
II. évfolyam CSÁKTORNYA, 1885 OKTOBER 4 39.

A .MURAKÖZ- m e g je le n ik  m in d e n  v a s á r n a p  E l ő f i z e t é s i  á r a k :  E g é s z é v r e  4 í r t .  k r . F é lé v r e  ?  í r t .  —  k r . N e g y e d é v r e  1 ír t . — k r .
A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraköz“ 
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig Fischel Fü-lö p  k ö n y v k e r e s k e d é s é h e z  C s á k

tornyára küldendők.

*

M E D J IM U R J E

„ M E D J I M U R J E «
Iziazi svaku nedelju 

Céna mu je :
Na célo leto 4 trt -  kr 
Na pol leta 2 írt —- kr 
Na éetvert t írt — krS v a  p is m a  i  p o s iljk e  n aj se p o s ilja ju  „ U r e d n ié t v u  M ed - j im u r ja “ a p r e d p la ta  k n ji -  

2 a r u  F i i i p a  F  i  s c  h  e 1 a  vu  Ő a k o v e c .

1
j.



melegében eladták. A* egyik Iá egy ceeren- 
e«4esi embernél feltaláltatott в a szekér és a 
hámok ie visszakerültek. A másik 16 h?lléte 
is napvilágra j6 s csak a csikónak verőjét 
nem tudják hires lócsiszárjaink bemondani. 
Herencsicset két Csáktornyái iur. suhaucz, 
kik a dobronaki vásáron a lopott lovak eladá
sánál szenzáloskodának, az irt napon Csák* 
tornyán felismerék s a ceeudőrséggel rögtön 
letartóztatták, ki aztán töredelmes vallomást 
tett s a pénznek egy résae is megtalálhatott 
nála. Elfogatásakor éjjelre a városi „áris- 
tomba“ csukátólt, de onnét a kályhát szét* 
bontván — megszökött, miglen negyednapra 
újra kelepczébe került. Mig a vizsgálat be
fejeztetik, addig mindkét jómadár a kir. járás
bíróság börtönében „szenvedi az elmúltakat“ 
s azután átadatnak a kir. törvényszéknek, 
hol méltó büntetésüket elnyerve, nehezen jut 
még egyszer eszükbe, hogy : „Loptam lovat, 
lopok is 1 . . .  “ —

— Folyó hó 15-én a budapesti orszá
gos kiállításra Nagy-Kanizsáról egy tár
saság külön vonaton utazik. A részt- 
vunni kívánók 3 napi lakás és tisztoga
tás, a menetjegyért oda ésviseza, úgy a 
kiállítási beléptijegyért 5 frtot tartoznak 
fizetni. Részletesebb felvilágosítások Csák
tornyán Zakái H. ügyvédnél szerezhetők.

— Molnár Antal a Csáktornyái kerület
országgyűlési képviselője m. bó 21-én tar- 
totta beszámolóját Vizi-Szt.-Györgyön az oda 
egybehívott és nagy számban megjelent Vini- 
Szt.-György, Felsó-Mihályovecz és Stridói- 
fára választó polgárai előtt. A közönség a 
képviselő urnák beszédjét hosszan tartó él
jenzéssel fogadta, — mely után a képviselő 
ur tiszteletére nagyszabású banquett rendezte- 
tett, amire a megjelent nagyszámú választó 
közönség meghivatott, ott véget érni nem 
akaró kitűnő ebéd elköltése mellett, megeredt 
a fel köszöntések özöne is Legelső sorban a kép
viselő ur gróf Apponyi Albertre emelte po
harát, ezután Tislér József vizi-szL-györgyi 
plébános nr emelkedett és választékos beszé
det tartott a párt üdvéért, annak tartón fen- 
állásáért és győzelméért; felköszöntót tartott 
még többek köcött Raisz Zoltán felsö-mihá- 
lyoveczi körjegyző nr is, aki népét a képviselő 
nr becses pártfogásába ajánlotta. így a fel- 
köazöntők közepett a jő kedv emelkedettebb 
lett, a midón egész váratlan a czigány rá
húzott a magyar nótákra a jó bangalat ne
továbbját érte. Képviselő ur esti 6 órakor 
búcsút véve, távoaott. P.

—  Csáktornyán f. hó 1-én ejtetett meg a 
jegyzőválasztás. Beadatott 2Ö8 szavazat; ebből

Órása László Ur. járásbíróság! aljegyző kapott 
173, Koilay Lajos kir. kőzjegysői segéd 96 sza
valatot, tehát Gréss László 78 szótöbbséggel jegy
zőnek választatott meg. Már napokkal a válasz
tás slőtt megindult s korteskedés, az itatás, s 
kapacitálás. A választás előtti éjjel meg oly lárma 
s éljenzés hangzott az utcán в vendéglőkben, mintha 
képviselő választás lett volna. Denique .* • a város 
ty jegyzője megválasztatott. A polgárság többsé
gének bizalma választotta őt ezen szép áilásru.
A polgárság aj egyzőjétől becsületes, tiszta ke
zet, igyekezetét, szorgalmat, pontosságot, odaadó 
munkásságot kíván. Csáktornya városa sokat 
szenvedett az utóbbi időben. Vagyonának ió ré
szét könnyelmű s hűtlen kezek elprédálták A 
jegyző a tevékeny városbiróval egyetemben pár 
év alatt helyrehozhatják a vesztességet s kikö
szörülhetik a  csorbát, mely a városon több ízben 
ejtetett. Csáktornya sok dologban előbbre lehetne, 
mint jelenleg van. A jegyző tevékenységétől •  
ügy buzgalmától függ, hogy a mulasztások helyre* 
hozassanak. 11) reményben mi is üdvözöljük M u 
raköz első városának főjegyzőjét s szivünkből kí
vánjuk neki, hogy sikerdus működése által a pol
gárság előlegezett éjjenéit és bizalmát valóban 
meg is érdemelje.

—- A színészet uj féléve októberben kez
dődvén, a szokásos változások s szerződtetések 
mos) történnek. A Csáktornyán időző színtársu
lat ú  több tagját elveszíti, lrsay igazgató már 
gondoskodott, bog / helyüket érdemes tagok pó
tolják, kik a napokban már megérkeznek.

— A déli vasúttársaság október i-to i
16-ig hetenkiat háromszor és pedig hétfőn, szer
dán és pénteken, október 15-től 31-ig naponkint 
60 százalékos mérsékelt menet- és térti jegyeket 
ad ki a budapesti kiállítás látogatóinak.

—  Gróf Festetics Jenő Csáktornyái ura
dalma az orsz. kiállítás jury-tanácsának határo
zatai alapján, az állati termények csoportjánál, 
kitunó termelésért: kiállítási nagy érmet nyert.

—  A Csáktornyái uradalomban, Tóth 
István turcsiscsei ispán a központba, Csáktornyára 
örökeladási pénztárnokká, Sailágyi Lajos központi 
ispán turcsiscsei ispánná, Csendes G é/a urad. 
írnok központi ispánná neveztetett ki.

—  Dr. Mangln Károly megyei főorvos úr 
f. hó 2-án Csáktornyára érkezett. A főorvos úr 
még az nap a hegyvidékre utazo't, ahol járványos 
dyphteritis uralg.

— T ű z  volt f. hó 1-éu este Pretetineczen. 
Illegett 1 gazdasági épület A  kár 1000 Irt, bizto
sítva semmi sem volt.

— Hagy vihar dühöngött szeptember 
hu 28 án Baranyamegyében, mely Romonya 
község határán fekvő szőlőhegyen több prés
házat keményen megrongált. De a kegyetlen 
orkán nem elégedett meg mindezzel, hanem 
még Kerner József romonyai lakós nejét is j 
áldozatni ejté. Látván Kernemé a vihar kö
zeledését Kis Csárdás József présháza alá 
menekült. De a nagy esó következtében a 
vályogból épített fal kidőlt s Kerner József- 
nét alá temette. A közelében levők segítsé
gére siettek, de már halva találták.

S Z ÍN É S Z E T  C S Á K T O R N Y Á N .

A magyar szinéeset foutos miseiét van hi
vatva városkánkban tejesiteni. —  Mig egyrészt a 
magyar nyelvben jártasabb közönség az édes ha
zai nyelven keresi fel szórakozását ; — addig a 
nyelvet nem teljesen bíró rész, buzdítást nyer a 
szép élvezhetése által ... A magyar színészet a 
nemzeti nyelvet szilárdíthatná itt meg. A közön
ség nagy része nem ismeri a valódi magyar nép 
szellemi életét, nem egyszerű, de tiszta erkölcseit, 
gondolkozását, mivel a közvetlen tapasztalat hi
ányzik. A  leírások pedig mégis csak egyoldalúak, 
bármily szépek s alaposak is. A színpadon a néző- 
közönség előtt játszódik le az esemény s az 
egyes alakok jelleme szerepeik szerint kidombo
rodik, s az egész cselekmény szerves egészszé 
válik, s a közvetett tapasztalatok szervezésére a 
legalkalmasabb eszközévé lesz. A nagy közönség 
nek ízlése szerint cselekednek a színigazgató, ha 
a magyar szellemet képviselő darabokat minél 
gyakrabban adná elő.

Szeptember hó 23-án adatott Krassóyné 
Báthory Erzsébet jutalomjátékául a „Falusiak“ 
3 felvonásos vígjáték, Szigethy Józseftől A da
rab szellemes víg meséje, de különösen a jól si
került előadási gén jó  hangulatot ébresztett a kö
zönségben. A főszerepet (Ováry Irm át) játszotta 
a jutalmazandó Krassóyné. Amint ezen darabból 
kilátszik, kedélyhangulatával leginkább megegyezik 
az ilyen vidám naiv szerep, mint az érzelgő Já
téka egészen elragadta a közönséget. Krassóy 
(gróf Erdei) a külíőldieskedő firtlit sikerültén mu
tatta be. Általában Krassóyról csak jót lehet 
mondani. Tihanyi (Iíalm ai festész) nem csak 
mint csinos alak, hanem mint szerepét átértő és 
érző játékos is feltűnt. Szabolcsy (óváry János) 
a szeretetreméltó nagybácsi szerepét a közönség 
teljes megelégedése mellett adta. A díszletek 
azonban nem voltak egybehangzók. Nem feleltek 
meg a darab szellemének.

V a s á r n a p ,  szeptember 27-én színre ke
rült »Csicsóné«, Hetényi énekes népszínműve. A 
közönség nagyobbrészt vasárnapi volt. A szerep
lők közül mint mindig, úgy most is kitűnt a szín 
házi közönség kedvelője K r a s s ó y n é  
Katícza szerepében, továbbá Szabolcsy (Kárász 
Mátyás, czizmadia) és Szabolcsyné íB iri, a csiz
madia leánya) ki mint Csicsóné ügyesen játszotta 
ki nagyszámú udvarlóit, mig végre szivével egyik 
kádár legényt (Krassóyt) ajándékozta meg.

Szept. 29-én adatott a .,Búzavirág“ czimü 
énekes népszínmű, mint újdonság. Ez a darab 
még a „Senki fiánál“  is gyengébb s a szereplők 
minden erőlködése daczára sem bírtak élénkséget 
sem önteni a darabba.. Csak Galiba Titusz (Tiha
nyi) tudálékos borbély volt képes derültséget 
előidézni

S z e r d á n ,  szept. 30-án Tihanyi E. ju ta
lomjátékául adatott a , Csókon szerzett vőlegény“ 
Bohózat, irta  Szigeti József A közönséget külö
nösen meguevettette Tihanyi Endre, Ripacs kó 
bor színész, és Krassóy, Trauer orvos szerepében, 
lrsay, a nagybátya szerepét s Szabolcsyné 6 kü
lönböző szerepét ügyesen adták. —  Közönség 
szép számban volt.

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA“
Nekoliko ré< ih materem.

Drogé matere! Nakanjenje je denes 
moje, podvuöiti vas vu nedem, kaj bi na 
vaiu familiju du^evnu i telovnu hasén imalo 
biti. Vsaki kotrig famiüje ima drogé du2* 
nosti. zato je hodem po redu pretresati i 
pokazati, как se je do vezda tim du2nos 
Hm zadovaljavalo, а как bi jim se moralo 
zadovaljavati od vezda.

Prvi i glavni kotrigi íamilije jesu ro- 
ditelji, Rodi teljem je prédái dragi Bog 
veliko blago: décu. Nazoíito je рак povjeril 
Bog za prvih Ijetah déte materi; majka mu 
je: angel duvar. Novorodjeni mali Clovek 
ima duSu i telő; anda maii se ima skrbeti 
ta dobro duSevno, как i telovno.

Cloveku za üvljenje je treba hrane. 
Za dete vu povojih ne ima bolfle hrane 
od materinoga mljeka. Neka anda sama 
majka poji milo svoje déte, a samo onda 
daj drugoj pojiti, ako si ti sama elaba i 
beteéna. Dojka mora biti zdrava, ako hoőemo 
z Iravo odhranit si déte Kada déte prsi 
ostavi i drugu poéme dobivati hranu majka 
hraniteljica nepreivaöi hranu prvlje *vu 
svojih vust.h, ar tak vkrej jemljeé najbolfe 
soke, a déte si hranii neteénom hranom.

Ne dopusti, draga majka, nigdar. 
da bi ti déca gladuvala, Gladuvanjeje décu 
uavéilo vncgoir u zlu. 1 éca rastejn, déca 
se viie giklju, r igó  )i startéi ljudi, pák

! zato su i pri bólééin apetitu Vnogo déte 
ar nije dobilo dosta jesti, vzelo je gde 
kakvo jelo potajno, pák ga je i potajno 
pojelo; déte je anda vkralo. Ako to vcini 
jedenput, dva ilí vifie put. eto ti zla. 
Kradja mu prejde vu navadu, a na vada je  
druga narav.

Nadalje gledaj, majka, da ti bude déte 
Cisto vu télu i éisto obleéeno. Déte je  
presiabo i nespretno, nego da bi se moglo 
samo opraü tak, как je treba. Peri ga 
anda marljivo ti, pák ga i vffieput kupaj. 
PrivuCaj osobito odraslu décu viée na hladnu 
nego li na topJu vodu; to hoée biti od 
hasne ne samo zdravju, nego i Ijepoti téla. 
Dévojdice, kője se neznaju same poéesati 
i vrediti, nek je робеге i vredí briíljiva 
majka. Vele nekoje, da ne imája za to 
vremena. Nekoliku minut ,pak je posel gotov; 
nego, ako ga zapnstiA jeden, dva i vise 
putah, bude ti treba i jedna vura, ako ne 
i vise dók déte opet vu red postaviS. Osobito 
glava mora navek éista biti: a zaaö, da se 
na nedistoj glavi rado vgnjezde one grde 
iivinice, proti kojim moraá vu apoteki 
kupuvati maidu i óvak si napraviti nepo- 
trebne stroíke. Zatim gledaj, da su ti déca 
navek éisto opravljena. Novu opravu nemre 
vsako déte imati; ab distu more imati vsako. 
Dobre matere pregledaju vsaki veéer déc inju 
opravu, pák ako je podrapana, vzemeju 
nju krpatL Ako se déte ne ima *u кац

preoblaőiü, skrbne matere opereju na vei er 
zamazanu opravu, da more v jutro déle 
éisto opet pred ljudi izajti.

Najviáe éinim pazljive matere na to, 
da nepuiiaju décu podrapanu, i kaj je 
jo$ goráe na pol golu okolo hoditi. Jeli 
niste, majke si same krive, ako su vám 
déca ve£ vu ranoj dobi prez vsakoga 
srama? Ako ne mari niti za poáten glas?

Briga roditeljov za duáevno dobro 
déteta tak je znamenita. как i briga za 
dobro télovno. Düh se deCinski po dnevu 
razvija, a roditelii imaju mu dr2ati lőj trice 
po kójih se bude mogel popeti do one 
visine, koja mu se pristoji, Ja ho em da 
reéem: décu treba podvuCati. Dók jóé 
déte nije zrelo ?a Skolu, vuéite ga vi 
roditelji Pri igri i poslu morete décu vuéiti 
Znam ja, da ste vi céli dán zabavljeni 
poslom nu kad je mo> i pri poslu neslane 
i grde falé de lati, modi je i podvuéavati 
di’cu. Osobito su pako za takvo podvuravanje 
prikladni veden. Pri dehanju perja i pri 
kolovratu da se vnoga pripoveddica zapresti 
a iz pripovésti vnogi navuk izpresti.

Как рак ved ljeta dojdu, pák je déte 
doraslo za ékolu, necekajte viáe niti dasa, 
neáalujte truda, dapade niti troéka; ved 
s*detetom hajd vu Skolu. Cesa vi neznate 
dragi roditelji, i demu vi pored najboUe 
volje ne dospévate, tomu bude pomogla: 

1 lkok. Den denes je sramota za vsakoga,



i za muZa, ako nezna -teti, pisa ti i ruéunati 
Vu svótu je  dosta ljepih knjigah, a vu tih 
knjigah ljepih stvarih: ali te knjige hasné 
samo onim, k»ji su vu svojoj mladosti 
pohadjali ökolu Koji neverujete od как 
velike hasne je ‘kola, izpitavajte si viSe 
put décu, рак si dajte od njih pripovédati 
kaj su vu íkoli őula Jako vugodnih, a lii  
hasnovitih budete dűli stvarih

Zvun toga vodajte si décu marljivo i 
vu cirkvu Privuőajte décu • vec za rana: 
s Bogom vse poéeti, i s Bogom vse dokon- 
6ati. Izpod boZje volje nikud nikam. Ona 
stara reé- moli i delaj, naj predere vu krv 
i Zivot vadé dece Pohadjajte s décom mar
ljivo cirkvu ved stoga da se privude rado 
ju pohadjati i onda kad vas vise nebude 
lm i cirkva vudi ljude, s prodekalnice jih 
vudí. Prodedtvo je viSeput jedini govor, kaj 
ga vi muZi morete duti. Stanovniki vu va- 
ra?u imaju vsakojadkih sastankov, pák i 
víée posluíaju govorah: nu vas, poklám 
ostavite íkoilu. vudi samo jo§ plebanus vu 
cirkvi. pák ga s radostjum posluíajte arje  
b lje znati, nego imati Pak da budete 
mogli bolje о triti. bistriti razum dedinji 
dajte si od dt'ce pripovédati ono kaj su 
gospon plebanuí vu cirkvi govorili Kaj 
sami pripovédamo, to i duZe pamtimo, a 
i ak-e se srca prime.

GLÁD FERENC 
uiitelj.

Kaj je novoga?

— Poituvane predplatnike prosimo, da 

vu noviin éetvríu leta ua ,,Medjimuija“ 

pretplatija i novine nade razliriju, one p. 

predplatnike, koji su s predplatoin zaostali} 

prosimo, da nam pred; late po Jeju! S izvrstuim 

pozdravom. Izdateljstvo

—  Velika nesloga na poioutki: Bal-
kaiiu, Tko zna jeli to nije opet podetek jed- 
uog tábora, i to velikoga. Istodna Ruuielia 
je do vezda pod tureku vladu spadala, vu 
kojoj je jen od Sultana zebrani veliki éiuov- 
uik tak zvani pata komenderal. Vezda su 
tóga istoga dőli deli, i zaperli ; a drnge turske 
Cinoviiike pák su stirali. 8tim se j** poéela 
buna. Ali nekojem, a osobito pák soldatem 
je to drago. Takajfle viäe varaiov i samo 
ljudstvo se veseli i raduje. Noru vladu su 
si etvorili, samo иегпаш koja njiin bude 
bolfia. Izrekli su da Rumelia od vezda к 
Bulg&riji spada vu koj zeinlji Sándor kralj 
kraljuje. То se je eve vu 24 vuri dogodilo. 
То nam dosvedoéi da je eve to ved prije bilo 
piedelano i preraéuuano. Penez su doeta imeli, 
Monarcbe sve misle zdaleka, da je te samo 
ruska viada skuhala. Sándor je zvanje od 
strani stanovnikih Rumelije jako dobre prijel, 
gde vu Filipopulu (v glavnem gradu Rume
lit) s velikom veseljem i paradom prijet bil. 
Ob celim ovem poslu se europejske Mouarcbs 
sadudiju i samo dekaju kam bude to sve 
d-*álo. 8ironak túréin pák on si vojsku
spravlja za pravicu starinsku, ako bude eila 
na njo- —

— Molnár Anton "8* Obligat je pros- 
nji mesec 21-ga svoj govor drial pri Sv.- 
Juriu, gde su se farniki i zbiraii Sv.-Juria, 
Miha'ovca i Strigove skupzifili. Narod je 
govora naáeg obligate verao posluial i ua 
koncu govora kriCal: „éljen“! Posie govora je 
ua éast ua^ega obligate jeden veliai obed bil, 
na kojega su takajáe pozvani bili vredui nodi 
zbiraéi. Pod obedom su bile vide zdravice. 
Pivi put je gosp. obligat zdiguul kupicu na 
zdravje gr. Apponyi Alberta. Po ovem je 
vele< astui Tiáler JoZef svetojurski plebanoi 
drZal lepoga govora, gde je uzvisil ievu 
stranku, da nek £ivit nek bade sretua i da 
svoj cil dostigne . Iz medju vide takovih na- 
pitnicab p o z d r a v i l  je Raiez Zol
tán mihalovski notariuS svoj narod i prepo- 
ruCal ga je vu obligatove milosti. Med tim 
na jedenput samo zaigia banda i dobram

voljam nije bilo hatara. Zatim okolo в vuri 
na veéer se je obligat preporuéil i od iiel

Vu iSakoveekoj grofovskoj gospoéiji; 
Tóth IstTán dvorski iz Turéiééa je vu Сако- 
v«c imeuuvau za kasaira, Szilagyi Lajos 
öskoveéki dvorski vu Turóiáée za iipana, a 
Csendes Qéza pisar (deák) za éakoveékoga 
iipana su imenuvani. P. B.

—  Veliki vihor je dne 28. sep- 
tembra vu okolíci Peöuha, nazoéito pák vu 
gorica lomonjske obeine vu fari Püspök-Во 
gád zvauoj, gdé je vile kiétim krove zevsema 
odnestl. Ali ueeiniljeui orkán nije bil évim 
tim zadovoljen, nego je jó i i ieou Kerner 
Józsefi poljodelca za zrtvu zabteval. Kad 
je Kerneriea pribliZavanje vihra spazila, od- 
bézala je  pod krov ausedne kleti. Nu na ve- 
iikn nesreéu svoju, ar nagli d eiij i süni 
viher iz sirovoga cigla napravljenu stenu ua 
nju je zruiil i pod stéuu zakopal. Doklam su 
и blizini etojeéi njoj na poraoé doflli, veó su 
»ju mrtvu naili.

— Vu ovoj godini moeeoa juniuia 8-ga 
su Novak Remuiu stanovnik iz Vullarie vkrali 
2 kobiie i jedno Zrebe. Tolvajé: Herendié 
JoZefa stauovniKu s Pmtakovca, i Pivolió 
Janói stauovnika в Totovec, — su stopram 
septembra 23-ga vlovili. Как iz njibovoga 
valuvanja se vidi, da Pivoiié v Goruji-Hrai 
éani pri notariuiu je dal dva paiuia napraviti 
na ime nekakvoga Öimuuié Imre stanovuika 
iz Totovca, koj se je vuu dal za njegvoga 
slugu. Paiuie je táj isti veó prvo vun zel 
na zebr&ne konje i vu oui nőéi как je nje 
vkral je taki jedna kola s célom slogom 
vkral i obedva su odtirali, jóiét* vu toplom 
ua eenjem v Dobronok, gde su prodali sve 
za 280 frti. Jeduu kobilu su naili prí jedoom 
éloveku iz Cerenéoca. Kola i baute su takaj 
su véé naili. I drugi konj bude se za utaló 
vretue uasel, samo kupca od Zrebetauemoreju 
nigde vloviti. Hereuéiéa su dva Zidovski 
deéki — koji su senzerali na sejmu vu Dob- 
rouaku —  prijavili, как je zadnji put vu 
Cakovcu bil, /audarom, koji su ga najedenput 
viziterali i pri njem jo i jedni del od ouih 
penez ua*li; na to su ga v reit zaperli. Ali 
te magarec je vnoéi poderl pec i odbeZal je 
ali ua éetrti den su ga opet vlovili, gde ve 
obedva su vu gradu éakoveékem zaperti, gde 
éekaju suda koj njim vrej bude volju vzel 
vkraeti tud je konje

— Vu CakOVCU l-ga o. m. bilo zbiranje 
varoikoga uotariuda. Zebr&li su Grész László 
kr. kot. sudbenog podnotoriuta koj je dobil 
sveskupa 178 votumov. Vre nekuliko dne- 
vov prtd zbiranjem trajalo je korteiuvanje 
a isti veéer pred zbiravnim duevom takva 
larma i „éljen“ krik se je éulo po vulicah 
i vu krémah, как da bi ablegata zbiraii* —  
Notariui je zebrán; púk ga je postavil za 
varotkoga sluZbenika, púk ima pravo, da od 
svojega uotariusa potrebuje, da on za dobro 
varasa j puka dela. Cakovec je vnogo trpel 
od neéietih rukah, Cakovec je vu vnogih 
poelah zaostal, vu kojih bi inogel uapreduvati. 
Od novoga notariuia visi, da s poituvanim 
varotkim birovom nadomestiju ono, vu öem 
je prvi medjimurski vara zaostal. Mi póz- 
dravljaino novoga notariuZa i /.eljimo mn, da 
on oue „éljeue*, kője smo éuli od njegve 
zbiratelje bude takaj i vrednomu se trail 
véiuitil

— Onim poötuvanim éitateljem, koji bi 
na orsarku izlo/.bu boteli iti, dajemo ua 
zuauje, da od 1-ga, oktobra poéeutZi do 15-ga 
je moéi za poloviou cénu putuvati po Zeljez- 
nici do Budinpedta i uazad, svaki pondeljek, 
sródu i petek. A od 15 ga do 81-ga o, m. 
svakiden je inoti za polovicu ceuu putuvati.

— Iz Belgrada piiejn da se je 29-ga 
septembra pri Kursumlji strelanje itukah 
éulo. Так veliju, da su iz Pristine turóine 
pretirali. Serbski vojniki su na mard priprav- 
1 jeni, da na meju orsaga idu. I to pideju 
novine, da sn vu Izbod Rumeliji Basibozuki 
lest selah vu|gali i oni tili. Vu Bulgarii 
je zbog toga veliki strab. Kaj se u&s dotiőe 
do vezda se neimamo bojati, da bi nádi 
vojniki takaj morali iti vu tábor, ar ovo 
dugovanje nas samo kaktibliZnjesusedezanimlje,

__  Kolera je vu Taljanekoj. Vupaieruo-
kotaru je zbeteialo 30-ga szeptembra vu ко- 
led  154 ljudi, vumrle je 68.

— 15-ga 0- m. bude jedno veliko drui- 
tvo potuvalo vu Budinpeit —  koji bi iz 
Medjimurja boteli putovati ua izloZbu, a 
óvóra druitvom, naj se javiju pri G. Z&kal 
Henriku, éakovskim fiskaliuáu. Stroéki budu 
sveskupa 5  ft. Za öve peneze dobija putniki 
stanje 1 moréja putovati vu BúdinpeSt i uazad. 
Opomeneino poituvane öitatelje, da naj akim 
vi|e 1b se javi na to pntuvanje, ar nigdar ve6 
nebude tukve prilike, da bi za 5 frtov mogli 
vu Budinpeit iti.

Ne zaboravi nigdar na Boga!

Kakti vn ljepoui snu nestalo 
onih ljepih ljetab, punih ufauja i nedutnosti 
minula su ljeta mojega dótinstva! Ali vidim 
jód ono uebo prez oblakov, zmidljavam se 
jó*, как je tihi vjetrek puhái, a mi smo 
voeili vesele razgovore!

SreOa, pokoj, negétno9t i bezbriáuoat, 
vse ah! vse je denes véé predlo* ваши mi je 
ostalo jo- jeduo; molitva i ufanje!

Je, inolim se evevi^njeoiu Bogu, to me 
jedino batrivi Kada su me vet oetavili, njemu 
sam se preporuóil vu nevolji t pogibelji. On 
mi je uavék pomogel, ou je mene batrlvil; 
рак niti ja vsamogut-ega stvoritelja nigdar 
niti vu sreéi i radosti zaboravtl nisam. Zinifl- 
Ijavam se jo§ iivo jednoga degodjaja, koj je 
vu mojem sreu tvrdu i stalnu vöru, zakorenil 
vu Bogu. — Pripovédati ti ga hóiéin, toga 
dogodjaja, dragi óitateij, tér tnieliiu, da ши 
buded uekoliko őasov alduval.

Moj oteb je bil vrlo dober, poboien, 
ali i oáter élovek. Jaj nam, ako nisuio Boga 
molili prvlje nego smo si légii spat ili da 
smo se vu jutro etuli.

Jednoga dueva poslal me je, da bi ши 
zmeuil desetaéu banjku. Vréine je bilo grdo, 
veter je puhái jako, a po koja карГа deZdjs 
poéela je padat:. PoZurim se, odletim vu 
uajbliledi átacuu, hoéem iz tepa izvaditi 
desetuéu: ali Zep Ьогше prazen, desetaéa 
zgubljena! A misli si, kaj me je dotna óekalo! 
Izvau sebe od straha beZal sam po vulici 
sím tara, ali ni ga, ter nega toga nesreinoga 
papirnatoga uovca (peneze). Vu tora zdvojeuju 
zmislil sam se na Boga:,Veliki Boáé moj!* 
pomislil sam si, .pomori, ar drűgi uitko po
rnóéi nemre.* Suznimi oémi i /.alostnim arcem 
pokleknul sam pred vrata, пазе cirkve, izuiolil 
sem molitvu, koja je od srca tekla. — Veter 
je medtimtoga prostal, nebo se priliéno 
razvedrilo. Stal sam gori pák sem idei neko- 
liko korakov dalje: nu kaj sam spazil? Glavá 
mi se zavrtela od radosti, glej tam vu kanalu 
prhala je izgubljeua baujka! Bilo mi je, как 
da bi se bii preporodil, srce se vmirilo i 
o&lobodilo onoga straha, koj je mene obuzel 
bil. A vu svojoj >ludi hvalil sam Bogu. 
Zmeuil aam desetiéu i prédái drobida otco.

Razumeva se, da sam od toga dogodjaja 
niti pienul ne. Preilo je nekolikd dnevov, gda 
je preplaáena moja mati naála vu mojem iepu 
desetaéu banjku! „Odkudl как si ju dobil?“ 
Da sam bil vezda vu ékripcu, moréé previ- 
deti dragi éitatelj i sam ali je i nieni zago- 
netka bila pák sam zato i bil tiho. Malo po 
malo odpreju mi se óéi. Zmislil ваш se, da 
sam vu mojoj hitrini i uupriliki onu banjku, 
koju sam dobil od otca, vu onom Zepu, kam 
aflm nju del puiti iskal ne* a ona, koju ваш 
zmenil, bila je druga, éisto druga. Otec je 
taki dal na znanje obi»sti ;uu budué da se 
nije nitko oglasil, őija bi mogla biti, dobil 
sam za te peneze Ijepu novu opravu.

N e k a j za k ra te k  C as.

Klobuéar. Ov ékrlak, kaj su oni ua svo
jega sina izebrali, ja prevec vélik 1

Műi. То nikaj neSkodi, vre mu в vreme- 
nom glava vu njega zrastel

Deéec (koj je iz ikole doáel) Japica, jeli 
je to istina, kaj su nam deneä gospon navuéi- 
telj pripovedali, da su i ljudi prokoljenje od 
jopice ?

Otec (srdito) Ti vudivec, táj aaéiu more 
pri tebi biti, ali pri meoi ne!
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