak pojdu z menőm. 8 tim ga itrá ltr  
oaupnjenogi ostavi* Gospon HagelbroBner Jt



hotel malo hite  prr«tupít:, ar da vili j<di 
pák ja ovo gore izbilja mesec, ah dók se je 
to izvesti prtii, op'dtne «i za jódén vugel 
?u drugu vuiicu i i svetla fa .b i je zniknula.

Pokehdob mu nadalje p >leg sveg* njo* 
govoga iskanja nije za ruko n poáliopet nie- 
leca nujti, odirukil je vu jednu bl ínju ka- 
vanu. Tam ,e bsl okolo stol i nosil kolner 
puné* i g ispoi) líagolbruner je zprasnil ne- 
koliko istoga. Ztt m se op. t atane i sp avi 
ie doroov.

Jhkrat puma je iz glave staioga gos 
pona ona piijaánja prp*éeuja posve izbrisala 
i tak je doflo, da kad je IDgelbrunncr 
iz kavane na vuiicu iziiavS*, najedenkrat opet 
veliku svetlu áajbu zapazil. p Cél je svoju 
patron: .Bledi meiec tebi tuiima pcpevati. 
Odmah pOOmu opet dva psi, kak ti za val- 
lingu, z njira Hinti, vu gornjem katu jedie 
kuCe se obiok otvori i p« át na kul koC* vode 
dolati i a pevaöa a k tomu jói i dobefi stra 
iar k njemu.

A to pák je ipák prcvcC ! zakr ői stra- 
2ir, oni idu z menőin na p liciju.

Ali uaj oprost;ju, hotel je g spon H i* 
gelbrnnner, radi effekta, koj«g* je njegnvo 
ptvanje naCi'üo, progovoriti.

Tu se vifle nik»j nropra Ca, pretrgue ga 
atraiar. Prrd jeduom vnrom sem n,ih ve oá 
ovud postai spat, kajti su na vuru, dr/eői ju 
za mrsrc, bfCiü, potlam su opet vu drugoj 
vulici mesec z* vu u d id i  a ead su opet 
ovde! Kaj raisliju, da budu roene za norci 
dr2ali i cologa var. á l  svojim rnCanjcm uz- 
nemirivalil Hijd napred, hajd na po'iciju!

Qi.spon Hagelbrunner, kid je videl d.i 
je isiina, pokori se i ojohiavajnCi se ide 
pred atiafcarom na pohciju. Tan su hoteli 
gonpona Hagelbrunnera vu reát zapreti, gde 
te navadno pijanci do jutra zapiraju, kad ga 
r^jedenkrat jedeu policisfa kakti pos-dn'ka 
kuée \ purgara bcékng prepozna i na se 
vzeme, da gi domov odpelja.

Kad se je naá pevac ,,bledoga mesecau 
drugoga januara, posie dvadeset i Cetiri vur- 
nog spavanja prebudil, nafiel je na stolu po- 
zivnicu, kojom se poziva na policajni korniga- 
riat radi noénog nemira i buéenja.

(Koncc.)

Emanuel Kollay

KAJ JE NOVOGA ?
Demontötracije

Gradjanstvo glavnoga varosa démon - 
ktrira proti 14 i 25. paragr íu novoga voj- 
noga zakón* tér je pri lom puno krvavib, 
glavah, rezbitih nosov, pocdmnih kaputov 
i vuh do vezda bilo. Ali gradjanstvo odú* 
sevljeno za svoju stvar, neodustaje od de 
monltracijah, javno lio e dokazati, da s 
novim tim zakonom n je zadovoljno, ar táj 
bántuje tnagjarakn alobodnu neodiisnot, 
zato te bori proli vpelanju ovoga zakona 
PioSlu nedelju po poldan vrelili Su izvan 
redno veliku demonötrativnu proSeciju j>o 
célom varofiu Obliod ovaj vod|en od samih 
narodnih zastupnikov i uirversitetske mla- 
deli. brojil je do stojrzer ljudstva tér idué 
pod vnegobrojnimi za tavinai, p svud je na 
glas daval nezadovoljatvo svoje, vicué: 2i- 
vi'a neodvisna domovina magiarska! Zivio 
kralj magiaraki 1 iV i  h 14. i 25. paragra* 
íom! ild. Kialj, kéj je vu kraljevsku pala- 
Cu gori Cuti mogel krik naroda,mogel je apoz 
nati kaj magjaraki narod lioce i áeli.Veli se 
da na temelju öve narod ne prostestacije 
nebude 14. i 25. §. vu zak *n gori vzet.

ZareMiraní gróf
dói lanjsko leto ae je pripetilo, da se 

je horvatski gróf imenom Óráié vu Zn- 
grel)u tak zazabil, dajo i magja sku vladu 
i Hvojega vlastitoga bana groía Kimen- 
Hddervéiya « neprist-juimi imenovanji i 
fpotnicami zbantoval. Círor 0  Sic bil je zbok 
tóga obtuÉen a ovili danov je m d njim 
izrecena sudbena osuda, po kojoj odsudjen 
je na *est mesecov resta h postom na ata- 
novite dneve. Sín fan je vlade, kak takaj 
zlovoljno ogrd ivan e pojedinili osobah. o tro 
je prepovedano, plemeniti gospodin gróf 
mogel bi bil znati, da to niti njemu 
ni;e dopuá4eno. Xjegova odsuda more nam 
anda za peldu slu^ ti, da ako je bas neSíe 
i gróf, zato mu ipák nije slobodno druge 
bantovati, ozlog djivati '

Prepadajuőa zemlja.
Vu Texasu blizu obrine Midlot.hian 

poéutili su stanovniki strahoviti podzemni 
ntropot, za l ojim sled 1 je Cudnoviti proces. 
Zemlja poéela je p epadati tér je na dale- 
ko i na áiroko pirek deset metrov prepala 
i pog'itnula sve. kaj ;e na njoj bilo, tak i 
komád iel.ezniőkoga pata, koj je ómul iz 
Fort V ortha vu New Orleans vodil. Narod 
ako se je preplaáil, ar se bője, da b ide 

joá dalje pre^adala.
Bunkó vumrl

lvoj je n^kolikokrat, v Budapes u bil 
tér onde vu javnih mestili naáe Cigane 
igrati éil, on nebude tak brzo pozabil vu- 
godni glas njihov h guslah tér se bude 
vugodno zmislil na primaáe: líAcz Falija 
Berkesa i d ngili. Najglasovitesi «vi prima§i 
naéih mu/.ika^ov vumrli su vu zadnjih le- 
tah, a ovih dnev pák preminul Bunkó isto 
tak glasoviti primaá, kojega je veC negda 
Kosutli za glasovitoga inná kasa preétimaval. 

Gore'e jezero.
Vu Indiani o sigu severoamerikanskom 

blizu varosa Decker gori jedno jezero i to 
vu p^dpun'nn plavuu, kak novine iz New- 
yorka piáu. P amen tóga goreCega jezera 
urdiie se visoko vu zrak tér le'prostire 
3tiaho\itu fcveplenu duliu, cd kője moralo 
je stanovn’étvo pobegnub. Prirodoznanci sude, 
da se je tu moralo po jeluoj poIzemeliskoj 
eiupc ji u'je po jezeru rezlejati, kője se je 
na nekoj naéin világul >. K ik je god, stvar 
je jako (’udiiovita i baá zanimiva !

Strahoviti éin.
Vu Brehenseen b’izu Beéa áivei je je- 

den zlatar, korau se je nezdavnja 2ena otro- 
vali i vumrla Zlatar táj iivel je vu jako 
véli kőin siromaá’vu. BiromaStyo i oskuda 
parinule su ga vu zdv juost, a sdvojnost 
prinukaU ga je na straá i éin, n i umorstvo 
i sunoub >j#lv». Péteri svo oj deci zmesd je 
v kavu ciankali, kojega je pot.ain i sam p»l 
bot©Si ovak sebe i deCicu si od nevolje re- 
siti. P .ugi dau v jutro (11. febr ) naáii su 
utca * peter>in decom skupa na podu mitve 
sa strabovito preobratenimi lici. Samo naj- 
mlaiée dete se ;,e jót gibalo, mi pátiam jc i 
ono vumrlo.

Obrinsko gospodarstvo
Deues je véé malo obCinali, kojim bi 

gospodarstvi tak iálo, da bi mogli ohóinan 
reCi: N) mi smo zadovuljni, uismo nikaj dilim, 
a k tomu nam se nnetek pomnoiava ! Na 
uajvrC mestili je bt.s naopak. Ali bi moréim) 
peldu vzeti od obéine Jászberéi.ya. Óva 
obé na imala je do vezda v«C vu varmcgjiji 
dva velika imanja, a vezdi si je pák kupi la 
jedno Pdanje vu varmegjiji pe tanskoj i to 
za gotovu plaéu oi 132 jezere foriotov. Tu 
su bormcá dobri i zduáni gosprdari, koji tak 
svoju obéinu zdiiu vu pogled i go^podarstvenoml

Izselenja
2*l(»slno je pripoznali, da je pri d h  vu 

Etiropi *ivljenje taic teiko, da se j(4 dau- 
daiirts ljudstvo na stotine o lovid  vu Ameriki 
van stli. Üwbito se jib vnogo seli is gorujib 
predelov na^e domovine, najme STomtlni 
Ő'ovaki. Ovak é tamo najnoreái glas, da ie 
ue/divnja iz Trsta na brodu Thisbe zvanom 
dvesto dvadeset, i sédem europejcov odsslilo 
vu B aziliju. To je bonneá zalostna okoluost, 
na kojoj morálé bi v'ade pomoöi znati ! 

Veliki viher.
Diugi tjeden ovoga ineseca, onda je pri 

ubs po Medjimurju jaki vettr pár danov pu
ha!, bil je vu Knglezkoj strahoviti viher.
I na suboj zemlji i na mo^ju prip tile su se 
tóm prilikorn velike nesrede. Na ákotskih 
obdih prepali su dva br.idi i sve na njili 

| nalazrée se ljudstvo p otopilo, vu Boltonu je 
1 jeina fabrika se vruá ia tér viáe hiáah pod 
se zakopila, gde je opet viáe mrtvih bilo i 
ovak po cebj Knglezkoj poéinil je táj viher 
ueizre ive kvare.

Nesreéa s pipom.
Vu jednom druátvu zabavlj&la sa st 

nezdavnja gospoda pr. kupiéi vina. Bilo je 
dosta flilah i igrah po navadi staroj. .leden 
gruotaá, hoteéi malo na zrak zbok stanovitoga 
zr ka, izajde na dvoriiée s dugim kanisora 
vu zubilu Vani b la je kraica a dvor Itdeai 
i Skliski. Kada je go^pon nazad vu h>áu iti 
hotel, posmekne se v kmici tér tak uesrcéno 
opadne, da mu se je ctv daleko vu zube 
zip é 1 tér mu nutemjib dél aub.h tak p>  
g beljno ozledil, da je malo ufauja do njeg- 
voga á v j nja. Ólovek nigdar nezna, gde ga 
nesreóa do3t éi more !

iVlagjarska slovnica.
Od ptic.

A madarakról.
Őrei je velika i jaka ptica.
A sis nagy és erős madár.
Struc je vékái ptica kak őrei.
A struez nagyobb mulár mint a sai. 
8'oka ima dugi kiun.
A szaloukáuak bosszú esdre vau.
Golub se p .i hiá zadrtava.
A galamb a háznál tartózkodik.
Na pr.pelice i tréke vadniju.
A fürjre és fogolyra vadásznak.
Jesu bi .̂ue i divje ractf.
Vran házi és vad ruca.
Knpunova pcőenka je dobra.
A kappan pecsenyéje jó.
8ova vu noöi viii.
A bagoly éjjel lát.
Fura je domaéa ptica.
A pulyka házi madár.
Kokoá je h *snovit,a ptica.
A tyuk Inszuos állat 
Kokot kukoriée.
A kak ni kukorikol.
Ókvorc se vu ^eregu zadiiiva.
A seregély ■<regben tartózkodik.
Kos lepő fucka.
A rigó szépen fitty ól.
Grlica vu áumi írna svoje gujezdo.
A gerlének eruób rí van a féazkt. 
kanalca pák átfgleca vu krletki drilju. 
A kanárit meg a stigliczet kaliczkáhan 
tartják.
Sraka ima dugi rep.
A szarkának bosszú farka van.
Bast&vica bitro more leteti.
A fecske gyorsan tud repülni.
Kuk .vaéa n jo lepa ptica.
A knkuk t e n szép madár.
Vrnbec se rád okol) h’io zadríava.



A veréb szeret, a ház körűi tartózkodni ' l>ila puufl, i t.ak je táj oltirift* postai jódén A: Od kud póznak KorCfaliuéa ?
Oaska je rada vu vo'i. od n<ijbogat.eflib ljudih tóga varai*. H: Moj najbóléi prijatel bil je vu Skoli.
A lúd szeret a vízben lenni. nj^govoj imrti dobil je vu ruke c»- Sv&ko leto skupa smo prepali.
Fav se jnko itima. b>«a iraetka njcgnv jedim ain, koj je takaj ------ —----------  - _______________
A páva nagyon kevélykedik. botéi dalé oátariju diiati. Nu njemu n  aije w
Slaviéek najlepie popévá. dopalo to prosto vredjenje. Zato on hajié VEIK A Z i T h A .
A csalogány legszebben énekel. ruii ovo, ziaji ono, hiti vkrej ovo, nabavi
•enica pri nfi9 ostane vu zimi. ono. Ono malo st,ue drug ne je odpravil, tér Kunná 4.85 Páenica 7. — llr* 5.50 Jeé
A czinege nálunk marad a télen. je naruö I vjáe kelnerov, slugov, aobtricu i mén 5.05 Xob 5 — Grah báli 8 . -  tuti 8.50

i kuharicu vse iz Beéa i neraákoga Grac'. ____________
----------  A i Ailta s napisom k ,kivonni oslu* je hitíl

I in  ía Anhr (\ 7 \u \ t l  vkre,í ter si je 8V"ju’ talí naldn4enu * fn i L Ő T T E M  J A .1 IU Jü uívmvi a ih iu  vredjenu oötariju okrstil k „zlatoj krruoi*. Grac 10 tebruara 1889.
Najvekii zvoni na 9T«tu. Naravski je, da je poleg tóga rdikoga atrnika

kaj ga je imel, morál povisiti cenu jelű i * "•  •  * ' &Jwf- &*w iMU-
Sv. rimaki otec papa Pius IV d l̂ jt pjtTjuam i hit.am pák su ga zato skoroin vsi __________________________________

1880 ga leta postaviti na kupolu Vatikana g0S|j ostavili, i tak mu je njegva fina olfa
(Vu Kimu) zvon, telki 280 centi. \ eltkt rjja k  ̂ zlatoj koruni“ navek bila p-azna Odgovorni urednik:
■von na pivostoln<j cirkvi vu M'lauu va£-i Naproti njemu prck vul ce bila je takaj \r  A R A J T A T  l O 7 ^  I  r
300 eentov Vu be.nskoj cirkvi (Svajcarsko) ( alt nju je tedko gria koj gost pohadjal.  ______1
16 zvon, koj je 240 eentov te ek. Vu Kog*|Vided, krémar, da je njegov su6ed prek
letkoj, gle se najveé avoni néma osob!to| TUijce hiti 1 naOov k „sivoinu o^lu'' pod ko- 4331 szám tk; 88
velke zvone. Najvekii ivón je tam na cirkv!|jpm je prvegi «,6teriaö obogstil, dal si je A r v r r é t i  h i r d e t m é n y i  k i v o n n i
ív. Tomala vu OkBtortu, koj je tétek 150 je 0M n;ipl8ati <>ber vrat sv >je krémé, i A Csáktornyái kir. jb'róság mint tlkvi
eentov. Vu Francíjzkoj i to vu Parim je je- gjejre j 0d v^zia su svi gosti prve&egi .,«i- hatóság közhírré teszi, hogy Novák Btlái
dtn zvon, koj ima 340 eentov. Vu B 'ö u n i | VOga osla‘ dohadj ili k njemu. To je jako vAgrelnj taténak, X i Iravecz Mártiu, Zadravacs 
cirkvi ■». Steíana vate uajvekái zvon 354 ra7iijuhi0 ofltarijala k » zlatoj koron'«, nego Iván, Zidravec'. Regina és Zairavecz Jóiéi’ 
eentov. Na cirkvi vu O'mjcu vate najveká1 vs  ̂ zapstunj, ziat. i korina, őst Alá jc prazna végreha;t st szenvelő elleui 147 írt 52 kr, 
ivón 858 eentov. Vu Nemlkoj je ntjvekfli ter praz„a tőkekövetalói ó* járulékai iránti végrehajtáii
zvon vu Koiinu, telek Je 500 eentov. Naj- Jedeuput vu lejmenjsko vreme, gda je tlgyébsn a n k a ú m i kir. törvényszék a ciák- 
veklí pAk zvon na svetu ima Huska zemlja nave  ̂ Vnogo stranjskih ljudih dohadjalo vu tornyai kir. jbirósig területén lévő V íh tfT - 
i to je carski zvon vu Aloskvi, koj vaiaé, videl je on, kak kóla za köb idejű k ke*illeti 054 tjkvben Zádravecz Mártin, Iván,
201 9B6 kilograímv. Ov zvon uije poatav ^sivoinu oslu- , a k n emű prav uigdo. Zato Regina és J  isef juialékára és p^dig 2190
Ijto ua zvonik, nego leli m  granitnom kamtnu. vn HV0j0| arditosti iziSel je pred vrata od hrsz. a 850 írt 2152 hrsz. a. 298 frt éi

* svuje oétarije, ter je poéel vikati prek puta 2189 hrsz. a 112 írt b?C9értékb§n az ár-
Diage gus e. ua íjudi, koji su iáii k ,,sivoinu oslu‘,> zakaj verést elrendelte, és hogy a feinebb meg-

Ousie Antona Straduariuda glasoviioga \si idu tam, gie uebudu imab niti mesta, jelölt ingatlan k az
muftikaia od leia 1715. prodane su vu L m naj ra;|i idu a njemu, gde ima dosta prés- 1Q89 éri máicnas hj 23-án i. i. 10 érakor
donu nezdavnja za 5000 Fr tov jednomu tora. Ali vse to uije uikaj pomoglo. Na a VI hegykerü éti bíró házáuál mtgtartaudó
ljubitelju stariue. zaduje |e zavikuul: Kaj ste ob ioreli? K.»ij nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási

* neanate, da sam ja prav i „sivi ősei ? 1 ároa alól is el adatni togn&k.
Vr^étvo, — Árverezni száudékozók tartoznak az in*

Ako se gdo opari ili zelge, bol je műéi A. Kak ja mislim, ako za pse moramo gitlan)k becsá-ánk 10 ’j. át ragjrii 85 frt 
vu jednoj minuti obuotaviti, i to: ako hitro itibru plaéati, ouda bi morali i za ma^ks 60 kr; 29 frt 80 kr és 11 frt 20 kr kéiz-
melu (oajboPe je ako fino psjuiéno meló)1 plaöati. pénzben, vagy nz 1881 éti LX. t. ez.
deneino na rane. Moö te Tr^étve je neiimeino B Xa bolju volju, em bi ouda zajéuva 42 ^ ábiu jelzett árfolyamnál számított éi 
vtlika. Ako na tana p > priliki vu deb’ini ptéenka dra£«^a bila. íz 1881 évi uoreuibsr hó 1-é i 3333 sz a,
jeduoga nola íiue psen éne mele denemo, — kelt igazságügyminístari rendelet 8 f-ábin
ne aamo da boleti prestano, nego se uiti Dubovnií. (a jed »omu pijaneu) 8'nko, kijelölt öva-iékképea értékpapírban a kiklil-
tutburi nebudu kazali na telu, gd« se je iuvaj se od fcgau ce, jer ono (Moveka naj- dött kezéhez letenni, avagy az 1881. I.X.
gdo oparil i ‘S ie2g«l. Melu }o tnoéi za jednu vekéi ueprijatel|. t. ez. 170 § a értelmábui a bánatpénznek a
vuru oóistiti iz rane, pák bude samo rana F janec. Je, aamo dx su g >spodiu rekli bíróság.tál elól^g^s elhelyezéséről kiállított
malo árlena. l̂ á TU bibbji to stoji, da ljubimo i neprija- szabálfszertl e ísmervényt átsz ilgáltattni.

* telje naáe ! Kelt Csáktornyán h kir. jbirófág mint
Ako Hátit neétí staro dievo pl«»d dati, — tlkvi hatóságnál 1888. november 20 án.

najpredi je treba pa ovinu okolo dreva vkraj Fotográfiát. Kip, na ialost je ne dober. 855
poBtrngati, onda 20 centimetrov gliboko Oni nisu dosta mirno sedeli.
zemlju vkrai posnaHmo, pák pepel vsipljemo Frdj,iCfl Jft? j 0 8am j Ali 8Ígurü0 je X X X X X X X X K X f X X X X X X K  
na ineatu vkraj zete zamlje, pepel s vodom m - yepuft vura kriva, jer je ona jako glas- )(( J t
polejemo, a to zemljom poknjemo. N* « n i j u . no bjln cSÍllOSail X
geoja deuemo, a ia dreva staru korú p»k __ X  J X
mehovinu postruÉemo, zatem vapno, ilovaéu Gospon. T>. Miíka, rneni se tak vidi, W  . « , i 2
pák guoja zmeéaino skup, pák s tem drevo ^  ti | ako tratlS ,noja Tjlu j cigar je. W 3 6 DlllD l  0 ZO t t  SZQQ& X
dobro namaiemu. Stare kite moramo dob Miíka. Iitim, prosim lepő, alt to pri W ü y m M iy n M h H  I H  ^
■reiati i celo drevo dobro obrezuti. lakvo ^param pij Vlkgu j prj petroleumu. jtf 8
itaro drevo bude » takvom jakostjom rádilo — azonnal kiadandó. X
kak da bi rnlado bilo. j^aj bude moja Lujza, ja budem Xí H

ju vu ct l m iivijenju tak Ouval ksk augela. ])[ Bővebbet a kiadóhivatalban. M
w I.ujza. llvala lépt, ne prosim od tóga,

NEKAJ ZA KRATEK GAS êr a,18eli niti ne êdê ’ nití ue pi*̂ u
Lejdinaud. (k jeduomu frejviligai u) Cu*

Vu jednem vara-u bila je oéia’ija k jete vi Miko, kak to stanete! Vezda ste ne 4329 szám tk: 88 
sivomu oslu zvana. Gospcdar ujezin, uije nju vu civilu. Xa painritc |i ,  da pri soldati je A r v e i ' P x i  h i r a e i m c n y i  k i v o n n i  
vredil jako po gospodski i t no, i uije niti vkraj ivakoj civilizaciji. A esáktoruyai kir. jbiróiág mint tlkvi
drill vnogo druline, uego gda je bilo treba. — ható ig  közhírré teszi, hogy Modlici András
dvoril je i iám goste Ali je ipák bilo vse Uőitelj: ReÜ meni nettóra svetla iincna iz végrelnjtatónak Golenko Antal végrehajtást
vu redu i to vu najljepáern redu • jelo i piln povest.. szenvedő elleui 223 frt tőkeköveteléa és
je bi’o dobro, posteljioa navek bila kakti Uéenik: ltubensteiu, Zafír, Silbersteiu, járulékai iránti végrehajtáa ügyében, a nka-
sneg, a poleg vsega tóga b io je vae fal, Goidbaum i Goldmark. niziai kir. törvényszék a Csáktornyái kir.
pik zato je i ofltarija k „sivomu oslu ‘ navek — jbiróság torlllctón lévő III h gykeiüitti 227
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