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А 1э6 Muraköz közönsége u jjb n g v a  fo
gadta a perlaki kir. járásbíróság felállítására 
vonatkozó miniszteri határozatot, megfonto j 
lása nélkül ama lényeges körülménynek, 
hogy vájjon ezen bíróság szervezése által 
az igazságszolgáltatás körébe, tartozó ügyek
nek gyors lebonyolítása vétetett e figyelembe, 
vagv pedig egészen ártatlanul egyesek 
kényelmének hozatott áldozat?

A magas kormányt több ízben meg 
kereső alsómuraközi küldöttségek — meg
vagyunk róla győződve — lelkiismeretesen 
teleltek meg polgártársaik megbízatásának, 
midőn minden lehelő érvet előadtak kétel 
miik támogatására, egyben azonban elhibáz
ták a dolgot, f. i abban: hogy midőn a 
bíróság felállításáról biztosítva lőnek annak 
mikénti beosztására nézve magukat nem 
tájékoztatták sem pedig ők a tájékozás 
alapjául szolgáló adatokkal elő nem állottak.

A bíróság ügyforgalmának mennyisé
gét. a munkaanyag minőségéi ha csak körül
belül is kiszámították és erről az illetékes 
helyen kimeritőleg referáltak volna, alig 
hisszük bogy a birói és bírósági személy
zet a köztudomásra jutott csekély számban 
allapitattott volna meg

Kiőre láthatólag a perlaki jbiróság 
ügyforgalma, polgári, bűn és kisebb polgári 
ügyekben évenkint 5000 — tkvi ügyekben 
40Ó0 számra tehető, ezen kívül 5 — 0 0 0  
elnöki szám  biztosan számítható

Most már a járásbiró. ki az adminis- 
tratí'onális ügyeket vezeti — azonkívül 
statistika összeállítások helyes szerkeszté 
sére felügyel, rabtartási, irodai börtönszerel- 
vényi stb- számadásokat kezel miként fog 
még bűnügyben vizsgáló, polgári, kisebb 
polgári és telekkönyvi, ügyekben előadó biró 
lenni ? -  azt 6  tudja, de hogy alhirájával 
a körülbelül 19.000 számol tévő vegyes, 
birói munkaanyagot miként dolgozza fel ?
-  azt már senki sem tudja.

A telekkönyvi ügyek bevezetésére egy 
>rgédtelekkönywezető egyelőre is kevés, 
de ha még teíekkönyvvezetői állás rendsze 
resittetnék is. ezt,is — kötve hisszük, bogy 
két ember hátralék nélkül a nagv munka
halmazzal megbirkózni tudna.

A 2 írnokot és3dijnokot miként íogja 
a kezelői szakmában az illető járásbiró 
alkalmazni: geniálitásátől várjuk el,

Ha m ár alsó muraáözi' polgártársaink 
a perlaki iárásbiróság ^lpverése iránt sikerrel 
tették qceg a kelő  lépéseket, — fáradjanak 
el még egyszer a minisferiumboz s kérjék 
hogy a muraközi nép nem két cscnka bíró
ságot, de az igazságszolgáltatás magasztos 
feladatának s a nép igényeinek megfelelni 
képes két bíróságot óhajt mely csak akként 
érhető el, ha a csáktomvai jb'róságtól el 
nem vonatik. a perlaki járásbíróságnak 
pedig megadatik a kellő személyzet

Videant consules.

£ § 7  felsí murakizi.
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Reaumur bácsi bizony nálunk ia 28— 30м 
mulat, s igy senkinek sincs oka csudálkozni a 
lelett, ha az elvisclhetlen hőség miatt egyszer 
már mi ia feljajdulimk ; mert ki tehet róla, ha 
mi is csak olyan alkotmány vagyunk, mint más, 
és télen fázunk, nyáron pedig izzadunk.

De hogy ne izzadnánk az idén különösen, 
mikor Atlas megunta az egy helyen való állási és 
föld tekénkkel tálián egy nagy lépéssel közelebb 
haladt az aequatorhoz. Eme nagy lépés nálunk 
nagyô n megváltoztatta a viszonyokat, a talaj 
ugyan megmaradt, de.a elírna egészen más és úgy 
látszik, hogy a jövő század jóslójának órát* uhum 
tehetsege idő számítást tekintve, nem infallibilis: i 
mert csaknem oly idő tartammal tévedt, mint 
mennyire jóslata terjedt.

Vagy nem kizárólag a mi viszonyainkra volt 
tekintettel ? No de ezt azután már kikérem ám, 
s ekkor kétségbe vonom a jövő századra tett jós
latának hitelességét is ő még nem volt Pithia 
iskolájában.

De igen is effeptálom magamnak, hogy ki
zárólag a mi viszonyaink képezték kiindulási pont* 
ját es sajnosán kell constatáInunk, hogy igaza 
lett, de hát mi sehogy sem vagyunk képesek 
ezen uj világi létbe bele szokni.

Ataiános sürgés, forgás, eszeveszeMség vá- j 
ros szerte, u) meg uj események napról-napra, 
különbféle hol kedvező, ho) kedvezőtlen hírek 
barangolják be utczáínkat naponkint, s ezen nagy 
chaos oly ; izgatottságban tart bennünket, hogy 
minden ember érverése 80°, vér hömérséke40w-ra 1 
rúgott Bizony még megtörténik, hogy szélhűdés 
ér mindnyájunkat, s egy szép reggelen valameny- 
nyien holtan ébredünk fel.

A járásbirósági székhelyek számának sza
porítására vonatkozó uj törvény már végre lön 
hajtva, s ez nekünk is juttatott köztudomásilag- 
biróságot, és igy a mi a város bölcs atyái tizen
két évi küzdelmének n«*m sikerült, sikerült az 
egy rövid év Hatt egy főiken* cherubnak, ki Ba- , 
dacsony, Somló és Tokaj szinváltozat dús virá 
gaival koszoruzott homlokát nyugodtan hajthatná 
pihenőre, h« (x я nagy hőség nem gyötörné — 
öt is. —

Oh te fatális időjárás!
De aligha ki nem fogtunk mi most az egy

szer rajta ; mert a folyó hó 12-én tartott városi 
közgyűlésen elhatároztuk a városnak szélmalmok
kal való körülzárolását. s előleges munkálatok 
teljesítéséhez megkivántató e*er forint kölcsönt 
megszavaztuk és a váltó kibocsátására három 
helybeli polgárt szavazat többséggel jegyzőkönyvi
leg utasítottunk, szigorúan meghagyván egyúttal 
a helyi pénzintézetnek az összeg rögtöni iolyósi 
tását. Volt ugyan ellen indítvány is, de mivel 
ezt‘ csak a drávai molnárok védték, az elbukott 
és a szélmalmok felállítására vonatkozó practicue 
indítvány az egészségi szempontokon kivül még 
közgazdasági érvekkel is támogaitatott.

Ugyan is nem titok már az sem többé, hogy 
a Dráva folyó közlekedési eszköz által a fekete 
tengerrel összeköttetésbe hozni czeloztatik, s e 
terv kerenzttilvitelét átalános helyeslés közt egy 
közbizalomnak örvendő országgyűlési képviselő 
vállalta magára, ki a lefolyt országgyűlési cicin* 
alatt tanúsított legbölcsebb magatartásának vin- 
dicálja egész önér?ettel a kir. jbiróság felállítása 
körüli érdemet * az uj terv sikeréhez azon ala
pos consequent által nyújt garantiát, hogy, ha 
bölcs hallgatásával és állandóan tündöklő távol - 
létével kivívta a kir. bíróságot, ékes szóllásával 
és rethoricus szónoklatával miért ne valósíthatná 
meg a Dráva tolyónak oly régi időktől fogva és 
napról-napra sürgősebbnek érzett szabályozási 
munkálatát is.

E nagy tervhez rögtön hozzá is fogott, s 
lám minő sikerrel! Tegnap már egy merő mér
nökökkel megrakott propeller kötött ki A.-Dom- 
horun s hogy tovább és feljebb nem haladt, en
nek oka a sok hajó malom, mely a szabad köz
lekedésnek útját allta. Intézkedés tétetett tehát 
a hajómalmck eltávolítása iránt. Városunk *

atyái azután ezen kedvező hírre a malmokat 
szárazra is rakatták, mert hát a hazai első du- 
nagözhajózási részvénytársniat igazgatóságától ha 
tározott Ígéretet nyertünk egy hajó állomás szer
vezésére, s idővel a drávai vonalréez fiók társu
lat irodájának elhelyezésére.

Гу körülmények közt megszűnt a városi ma
lom taxa de e vesztességet busásan pótolandja 
a szélmalmok által kilátásba helyezett jövedelem.

Tehát haladunk, a combinátióban lévő tiszt
viselő urak már mozgolódnak, a vasló nem bírja 
az utasokat szállítani, a közig hatóság elháritá 
magáról a felelősséget, ha a vármegye valamely 
kivételes rendszabályok életbeléptetését nem sür
geti a belügyminisztériumnál. A bérkocsisok szá
ma kevés, az utasokat nem képesek elszálltam, 
a korscsmákban pedig vendég-vendég hátán. Csak 
ugv özőmlik ide a sok idegen, tisztviselő, ügyvéd, 
orvos, npémök, kereskedő, iparos, ez mind lakás 
után futkos Azonban hasztalan, most már üres 
lakás nincsen, bérletek két évre előre köttetnek, 
s boldog aki szerződhetik Akadt egy repülő Hol
landus is már, a ki meg egy helybeli telkes gaz
dának 100 ezer márkát adott előre, hogy fele
melvén házát, legyen lakósa mire családjával 
visszaérkezik. Az előlegezett összeget lefogja huzni, 
s úgy mondják ez meg valami repülő gépgyári 
szándékozik felállítani, * verseny társa lee^d a 
vasúti hálózati terven müköHÓ észak nyugoti va* 
sut társaságnak, mely szintén ide gravitái.

Elképzelheti, hogy mennyire felszökött itt 
mindennek de legföképen a fekvőség ck értéke, 
s ha meggondoljuk azt, hogy ez jobbára mind 
egy embernek érdeme, ezt meg kell az utókor 
részére örökíteni Ovatiókban is részeltettük ót, 
tiszteletére 12-énéijel taraerkoztunk illunrinaliót 
rendeztünk, az ünnepelt férfiú azután utánozhat- 
lan n agyarséggal köszönetét is nyilvánította az 
érdem elismerésért, gyújtó szavakkal tüzelt ben
nünket a következetes magatartásra, a kitartásra, 
lélek emelő szavakkal ajánlotta különös figyel
münkbe nemzeti nyelvünket, s a magyar haza 
érdekeit. Bár más részről azt is kijelentette, hogy 
miután a helyzet megteremtője ő, városunkban 
első embernek is kíván tekintetni Ugv i* van 
az i* marad, s egyhangúlag elhatározták, váro
sunk, országunk, nemzetünk eme védangyalát ax 
országos kiállításra felszántani, annak berekesz
tése után pedig nagyságának méltó elismerésül 
oda ajándékozzuk a segesvári martyrok ószeriu-
mának. ,

Hej hol vagytok ti nemzeti törpék : Poama- 
niczky, Urváry és Hoffmann ? Nem ismeritek ti 
a helyi viszonyokat, nem is lehettetek volna ti 
érdekeinkn« k méltó képviselői Vegyetek példát 
a hasa nagyjaitól és ne antikrisztusoskodjatok. 
A suszter maradjon a kaptafánál. No de ezek a 
próbált honfiak ugv is tudják már, hogy hányat 
mutat nálunk az óra, többé szerencsét próbáim 
aligha ellátogatnak hozzánk. Mi csak megmara
dunk a régi mellett, s mint törvénybe czikkelye- 
zendett к/ah kir. város, önállőlag fogjuk őt — 
Pestre delegálni, ha ugyan a t  időre nem nálunk 
tartatnak az országgvtilósek, de erre is aspirálunk; 
a törvénvhatósági jog megnyeréséért deputálm fo
gunk inaid-ba a jbir^ég felállításáért köszönetét 
megyünk szavazni. Városbiránkat már juris dok
torrá graduáltuk, ő loend a polgármester, a tő- 
kapitánvi állásra beinvitá\juk Törököt, ennek tere 
uev ««ne» Budapesten, e a többi tisztviselők is 
már kiszemeivék a pénztárnok kivételével, mely 
á lltra  nyilvános pálvázat fog birdettetni, ha 
tt8Van időközben meg nem valósul ama hír, hogy 
egy angliu« bankár fogja ezen állást önszántá
ból elfoglalni.

Pártába való virágokkal bővelkedünk de 
ezek értéke is nagyon fel fog szökni s a remél
hető kosarak árából befolyt összeg, részükről már 
a/ erdélyi közművelődési egylet ezéljaira ajánlla- 
tott fel.

Szegény Csáktornya, még szegényebb Csák
tornyáinál Fennhejázástoknak ugyan szomorú v>-ge 
lett. el kellett vesznetek, meg kellett semmisülnö
tök l ássátok a szellemi és anyagi erővel küz
deni annyi, mint fegyvertelen embernek a fegy
veresre rontani Jöjjetek ide, nézzetek azt az orr 
ási haladást, a . zebbnél-szebb palotákat; melyek 
ilv rövid idő alatt emelkedtek s tudjátok m» f. 

hogy ea mind a ti könnyeitek árán vásároltatott.



De hát igy ь* zne< • a világ folyása ezerint ...
аг elsőkből utolsók és az utolsókból elsők.

Ob hó! most veszem észre, hogy mennyit 
össze-vissza pletykáziam, meg bizony megharag
szik rám valaki es betöri a fejemet, mert idő 
előtt megmondtam az igazat, de nem tehetek róla, 
ebben a nagy melegben az embernek még a gon
dolatai is badarok, egyébként mind ennek a szár
nyaló hir a< oka, s az egészből csak az lesz az 
az igaz, hogy bizony meleg van, s meg télen is 
fognak izzadni azok a jó urak, kik*t a sors ide 
vet ; mert hát hat tisztviselőnek ellátni a reá 
váró ózó teendőt, nem csekélyebb feladat a gomb 
négyszögesítésénél, különösen akkor mikor mun
kától táradt fejét nem lesz hová hajtani» ha csak 
meg n*m veszteget valamely házigazdát, vagy 
nem apellál az itteni ' endegszeretetre es a tár
sadalmi életre, melytől szintén csikarhat ki valami 
jó mughe vet de csak akkor ha a bókolásnak és 
a kézcsókolásnak művésze.

Hej már csak kelepetnenek azok a szél 
malmok had hűlne le egy kissé a levegő.

С E L S E Ü S.

H I R E  IC

— Nyomozás. A hivatalos „ R e n d 
ő r i  K ö z l ö u  y ‘ legutóbbi szánta a kővet* 
kező elszomorító sorokat közli: „HLSZÁR 
NÁNDOR többrendbeli sikkasztás bűntényé
vel vádolt Csáktornyái várost volt körjegyző, 
mint ismeretlen tartózkodásit, szökésben lévő 
egyen nyomozandó s elfogatása esetén a leg
közelebbi kir. ügyészséghez kísérendő. Csák
tornya 1885. jut. 2 0 . játásbitóaág.“

—  K ö szön et n y ilv á n ítá s . A rácz-kani-
zsai áll. elemi iskola zát vizsgája alkalmával, 
mely juuius hó 25-én tartatott, a szorgalom 
megjutalmazására Ft. Matoszovits István p lé
bános ur 10 fit. Тек. Krauthacker József 
ur 1 fit. és (i db hasznos könyvet. T. Si.mol- 
kovits János ur 1 fit. T. Kozma Márton g. 
elnök ur 3 Irt. T. Zslicsár István ur 1 fit.
T. Sziuolkovits Fereucz ur 1 írt, T. Sai- j 
novics István ur 1 frt. T. Vozlics János ur I

1 irtot kegyeskedtek adományozni. Fogadják 
a szives adakozók a tantestület legőszintébb 
köszönetét a megjutalmazottak és az intézet 
nevében

—  A fe k e te  kö n y vb ő l. F . hó 1 4 .1 5 .
éjjel Sopár Lórincz teriáuoveczi lakás pincé
jé t feltörve és benne Meglics István tolvajt 
találta, aki egy döböny zsírból már 4*5 kilót 
kiszedett. A gazdának sikerült a tolvajt 
megfogd, megkötözni в az arra menő 
csendőrőrjáratnak átadni. A csendőr meg
motozván a tolvajt, nála 7 darab pincze s 
kamarakulcsot talált, melyekkel a betörése
ket eszközölte. A letartóztatott a csákt. kir. 
járásbíróságnak adatott át.

— F. hó 16-17- éjjelen Magdaleoics 
András privislaveczi lakos házába akartak 
törni. A szomszédok észrevevén ezt, üldözőbe 
vették a tolvajokat, s közülök Nemecz Mátyást 
elfogták T ársát: Medved Rókus ottani lakost 
másnap a járőr találta fel. Mind a kettő 
átadatott a Csáktornyái kir. járásbíróságnak.

— FanzSOl T a m á s  krietauoveczi lakos 
в felesége f. hó 13-án a mezőre mentek 
dolgozni s a ház őrzését 1 0  éves fiókra biz 
ták. A kínálkozó alkalmat 2 ismert tolvaj 
czigányasszon felhasználván, Fanzsol házába 
betolakodtak s onuét több ruhaneműt loptak el.

—  N o vak  R é m tiS  vullariai lakosnak f. 
évi junius 7-8 éjjelen eltolvajolt 3 drb. lova 
közül sikerült egyet Cserencsóczon feltalálni, 
melyet az illető a tolvajtól a dobronaki orsz. 
vásáron vett meg

— E lje g y z é s  Friedrich Ferdinand 
kereskedő Goricsánból, eljegyezte Giünbaum 
Fáui kisaszonyt, özv. Giünbaum Adolf kereske- 
döné bájos és szép leányát Nagy Kanizsáról. 
Áidás kísérje frigyüket s mindig zöld legyen 
békefájuk! C z .................ez.

— PetfOViCS J ó zs e f vándorló iparosié 
gény f. hó 15-én Csáktornyán a vasúthoz 
vezető sétányon elveszítette munkakönyvét. 
Lapunk kiadóhivatalában átveheti a megta
lált könyvet.

— Angol sport. Perlakon L . K. czipész
és M. G. cseboveczi íakós lókereskedő közt 
még májas havában egy korcsmában ama fur
csa fogadás tö rtén t: miként ha L  czipész 
50 pár lábbelit képes azonnal előmatatni, 
akkor M. neki 100 frtot fizet s biztosítékul 
a 100 frtot Kr. J ,  cseboveczi bíró kezeihez 
letéteményezte. Az 50 pár lábbeli előhordat- 
ván, a czipész a 1 0 0  frtot kívánta elő birft 
uramtól, ki azonban azt visszaadván a vesztes 
tulajdonosnak, a  nyertesnek ki nem fizette, 
L. a 100 í r t  iránt most bírósági ntou sze
rez érvényt képzelt jogának. Vájjon itt is 

, nyertes lesz-e ?
— H y m e n . Fink Ferencz csáktornya- 

kereskedő és Loparnik Krisztina eskü
vője augusztus hó 1 0 -én fog Légrádun meg-

’ tartatni. Boldogság kisérje frigyüket!
— M u ra k ö z  Horvátországban. Megüt

közéssel láttuk, hogy a napokban megjelent 
„Klement-féle Osztrák Magyar birodalom k ü 
lönleges kereskedelmi térl/ép“ IV. javított ki
adása, mely ő felsége Rudolf trónörökösnek 
van ajánlva: Muraközt politikailag H orvát
országba osztja be

— A  n a g y o n  t. muraközi jegyző arakat 
bizalommal kérjük, szíveskedjenek a községük
ben vásáros a búcsúk napját minél előbb tu
domásunkra hozni, hogy a jövő évi muraközi 
naptárban hibátlanul közölhessük azokat. Tisz
teletteljesen : a k i a d ó h i v a t a l .

—  C s á k to rn y a  Város birája a múlt szá
munkban közölt kérdésre és felszóliitásra azt 
feleli, hogy ő szívesen öntöztetué a város 
utczáit, ha volna reá a költségvetésben fe
dezet. Az ulczák öntözése tudvalevőleg eddig 
havonként 1 0 0  írtba került.

— A  C s á k to rn y á i tű z o ltó k  serényen ké
szülnek az aug. 19. és 2 0 -án megtartandó 
zászló felavatási s jubiiiumi ünnepélyükre, 
Egy bizottság a napokban já rt Budapesten s 
megrendelte a zászlót s a 1 0  évig működő 
tagtáreaik emlékérmét. A tűzöltó-egyl. elnök
sége az ünnepély re vonatkozó bejelentési határ-

í időt f. hó aug. 5 ig meghosszabbította,

■ ■ "D"

H O R V A T S K I D E L  „M E D JIM Ü R JA “
Dobn tolnáéi.

(D-l! )

Kad hoéete nekaj kupiti, prije morate 
pitati kobelara. a onda stopram 2 elju, jer 
ako kakvu lepri stvar. opravu ili ormara ku- 
pite tik i vám je treba i deset rlrugih stva- 
rih da se sve izpiini t izplati.

Nega vékáé bedastoóc uego kad siromak 
bogát a4 a hoőe nasljeduvati; jeli znate ono 
pripovest ot! abe, koja je átela tak velika 
biti как vol ? Velika ladja slobodno ide na 
áiroko morje ali barka ili őuu more samo 
я kraja sigureu biti A nazadnje. kakvoga 
hasna imamo od takve gizdosti, niti vám ne 
slttzi za zdravl)e, niti za poftenje, nego se 
samo meremo izsmehavanju podvréi ili pák 
moremo jalui postát i. Metu) nije njgdar 
nikaj drngo, nego jedua obleéena gusenica. 
Kakva je to nepremi-ljenost. kad se vu 
drugc zakopamo, zaradi takve nepremi 
Ijenobti.

Ynngiput se pripeti vu Zivljenju, dragi 
moji prijntelji. da vám nekaj na veru prodaju. 
da to za pol ili za ednu godinu splatite 
Ali premislite dobro kaj ciuite, piedi как se 
Mi duge zapufeate. Najte zaboraviti da 
duínik svoju slobocu verovniku vn iuke 
poiazo. Akonemr« te do termina splatiti verov 
nika. sramili se budete i s strahom bude*e 
precl njiui stali. osramotite se i lagali budete 
kajti prvi grell je duga delati a njega nas- 
lednje laá.

Kaj bi vi rekli za onoga zapoveduika 
I poglavara. kői bi vám svim zapovedal tak 
se oblaciti, как bogát a i, drugaé budete 
ka tiguvani. .leli mbi rekli. da ste vi slobodni 
ljudi. i tak se budete oblaCili. как je vám 

- vojja I da je takva zapoved jako necemurna.
а к se itak podlazete necemurnoj za- 

povedi gizdosti, duge delate z iradi nehasnovi 
tih poslov. a niti ucpremislile, jeli budete 
mogli izplatiti ili ne, Nemojte zaboraviti, <p

V
verovnik narek bolje pomlja как du2 nik. 
Vreme prehadja prez da bi vi to spazili i 
duga s platili Post se onim jako kratek 
vídi, koji к vuzmu platiti moraju.

Ncmojte misliti. da inorete lehko troMti 
ako vezda imate svega dosta. nego skrbite 
za starost. Dobiéek e nestalen ali izdatek je 
stalen i siguren Skrbite tuliko kuliko morete, 
ali onda morate éparati, kajti vu tóm se 
zadrZava ona tainost. как je moci i olovo 
na zlato pretvonti, ako pák vám je to vu 
rukah. onda se netre'-ate tuáit< niti zaradi 
vremeua. niti zaradi poreije.

Vu tóm se zadr;ava. dragi prijatelji- 
zna nőst mudrosti i skrbljivosti. A vezda 
neéem vec dugó govoriti. Skola izskustva je 
tvrda i puno kosta pák itak je to jedino. 
da se samo bedaki moreju vucifi, ali na 
balost niti to nije navtk Dobroga tolnaca 
je moci dati uekomu. ali dobro ponaáanje 
nigdar. Nemojte zaboraviti. da onomu cloveku 
nije mo i pcmoci. koj c’obroga tolnáén neée 
posluhnuti

(Konfc.)

Vu BudinpeStu 8. íuliuön. 1885.

O rsad< A  izloÉba.

. Vezda dojdemo vu Pcstianstu varmc- 
gjin; яко osttavimo T é t é n y  odovud je vre 
Dunaja videti: P r o m o  n t o r  poijsld varas, 
»ma glasovite gorice; naiod iliti stauovniki 
naivbe vineki gospodari jesu, ov de ima gla- 
sovitu pivaru vlastitost. Ilagenmachera, ovde 
se nahadjaju veiiкi vinski tergovei s glasovi- 
temi pivnicami, kője se pod gore pretezu, 
ovde se i mag arski Champagner zvano vino 
kunötno dele K e l e n f ö l d ,  iz kője étacije 
frez uovog ielezaog mosta se moréé vu Peötű 
dopeiati na krasno tak zvano Centraino sta

ciju i vezda dojdemo na zadnju Staciju, koja 
se zove: B u d i n .  Vezda nazaj pdam put- 
nika na étaciju Promontor, pák sedeemo 
na parobrod (Dampfschiff) рак se ovak ve- 

: zimo nuter vu glasoviti varaä B u d i n p e j -  
I tu . Ovi dva varoöi ako je iz parobroda 

gledaá. ua levő ti je Budin, «a desno Pe ta 
naravsko goi i piilujuö, Ci je gledafi, odroah 
ti pormeju s\c kotrige jgrati pied velikim 
stvoiom ílovicanskim, jer lidié, pred sebem 
pervíc jteleznog mosta érez ко jég felezni put 
se preteíe. Karfa mosta ostavima, vidimo da 
cclog Dnnaja t>ieg je iz kaiuena rczanog ob- 
zidau, na bregu strahovita sta i ja, dvor tsk 
zvano most о E l e v a t o r ,  odovud dale dnjdc 
jedna jialaca tak zvsna V á m h á z (Hár- 
mica). Vezda sp p?k nepiestance medju le- 
ponti palaCami vozinio poDunaju, na jeden- 
ki at opazin.o visokog brega plcüive peóine, 
gora tak zvaiia na liudinski strani Szent- 
Gellérthegy (Svifcg Gtllérta b :eg); na tóm 
visokim bregu je ítanjv na okiug zaztdana 
soldtéua tveidjava za Stuke Citadella.} — 

i Odovud malo dalevid^á opet na jednipi men 
áim biegu kiaijevsko Resideuciu, okolo sebe 
iz lépim tngiékiro cvetnim v e tu , dale pred 
sofcom vid g 5-to éudo ce’eg sveta. Mosta 
tak zvanog larőm ika [lánubio]. Kada ovog 
mosta ostavié medju samemi palaéaroi pu 
tujtői po Dunaju, vidiS tretjeg mosta ielez- 
t;og pod imenom Margithio. Od ovog niest?* 
ucd&leko pred tobom leii, tojest pretele m- 
jeden Siget [пика okolo 98 ralih velika] táj 
sigetzove se Margitsziget. Toga vrta mores 
pogledali, to ti je zaistiao Paradiiom, samo 
toga paradikoma gazda je ne Adátn i Éve, 
nego célé domovine naSe najlublencsi főbe 
czeg Jo£efa je vlastitost. Ovde na ovim vrtu 
budes vidd to • udo, tojest bokansko mudrost 
vu stvoiu, da tej vert medju dvema Dunaji 
le/.i, pák vu serdini topta voda zvira i vu 
Dunaj tffie, pokedob je voda tak topla i 
^vepleua, как je voda od varaÉdinski topl:o. 
Zato i ovde jesu glasovite toplice, как vrt
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