
A Csáktornyái tűzoltó ünnepély.

lélekemelő ünnepélynek volt színhelye 
a múlt napokban Csáktornya városa. F. hó 
20-án volt ugyanis a város önk. tűzoltó
ságának zászlófelavatási ünnepélye. Muraköz 
ily ünnepélyt még nem látott A város gyö
nyörűen fel volt díszítve; a diadalkapu, a 
tribünök a zöld gályákkal s zászlókkal fel 
díszített házak, az ünnepélyen Muraköz min
den vidékéről megjelent tengernyi n é p : a 
példás rend, a nagy' lelkesedés mind hozzá
járult az ünnepély emeléséhez. Lapunk disz- 
kiadásban jelent meg. F. hó 19-én a varazsdi 
tűzoltó zenekar magyar indulói harsogása 
mellett vonultak be az idegen tüzolló-egyle- \ 
tek küldöttei. Képviselve voltak: a kanizsai, 
lentii, légrádi, m.-szerdshe!yi, novai, perlaki 
és varazsdi tűzöl tóegyletek. Este ismerke
dési estély volt a fehér gal mb kerti helyi
ségében a hol Szeivert Antal alparancsnok 
üdvözölte a megjelent vidéki egyletek kép
viselőit, később fáklyás menet rendeztetetl 
a zászlóanya: Sárossy Lászlóné ur .ölgy tisz
teletire. Mintegy 50 drb karfáklya lángjánál 
nagy tömeg éljenzése között Alszeghy Alaios 
egyleti titkár kitünően sikerüli beszéddel 
üdvözölte a zászlóanyát. Alá nap, 20-án tar
tatott meg adiszgyülés, melyen Ziegler Kál
mán egyl, elnök nagy hatást keltett beszéd
ben mondotta el az egylet 10 éves történe
tét A tiz év óta működő huszonegy tag 
emlékéremmel lett feldíszítve Az Isten sza
bad ege alatt mise tartatott Az Isten szol 
gájának a zászlóra mondott áldása után 
Margitai József lapunk szerkesztője Csák 
tornya város polgársága nevében lelkes sza
vak kíséretében adá át a zászlót az egylet 
elnökének, ki rendkívül hatásos szavakkal 
avatta fel a zászlót s azt a szegbeverés 
funkciója végeztével á t a d t a  a pa
rancsnoknak, Grész Alajosnak. A parancs
nok lelkesítő szavakat intézett a tűzoltóság 
hoz s a zászlót a zászlótartónak adta át.

Ezek után az összes megje ént tűzöl 
tók 150-en zászlóikkal a zászlóanya előtt 
tisztelegtek, aki a zászlókat megkoszorúzta 
s a közönség lelkes éljenei s a zenekar 
kíséretében végig hordozták a már felava 
tott zászlót a város minden utczáján Dél
ben 120 teritékü társasebéd íendeztetett, 
melyen -zámos felköszöntő mondatott.

Az első felköszöntőt Sárossy László 
mondotta 6 felségére, a királyra utána Ba 
bits Sándor a tűzoltók fö védnökére, József 
fóhirczegre Szilvágyi Gyula s Zie ler Kál 
m*n a zászlóanyára. Vollák Rezső s Pruszátz 
a vidéki tűzoltókra, Alszeghy Alajos a 
koszorú hölgyekre, Vrancsics Károly Zieg
ler Kálmán elnökre Wollák Rezső Alszeghy 
Alajos titkárra, a sikerült ünnepély 
rendezőjére, Ziegler Kálmán a tűzoltó-egy
letekre, Samu József a tűzoltókra, Alszeghy 
Alajos Sárossy László alelnökre, Ziegler 
Kálmán a sajtóra Margitai József a mura
közi tűzoltókra Samu József az egyetér
tésre Szilvágyi Gyula Grész Alajos parancs 
nokra, Pruszátz Alajos a varazsdi tűzol
tókra, Ziegler Kálmán a kanizsai tűzoltókra, 
Hicke Felix a varazsdi parancsnok nevében 
megköszönte a felköszöntést Lengyel N. a 
nagy kanizsai tűzoltó egylet elnöke Csák
tornya város közönségére, Hirschler M. tré
fásan az ivókra, mint a belsőtüz oltóira, Szil
vágyi Gyula Vrancsics Károly szolgabiróra.

A jó kedv a legnagyobb fokra hágott már, 
a midőn a kürtösök jelt adtak a gyakorla
tok megkezdéséhez. A Csáktornyái tűzol
tók ügyességüket sikerültén mutatták be, 
mert 5 percznyi időközben a háztetőn vol
tak s fecskendeztek

Hal órakor a helybeli s vidéki tűzol
tóság a zenekar kísérete mellett Szt,-Ilo
nára rándult, ahol helybeli zenészeink csak 
hamar rázendítették a talp alá valót s folyt 
a táncz éjfélig 9 órakor a szt ilonai dom
bokon sikerült tűzijáték rendeztetett Czvet- 
kovits és Griffaldi vezetése mellett.

A Csáktornyái tűzoltók által rendezett 
ezen szép ünnepély a csákiornyaiak s a 
vidékbeli közönség előtt elfelejthetlen ma 
rád Nagy elismerés illeti elsősorban a ren 
dezöségЛ, azután a közönséget, mely a 
tűzoltókat az ünnepély létesítésében és a 
rend fentartásában gyámolitotta; elismerés 
illeti a szomszédságban lakó derék tűzoltó- 
egyleteket hogy jelenlétükkel emelték az 
ünnepély sikerét.

t
K O N Y Á R Y  MI HÁLY.

Fájdalmas, nagy vesztesig érte Muraközt. 
Nemes lelkű, aczél jellemű fia, a magyarság 
egyik legbuzgobb apostola veszett el Konyáry 
Mihály személyében.

Muraköz utolso 25 éves magyar nemzeti 
múltjában nincs egy esemény sem, melyhez 
Konyáry neve ne (üzöduék. Nincs nemzeti, nincs 
társadalmi mozgalom, melyben ö vezér szerepet 
ne vitt volna. 0, kit mindnyájan, mint a haza 
has erény mintáját, megtestesült eszményeit sze
rettünk .. nincs többé.

■' Pyűszolj ! muraközt uép! melegen érző, 
lánglelku barátod, megvesztegethetlen birád, önfel
áldozó munkásod hunyt el.

Sírj és ne szégyeld könnyedet e férfi rava- 
taláiál. O, ki neked mindenét feláldozá, nem 
kért, nem vett jutáimat tőled soha. Öntözd meg 
sírját méla könynyeiddel, ... most gyászodban 
mulasd meg, hogy nemes életét — páratlan mű
ködését megértetted.

Korán ... igen korán hunytál el szeretett 
baráiunk. hisz még gyengék a magyar nemzetiség 
csemetéi, melyeket gondos kezed ültetett és ápolt 
Muraközben. Meg szükségünk volna ápoló ke
zedre sak virágát láttad a fának, de gyümölcsét 
nem élvezhetéd. Most, midőn sok munkatársad 
vett körül, midőn nagy mérvben terjed Muraköz
ben a magyarság ügye, most ragad el a kérlel- 
hetlen halál, s az enyészet mindent romboló hatal
mával ejtelé el veled a zászlót, mélyé volt síived 
minden dobbanása.

Egész él etedben a szerénység jelezte lépteid; 
minden ünnepeltetést, minden kitüntetést vissza
utasítottál, s bármi jót, bármi magasztost tevéi, 
azt mondád: ezt kötelességből tevéd. Oh ! szerény 
jó barátunk, majd köztünk szellemed leszen 
égő láng, mely sziveinkben a hazafiság, a lelke« 
sültség melegét ébren tartja. Legven az a csüg 
gedés sötétségében vezérceillagunít, hogy az általad 
készített útról soha le ne térjünk.

Ha úgy cselekszünk mint te, ha nyomdo
kaidat követjük, legméltóbban tartjuk fenn és 
ünnepeljük emlékedet.

Isten veled felejthetlen barátunk I nyugod
jál békében' A hazafias Muraköz hálája kisér 
sírodba.

h í r e  k .

— Ziegler Kálmán a csáktorayai tüz- 
oHó-екуИ elnöke, — aki az egyletet az 
elÓlialadás ama magaslatába hozta, amilyenre 
hozni még előtte senki nem tudta, akinek 
elnöksége alatt egyetértés, testvéri szeretet |

i uralkodott az egyletben, akinek elnöksége 
alatt rendeztetett ama feKdhetlen szép 
zászlófelavatási ünnepély: a tűzoltói elnök
ségről leköszönt. Minden tözoltó keblét fájdal
masan érintette e hir, mert az egylet szerető 
vezetőjét vesztette el benne. Kövesen el a 
tüzoltóegylet mindent hogy ez elhatározásától 
eltérítse.

—  K ö szön etny ilván ítás . Mindazon
n. t. polgártársainknak, kik a c s á k t o r n y a i  

ö n k .  t ű z o l t ó - e g y l e t  tiz éves fennállása 

és zászló avatási ünnepélye alkalmával 

megjelent vendég-tűzoltók számára l a k á s t  

felajánlani és adni szíveskedtek, ezennel 

hálás köszönetét nyilvánítja

A RENDEZŐ BIZOTTSÁG.

- B orzasztó  z iv a ta r  dühöngött e hó
2l-én Podturen községben, a villám többször 
csapott le, jelentékeny károkat okozott, —  
sajtioe hogy emberi áldozatot is követelt, 
ugyanis egy a malomból égj zsák liszttel 
hazatérő földmivest agyonsujtott.

—  C ekorié  Kálm án ivánoveczi földbir
tokos, szeptember hó 26 án vezeti oltárhoz 
Z i n d 1 Olga k. a. Zindl J. ur kedves leá
nyát Miholjac-ról (Szlavonország). Tartós 
boldogságot kívánunk az uj házaspárnak!

—  F e lk é re tn ek  azon t. ez. városi pol
gárok, kik az uj tanévben képezdei növendé
keket szándékoznak ellátás- és lakásra elvál
lalni. ssiveskedjenek azt a képezdei igazga
tóságnak bejelenteni.

— É rte s íté s . A  Csáktornyái polg. isko
lánál az 1885—86. iskolaévre a tanulók fel
vétele és beiratása augusztus 81-én és seept. 
l  én és 2-áu d. e. 9 - 1 2  óráig, d u. 3 —5 
óráig a polg. isk. helyiségében történik ; ugyan 
e uapokon délután tartatnak a felvételi és 
javító vizsgálatok, A polg. iskola első osztá
lyába szabályszerűen oly tanuló léphet be, 
ki legalább 9. évét betöltötte és kinek az 
elemi iskola 4-ik osztálya számára kiszabott 
tantárgyakban elegendő jártassága van és 
ebbeli ismereteit felvételi vizsgálat utján iga
zolja. A polg. iskola többi osztályába felvé
tetik miuden oly tanuló, ki a megelőző osz
tályból (polg. isk., gymnasium, reáliskola) 
legalább is elégséges előmenetelről tanúskodó 
bkonyitványt képes felmutatni. A polg. is
kola bármely osztályába beléphet minden oly 
tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt 
osztályba beillik és ha a megelőző osztály 
számára előirt tantárgyakból a vizsgálatot jó

I sikerrel kiállani képes. A felvételi és javító 
vizsgálatok díjtalanok. A tanulók a behatás
hoz szüleik vagy ezek helyetteseinek kísére
tében megjelenni. Minden tanuló a beiratás- 
ual 4 frt. iskoladijt és 1 frt. beiratási dijt 
tartozik fizetni. Az iskoladij két részié* Ыт 
is fizethető. Oly tanulók, kik szegénységőkel 
bizouyitványnyal igazolják, az egész vap 
iskoladij fizetése alól felmentetnek. A jövő 
iskolaév ünnepélyes megnvitása szep'e f bér 
hó 3 án lesz. AZ IGAZGATÓSÁG-

—  GyáSZhir. Ismét kevesebb azok száma, 
akikre büszke lehetett Muraköz •— nem.* Zala* 
megye. Eggyel csökkent azok száma, akik ideálokul 
születnek, hogy mintásokra typusok képződjenek;



mert valóban ilyen férfin volt К о n у á г у  Mi
hály, a perlaki járásnak f hó 22-én elh nyt érde
mekben gazdag, föltétlenül, mindenki által bocsült, 
szeretettel 'ieztelt szolga bírája. Egy ember, akinek 
nem volt ellensége; egy tisztviselő, akit rajongva 
szeretett a nép, szeretett mindenk; egy hazafi, 
akinek örökéletre volna szüksége, hogy lángoló 
honszerelmét minél nyomatékosabban érvényesítse, 
mert úgy mint ö, hála a magyarok Istenének! 
sokan szeretik ha/ájok*t, de jobban —  senki.... 
S ez az, ami Muraköz mély gyászát e csapásban 
meghatározza. Temetésén, mi e hó 24«én ment 
végbe, megható részvét nyilvánult. Népesebb te
metés Csáktornyán nem is képzelhető. Nagyszám
ban volt azon képviselve a társadalom minden 
osztálya, hivatalok, testületek, egyletek siettek 
leróni a végtisztesség adóját. A temetési szertar
tások Perlakon kezdődtek, a honnan egész kocsi
sor kisérte я díszes gyászkocsit, melyre Csáktornya 
város hatArán előkelő gyászoló közö *ség várako
zott a papsággal, s amint a menet tovább-tovább 
haladu a tömeg oly arányban növekedett. A gyász
kocsi o!y sűrűn volt ellepve koszorúkkal, hogy 
a díszes koporsó ki sem látszott. Bajos dolog 
volna a szebbnél szebb koszorúkat, szalagjaik és 
kiállításuk pompáját leimi, küldőiket elsorolni, 
csak jgyet említünk, azt. t. i. melyet »az lS4Q--49. 
honvédek feledhetlen bajtársuknak“ szántak. Te
rünk szűke nem engedi, bogy apróbb részletekbe 
bocsátkozzunk s még csak azi említjük meg, hogy 
a Csáktornyái tűzoltók, kiknek a megboldogult 
egykor e nökük volt, csak a minap íelav tolt uj 
zászlójok alatt teljes díszben vonultak ki, s úgy 
a zászló, mint a gyószmenet apostrofájáuí használt 
dob is feketébe volt huzva —  Legyen könnyű 
fölötte az általa oly forrón szeretett édes haza 
földié!

A család által kiadott gyászjelentés bövet- 
kezőleg hangzik : Alulírottak, valamint az 
ö-szes rokonság szomorodott szívvel jelentik 
Kenézi Konyáry Mihály hites ügyvéd, a 
Zalatmgye perlaki járás szolgabiráján^k f. hó
22-én esti 8 órakor életének 58-, boldog 
házasságának 17-ilc évében snlyos beteg ég 
utát: bekövetkezett gyászos kimúltál.A boldo
gult hült tetetne f. hó 24-én d. u. 2 órakor 
Perlakon a r kath. e-yház szertartásai szerint 
történt beszeutHés után Csákto uyára szállit-

I tatott 8 az ottani «irkertben örök nyugalomra 
tétetett; — az engesztelő szent mise áldozat 
pedig f. hó 25-éu d e. 10 órakor Csáktor
nyán a Ferenczrendüek templomában és f. 
hó 26 án d. e. 8 órakor Poriakon a plébánia 
templomban mutattatok be a Mindenhatónak 
Perlakon, 1885 évi augusztus hó 22-én. 
Áldás és béke hamvaira! Ö'V. Konyáry 
Mib&iyiió szül. Hegedűs Irén mint neje 
Konyáry László, Konyáry Péter mint testvé
rek, Konyáry László mint unokatestvé**. 
Konyáry Emil unokaöcs.

— Podturenben f. hó 21-én reggel a 
korcsmából hazatérő suhanczok úgy megverték 
ismert verekedő természetű Mucsics Autal 
földmi vest, hogy életben mat adásához kevés 
reményt fűznek

A  közönség köréből.*)
A Csáktornyái tűzoltói ünnepélyek di 

szesen és sikerültén folytak le most már 
! minden veszély nélkül az ünnepélyre, fog

lalkozhatunk. az ünnepélyt megelőzött egy 
dologgal melyet az igazság érdekében 
tisztáznom kell.

Е/ a zászlóanya (elkérésének ügye. 
Több teljesen meg izható úri embertől már 
hetekkel ez előtt hallottam, hogy G r é s z  
Alajos parancsnok ur, nyilvános helyen 
elé:; élesen bírálta feleségem eljárását a 

I miatt hogy a zászlóanyai tisztet nem fo 
gadta el. Ez ellen természetes nem lehet 
kifogásom. I ’e parancsnok ur azt is mondta 
hogy őt meglepte ezen eljárás, őt midőn 

I e«yik jelen volt ur figyelmeztette, hogy te 
leségem már előre kijelentette hogy б a 
zászlóanyai tisztet nem fogadja el, ezt becs- 

I leien hazugságnak (infame Lüge) jelezte.
Kz ellen már van kifogásom; miután 

I a parancsnok urnák ezen ügyben rövid az 
! emlékezőtehetsége — kénytelen vagyok

annak segélyére jönni. — Van már 2 - 3  
hónapja, hogy parancsnok ur a Szeiverth- 

1 féle vendéglő helyiségben nekem emlite'te, 
hogy a tűzoltó egylet feleségemet fogja 
zászló anyául felkérni küldöttségileg. Erre 
én egész határozottan kijelentettem, hogy 
feleségem ezen tisztet tekintettel betegségére, 
nem fogadhatja el. Kértem a parancsnok 
urat, hogy ezt a rendezőknek megmond 
hatja, sőt kértem, — hogy küldöttségileg 
semmi szin alatt ne kérjék fel feleségemet. 
Erre nekem parancsnok ur azt felelte, (sa
ját szavai szóról szóra : »E n n e m  t e h e 
t e k  e l l e n e ,  h a  a t ö b b i e k  a k a r  
j á k « .  -

A parancsnok urrah beszélgetésemet 
feleségemnek elmondtam, s ő két-három 
nap múlva személyesen jelentette ki a pa
rancsnok ur előtt, hogy a zászló anyai tisz
tet nem fogadhatja el

Már most, hogy ezen tényállás után 
miért lett mégis küldöttség menesztve, azt 
csak a parancsnok ur tudná megmondani, 
s talán azt is hogy a való tényállás elfer
dítésével eoy vele és családjával barátság- 

j ban levő nőt illik e kritika tárgyává tenni 
: csupán azért, hogy önön hibáját némileg 

fedezze ?
Ha parancsnok ur ezen nyilatkozatait 

magán körben tette volna, úgy én is 
magán utón igazítottam volna el az ügyet, 
iíe ő nyilvános helyen lette a nyilaik za- 
lot -  igy én is kénytelen vagyok, bár mily 
kellemetlen is rám nézve, ezen ügyet 
nyilvánosság terére vinni.

Kelt C s á k t o r n y á n  1885. augusz
tus hó 21-én

. . . .  * k  rovat alatt a közérdekű dolgok megjegyzés né
kul 9 ingyen közöltéinek sZERK

HORVATSKI DEL „MEDJIMüRJA •4

Bezposlenost ili m ang uvanje  je m ati »val e 
zloőestQőe.

Bezposlen |e on koji nikaj nedéla.

Ali to je danguba. kad nedelaé ono. 
kaj bi ti bilo treba delati. ili kad nedelaá 
ónak, kad bi moral delati

Nikaj nije odurnese pri mladom élő 
vékn как manguvanje. как lénost Pák óim 
se oj mladenec, diói pretest nőst tvoja. da 
si veő pot1 el sprevadjati dneve vu mangu 
vanju ?

A vezdainjo.st tvoja ? — Ona iáié od 
tebe как si mlad da im jakáe zamahneá 
da bolje oáivií da se óim vire zaletiá; я 
manguvanje je prerana zaslarelost. zamrlost, 
gnjiloőa i sprhnjenje. Huduónost pofrebuje 
od lebe jakim glasom da poslujeá. Л ko je 
tvoja, mora se skrbeti ; razum i srce hoőe 
da se oplemene naobraze Ako pák nije 
tvoja; ako za tebe ne ima viae buduőnosti, 
onda inaraü nekaj naprnviti как nebi s praz- 
nimi rukami. ili kakti zakopani nemarnoga 
sluge talent. do?el pred gospona.

Manguvanje je nezahvalnost proli Hogu, 
koji nam je dal duáevnu i telovnu jя kosi, 
da ju vupotrebimo. S manguvanjem za- 
méóes najdrag i dar boáji: vréme.

Manguvanje te blati, tér se po njoj od- 
meóe- od neprestance poslujuóega. Mangu 
van je je kriviea. Mi smo kotrigi dntótva 
őloveéanskoga ; od nas vsaki iá é zaslugu, 
vu familiji, vu orsagu, vu cirkvi Nepravic- 
nost je osobito sbog onih, kojih su si s 
tezkum műkőm priskrbeli к j mi vu veter i 
razstépljemo, tér zbog onih, koji bi bili ljepo 
na hasén obrnuli. kaj od nase nemarnosti 
ostane prez roda. Manguvanje je grda példa 
bratji tvojoj: koji tebe nasleduju. pák se 
navriju dangubiti. Morti se bude ona po 
tuZila na providnost boZju, ka ! s lenosti 
neóes joj vu pnmoc priteói, da bi joj 
svagda nji trud olehkotil. Za manguva- 
njem ide vüe putih vremenito zlo. odurja- 
vanje, síi omaiMvo Ako ideS érez vrt le- 
njakov; kakov mu je — pun mu e köp« 
riv, pokrilo ga trnje, a zid mu se poruáil.

Manguvanje truje srce, tér vuói punu zla; 
ono je zviranjeli, iz koga izhadjaju gréhi 
duáe nase — !z mrtve vode razvija se 
hudoben sumpor; a vu manguvajuéem sreu 
zaleáu se pogibeljene, zloéeste gadne misli: 
pák iz njih se porodiju poá ljenja, kője se 
moreju zvrgnuti vu sramotne i Fogú odur- 
ne óine. — Manguvanje bude te s cartalo, 
po manjguvanju budeá oslabil. budeií se 
iztroMI i omlehavil.

•Manguvanje grabi duhu oMroóu, poáte- j 
nju jako t a sreu punoéu. S manguvanjem 
se budes priv'il na sramotnu preobladanje. 
Neprijatelji nas leáuju zbog zveliőenja, a 
kad opaziju, da smo brez oruZja, onda se 
ufaju vu na u plaáliivost. Manguvanje se je 
vérno spajdaéilo svakom zlo esioóum, ler 
puséa sve jednu po jednu vu mlehavo i 
beteZljivo srce, «Lenjak s*‘ pokaZuje mudre- 
-i как sedem zaistino vu«enih* Manguva
nje je neravidno, danguba Zalosti tudja 
sre< a, tudji nap edek. Mangujuéi je dosta 
puuh razsipen. А как e veó po tolvajski 
posegel za tudjim blagom, kad je ne mo 
gél tlrugaé do njega dojti. Mangujuöi je 
nemilosrden proti tlrugomu, neveruje nikomu 
i blati svakoga. Manguju i je telovnim 
doZeljenjam povdan. Mangujuéi je nezasit- 
jiv vu jelű i pilu. on iéóe da si prostim 
poslom vreme prikrati i zasiti. Mangujuéi 
se spozabi na Boga, — ar i molitvi, 
pravoj molitvi ne hoőe truda Mangujuéi 
je nestalen, jer se lenjaku vezda hoőe, ve 
neőe. Manguju i je plaíljiv. ar lenjak véli 
«oroslan je vuni, morti bi me raklal na 
putu». Manguvanje preobrne düh vu telő 
a telő vu gnjiloéu. Oj lenjak, idi к mravlji 
pák ju g!edi как posluje, pák se navői pa 
meti! Len mladir oj Zalost! Protuletje brez 
sunőane topline ne ima rose, dravje nepo- 
tira üstje, nije zeleno, neima púpja, neima 

i dühe, nestaje uf&nja. О pazi pák se boj 
reői g< spo<lina Boga: Svako drevo, kője ne 
rodi dobrim sadom. bude se poseklo i na 
ogenj hitilo.

GLÁD FLRENCZ. 
uőitelj.

Orsaéka izlofba.
Predsednik orsaóke izlo^be Matlekoviő, 

upravil je na ave obőinske i okrnéne notariuíé 
sled'ői okrnZni Hat:

Pri ustanovljen u or.viéke izl.>zba posta
vili smo si za cilj, da nam p.irodni obrtnií 
ki umefniőki, zavodnj naptedek bude tak 
predstavljen, da si s jedne «traue inoremo 
laéun postaviti od iastovitoga nutrnjegi< 
poloZaja, te da morenio «poznali poljodelstvn 
iucstt‘f8fvo i ubdeniN) obi’?i2cnjc íg i vezdsá 
nje st«njo naáe. ali i s dui^c str »nc treba 
наш pi cd izvunjskim svötoin pcsvédőéit na 
koiiko je sposoben, marljiv, tvezeu i domolju 
biv namd. Zeljeai nsp l; nebude i zaostal 
Stranski, как i öve domovine purgari s pri 
znavanjeni i pohvalóm nadarjaju iiaáu izloibu 
Ali s tini se jós nemo:emo zadovoljiti, uspeli 

bude stoprv onda po Ipuu, ako svaki pojt 
dini purgar domovine, pomoguőoosti osobnt 
pohodi izk<2buy te se uvéri kaj vre mórt 
orsag izlr-2itiy bude se onda vupoznal, vi  
svimi izlo2enirai tvornicamij masinarn^koje vu 
kusne: dobre i fal proizvodenadjnju za nutríön,« 
potreboőe zemlje na Se, i s tini budu nedvo be 
no posvedeCi’i, da nije potrebno tojiko репе 
izdati za preizvode iz stianjskili zemelj na* 
bavijene. Da bi se ov di !e2e postige!r 
najsIiodiiLe bi bilo, da bi se stanovniki Or* 
saga poleg oVéinah i kotarov sdniíili te s 
vu Budinp«át odpeljali, ar ovak bi se i stro* 
ki znamenito pomcnsali, te Ы se i upozna 
vanje i navuk iz toga olahkotil. Da bi s 

í ^vakvo skupuo i zajedniótko, pohodjeoj^ 
j orsaíke izloÉbe irogio poetignuti, zato se 

najbolje pr kiadni obíinski i okruzni notari- 
uái izpeljati, koji póznája okolnosti uagnjenji 
i navade puka, te su vustanju najprikladuiá 
vreme zato izebrati Zato se obracam un 
grepodu obóinske i okru2ue nótáriusé s do 
moljnbnim zaufanjem i prosnjomf da bi 
nadehnjeni s dühöm zavzetja za basen narodc 
i orsaéke iz!o2be prigrlili posel, te da b; 
nagibaii púk vu svojem obsegu po moguő* 
nosti sva ovakvo zajeduiétvo pohodjenje orsaó
ke izloábe.

Za ravili nje poöiljana ovde priloáeni 
uaputek Jzlo/benog kalauza“ , s jedne stram 
za olakfleuje putovanja, castanjenja i obski blje-



nj», ed rage Strani рак, da aréójam i vu kipa 
predstavi ono bogato premenjanje а kojim ае 
nafo izlo2ba di<5i. Na koliko bi рак та как* 
vom god pogledu ielili vuzji caputek i raz- 
jaäjeuja, uaj se zaafano к meui obraeju, i 
budem jira dragoroljao polelil 2eljenu napút* 
jeu|e. Osvedoéen sam, da (uáslov) njira oduiev- 
ljeno zavzetje i domoljubni trud najdoatoj- 
neie uspöh bade okarunil.
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m a t l e k o v iC S á n d o r
predsednik.

Z 4 B A Y 4 .

Marica.
P r i p o v é s t .

(Dab*)

Idi к njemu za len u odgovori njoj eme 
jué se morska devojka. Douesla sem ti opet 
nagt adu. Primi od mene ova prstan, Jakost 
je vu njem ta, ako kamena uuutra obrneS, od 
mah postaneá opet dete, как da si est let 
stara, tili poleg toga mi.Jiia budeä как od asla 
£ena. Ako pak opet obrn< S prstan, nazad pos 
tunes Ito si i vezda. Ali dobro pa/i: samo 
Cetiri pur mórrá potrebit ovaj prstan, zato te 
oj on nrjam da ga samo vu velikih silali hasnuj.

Hvaia K*pa, dobra morska devojka ! ali 
zato bi boije volila da si mi brezletu pri- 
kazala. —

Так govoriá как jcduo budalasto dete, 
pokara nju morska devojka.

Nato zuikue morska devojka, a Marica 
poéme m k misliti.

,tíadabi znati da kaj zna ovaj prstan T 
jer ja najmenáu volju neimam, da bi opet lest 
let stara pucka postala. *

Ali nije imala drugo delo, nego da 
ovoga prstana odmah obrne, Vu oviin hipu 
je postala mala, knk da je u gestom letu. — 
^urila te se к zercali, zarudjena je gledala 
eamo sebe.

Koraki su se i'uli na gaujku. Fletno pre-
obrne kamena í opet je postala 15 let stara 
devojka. *

Stupi u hi£u njeui zaiuönik. Na öelu 
hiti ruke: как je öpanjsno — rnrmlal je sam
sebi, sem m 's lil ..............mise zvidlo . . . •
как dabi . . . Ali tak je ako Clovek vnogo 
hódi u Éarkom suncu.

Mai ica pak ga znaj шшебпп srdcem 
upita jeli da Otto (jer se tak zval stari za* 
rnőnik), da bude zatra najizverstneji péva po
péval na nasib gostih ?

Dok je tak govorila, srdila se je na 
Otto, zakaj je 0 takvein neugodnoiu hipu do 
Sei; i sama na se, da zakaj s ije  ne priliCneSe 
vrenie zebrala. Jer vezda vec samo tri pu- 
tah more opotrebiti jakost ovoga prstana.

Za jeden mesec je Mariéi jako dug öas 
posta!. Mu2 njcj je zaista dopustil, da se slo- 
bodno áe£e u varadu, ali sauio z njegovom 
sestront, To Je doeta teák о biio Mariéi, к ója 
bi opet tak slobodna rada bila, как u svojoj 
mladoeti.

Otto se na dugi put odpravljal a P»riz 
je patoval, po fino svilo i snkno. kaj je do* 
«uaj lepim dobitkom ruogel prodav; ti. Predi 
как bi se génül na táj dugi put, ogrli ni 2enu \ 
i reöe njoj:

Siguren sem u tóm; ljubezna, da mi 
verna osíanci i da budeä ponaljála tvoje da* 
nasuje zabave, iliti da uigdar ueideg sama 
u varaö. Ja se ufam u tvoje poétenje.

Marie. ina suzami odgovori, kője su 
oblojale njezine o£i, jer govoriti nije mogla 
od Éatosti. Dugó je gledala na odhadjajuceg 
m u £ a ,  a)i ^  njoj je ou izniknul iz vido* 
kruga, dozValaje nutri rnuíevu sestru, vnogo 
penez i druge dragocieuosti dala je njoj da

naj muöi, i bratu nikaj ne pove, kaj bude 
videla i éula. Malo pred sunéeuim zabodom, 
ostavila je bi2u, i ne trudno se áétala okolo 
varaSa, —

Komaj jednu vuru da je odiSla, spus- 
tilje de2dj Marica je pod jodno veliko lepő 
drevo stala, od kője grano su do zemlje prig- 
nute bile, i tak cieloga *atora éinile. De2- 
djevue kaplice je gledala, как sn se katurale 
dole po stabla i urai-ljena, nit je ne spazila, 
da jeden stranski Clovek, komaj nested korák 
od njejolikajgr pod oyom drevom je iskal so u 
pred de2djom.

Ovaj stranjski je z velikom pazljivostjim 
svako gibanje Marice, zatem se obatrivi i 
pita. —

Zakaj ste tak 2alostn;i gospodióna ?

Marica prestraséno hiti pogled nazad i 
opazi jednoga miadoga mladenca, komu je u 
licu i u óéi to:iko dobrota i inilosrdnost bila 
da je na prvi prgled predobil Mariéino srdce. 
Pr«*z svakoga dvojenja odgovori ona:

Nesem ved gospodiéna, nego udata ftena 
íme mije Marica.

A raoje Ivan. Kf>j bantu je vas gospoja, 
da ste tak ialostna?

Neznam Dugoéasim, makar mi műt sve 
da, ka; uii sano srdce i «éi p<2eliju. Mni 
mi je stari Otto, kojega Íme ste vei sigurno 
(’üli, Ou je u naöiiu vara' u najbogateii trgo 
vec, jako inuder i spametan ő In vek Toliko 
oprave i dragoceiiosti imam, da njim nit 
bioja neznam. Ali da bndemood vas govorili, 
kaj vas brntuje da ste tak j obiti i tojni.

Iván njoj ponizno ovak odgovori :
Kaj mene bantuje, to ja dvojenje; da 

iiv i u izvan mene, koj ljubi moju dragu, 
toga radi imái bi volju sam sebe vmoriti

Nemojte, ne dnite t o ! zavikne u sav 
glas Marica. Ljubav biitnjega primora nju, 
da nehotice zagrli i kuine mladenca

Komaj se to dogodilo, Marica se prést- 
rnti, nad svojom siguri inom, odbeialu je. 
Poduáena i umorena je dcila dimo i legne si 
u svoju pos telj u gde je naskoro zaspala.

Ivan je bü jurist» od filoz Л» na univer- 
zalu u Pari2u, gde je med uaj uí neée mla 
dence apadal.

(Drafiput 4»tyr)

Kaj je novoga?

— Iz P o d tu rn a  nam  piáeju e ledele: V (‘era
na veder nastala je okolo Podturua strahoví- 
to pucanje iz oblaka. pak je ined ostalemi 
strela vuiirila iz inelina od Mure äetujudeg 
Muéics Androéa mlajőeg, poljodelavca. Opra- 
va tuu je s-tranom zgorela, a drugu je po 
vsoj priliki de2dj pogasil a sjiromaK ostal je 
odmah mertev. Ravno véera v jutro iz krémé 
idwéi deéki stuklisu Mucié Antona pózna- 
toga svadlivca, i to tnk nemorntno da v/.iv* 
Ijenju teákn ostal bude. — К J.

—  Cekorid  K álm án zemeljski gospon 
iz Ivanovec bude 26-ga septembra si za to- 
varugicn vzel gospodiénu Zindl Olgu, vu 
Mibőljacu (Slavonia).

— Nevolja vu Marmaroiu. Oudeánji 
glasi obznanjuju, da od 1840-ti leía neje bila 
tolika nevolja vu onom kraju, как je letos. 
Suäa je eiromaáku ljudstvo vu nevolju nag* 
nal, ar si marhu neje moglo driati niti si iive2 
prebavati. Gdo bi mogel kraj i okolicu 
Vrhovina prejti, on bi se osvedoéil о navolji. 
Pri kom bi vidli srebrnn deseticu, ujega Ы 
za boga'oáa dríali. Kruha i kolade peéeju 
iz melje od kuruznoga kocenja, te s ti n, 
рлк jo г nezrelim sadom utiii ju nevolju 
glada. Od nastojuCih betegov naj véé njih 
trpi na zeludecuom betegu, nr kaj god pojedu. 
Pomenjkanje penez je na toliko spalo, da i 
bolje stojeéi tidovi sím tam derőiju za po* 
moéjurn.

-Mftlí* fö ra  III ípiljah berliuskih donasaju 
v i n e .  S v а к о m u a u  pog- 

:'náte prosto'ine vu p*edui2em délu Berlina, 
kojih su s fiúi mi pokrevci podi prestreti, 
gdé se gustoput íujeju r'éi. „Ri^u ne vas 
plus* Dru/.tvo igracov zestoji z vekáinora z 
mladiéov od berzovnih Vzavodah i áeregov 
soldaékth, navlastito koujaniéki ódéi predstav- 
lja igraée а к ovim se pridru2uju joS onoga 
dvojbeuoga staliga ijudi, koji obivéi tu igri 
velike summe penez prikazuju se.svétu, как 
nekakvi neodvieeéi velikaái, koji se neigraju 
da si vreme prekrate, uego zpohlepe za 
steé< njem penez. Póznává se jeden raladi 
bankir, koji obnaga íme éastnnga staleta 
té je vlastnik velikoga imetka Óv gospon 
uvék brez 2epne vure hódi. Osoblto je opa- 
ziti, da se ov cospon med s pomenkom 
к susedu obrne z reórai n Prosim kuliko je 
vur4. Pred prijatelji netaji, da vure zbog 
toga ne nosi sobom, ar ima tu zlu navadu, 
da peneze za igra, onda nemiluje niti nakitu 
i dragocénosti. Naj glavnija i poznata lakúja 
igra ab vu Berlinu bila je nezdavna uekoja 
fina gostiona, stojeéa poleg katoliéke c:rkve, 
Vu vunjske sobe te gostione je svaki mogel 
dojti, ali vu nuter nje je moói biio samo vu 
druttvu в kojím izvezbanim dojti. Ali zato 
niti vu vunjskih prostorib ni su rado vidli 
stranskoga gosta. S najvekáom pripravnoi um 
se prika2uju i po deset prosiju gosta za op- 
rofiéenje, ali zatm ov nedoéaka niti jesti niti 
piti. Vu ovu gostionu, koja je po smrti 
evxjega lastovitelja zaprta bila, vuogi su odii- 
li, как i mladiéi puni velikoga ufanja, a i 
nazad su se vraéili, как izgubljeni ljudi. Так 
se govori od baderi-bad^uskih tu2nib dnevih. 
Gdo je pohodil oudetn i cintor, za éudo opa
zi), da izmed poéivajuéih pokojnikov je naj- 
vekái broj vu najboljoj mu2karvskoj dobi 
premiDul iz ovoga svéta v óéi ши pada, 
da se je tolika vno2ina straujekih zeetala 
ua óvóm tibem poóivaliicu. Nu, da bi jedno
ga poleg dniga zakopsli sve one, koji su 
alilovi vraije igre vu Berlinu postali, dvaput 
toliki cintor, как baden badenski bi se 
uapunil.

t
KONYÁRY MIHÁLY JE VUMRL!

8uze naj tpéeju iz <*éih svakoga Medji- 
inurca, ar je púk Medjiiiiurski svojega uajbol- 
áega otca i najlubl^nc^ega priateija izgubil. 
Jeli fe jeden Medjimurec, koj bi mogeJ ka
men hititi na о ioga poátenoga 61 jveka, koj 
je vu iivlj^nja svojeiu samo za púk med- 
jimuiski delaJ, koj je vu evakiui evo-
j e ш i i n u  а а ш о za púk maral, 
koj se je samo na to trsii, da airomaden poi- 
jodelavec, koga —  как se vé li: i kita vlecel, 
bude vu ovoj domonui blaíen. Takov je bil 
Clovtk Koujáry Mihály ! Medjimurci dr ági, 
vi i.özuate, kaj ste s Kouyarijom izgubili ! 
Molite Boga za dudu njegovu, da mu daje 
gospodin Bog sva oua dobra, kaj je za v*s 
vöinil, vekiveáni raj ! S d'Ugim mu itak 
nemrete ti üde njegve zahvaliti On je vumrl, 
njega sfuo izgubiii, njega véé uebude I Ali 
neőemo ga Cisto izgubiti ! Dók bude jednoga 
Medjimurca, ime ujegovo nebude pozabljeno ! 
Koayáry Mihály plemeaitag, dugó letab var- 
me^jinski sudec i fiskaliud vu Cakovcu, pak 
vu Priloku: Éivel je 58 letah, vumrl je 22-ga
o. m. veéer ob 8 vuri vu Priloku. Sprevod 
njegov je bil obdrftau vu Priloku, odonut su 
ga vu Cakovec odpeljali, gde je zakopáu Naj 
ши bude gruda lehka, uaj spava vu mim, 
a ime njegovo i Ciui njegovi naj ostaneju 
uam navéke za dobru példa I

—  Lépa sve anost se je obdriala 20 ga
o. m. vu Cakovcu, űakoveókog ognjogasnog 
druátva zastavu su posvetili. Cöli varas je 
bil lépő okinCen ; iz céloga Medjimurja, takaj 
i iz Horvatekoga dofilo je sim ljudih skupa. 
íz Kani2e, Varaídina, Leudave, Lentibe i 
Nőve, tak takaj iz Priloka, Legrada i Mara- 
Szerdahelya doSÜ su sim ognjogasci. Na pa- 
radi su dve bande igrale: varaídinska varaska 
i Sakovröka. 19-ga o. m. su se spoznavali 
scranjski ognjogasci pri „fehér galamb (béli 
golubj* zvanoj oátariji. Övei Je Q, Saeivert
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