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A kereskedő-világ figyelmébe

Fölösleges e lap szűk hasábjain 
részletezni, mily fontos szerepet látsza
nak a keresztényeknél a vasár- és ün
nepnapok. Maga a Mindenható, a világ 
teremtője, midőn hat nap alatt művét 
tökéletesen elkész-té, a hetedik napon 
— a biblia szavai szerint — szünetet 
tartott, hogy a hét folyamán végrehaj
tott dolgait megtekintse s beható bírálat 
alá vegye. Az által megszenteli e napot, 
mely az Ur napjának hivatik Az ünnep
napok pedig csak olyan fontosak, mini 
akár a vasárnap

Minden hitfelekezet — saját meg
győződése szerint — a vasár- és ün
nepnapokat tiszteletben szokta megtar
tani, hogy ekkor híveit a maga hitelve
iben oktassa s nekik testi-lelki üdülést 
szerezzen De nemcsak vallási tekintet
ben 'ó a \asár és ünnepnapokat 
megfelelően megülni, hanem sok más 
tekintetben is így mindenek előtt azért 
is tanácsos nevezett napokon a minden
napi munkát félbeszakítani, hogy az 
ember testi fáradalmait kipihenje, hogy 
végzett munkáját gondosan bírálat alá 
vegye, hogy magát családjának jobban 
szentelhesse, hogy hálát adjon a kirá
lyok királyának azon kegyelméért, mely 
ben eddig részesité, hogy végre a köz
napi nehéz munkától szabadulva physi- 
kailag erősbüljön. szóval testileg- lelkileg 
a következő nehéz fáradalmak eltűrésére 
uj erőket gyűjtsön Szjksége van e 
pihenésre nemcsak a napszámosnak, a 
kézművesnek, hanem egyszersmind a 
kereskedőnek is, kivéve természetesen 
azon teendőket, melyeknek elvégzése 
okvetlenül szükséges

Majdnem minden kisebb nagyobb 
városban nagy Magyarországon a vasár- 
és ünnepnapok délutánjain az iparos- és 
kereskedő-boltok zárva vannak, mely 
szokás ugv a vevőre mint az eladóra 
egyaránt csak czélszerü és követésre 
méltó lehet. A közönség a nevezett 
napok délelőtti óráiban szerzi be a 
netalán szükséges czikkeket s ha egy 
pár ember délután is tesz bevásárláso
kat, annnak nem ő az oka. Mert ha 
tudná, hogy akkor a boltok zárva 
vannak bizony idejekorán igyekeznék 
dolgait rendezni s magát a szüksége
sekkel ellátni.

Ha tehát városunkban a kereskedők 
az üdülésre annyira szükséges délutáni 
óráktól megfosztatnak. azérí csak önnön 
magukat okolják. Panaszkodás nem 
segít a bajon Oda k ö 2 ö s  a k a r a t  
és h a t á r o z o t t ,  e g y ö n t e t ű  
c s e l e k v é s  szükséges !

Hogy ebben a tekintetben közös 
megállapodásra jussanak, ahhoz semmi
nemű tanácskozás nem szükséges. Hatá
rozza el magát minden boltbirtokos, 
hogy üzletét vasár- és ünnepnapon 
csukva tartja (még pedig hitfelekezeti 
különbség nélkül) s az arról értesített 
közönség, mely a rendhez igen könnyen 
szoktatható, a kereskedő abbeli intéz
kedését csak méltányolhatja.

A legörvendetesebb hir, melyet a 
»Muraköz« hozhatna, lenne majd azon 
közlés, hogy jelen felszólalás nem volt 
üres hang, mely elhangzott a nagy 
semmiségbe, hanem hogy Csáktornyán 
az üzletek birtokosa* közös elhatározás 
folytán figyelmeztetik a közönséget, 
hogy a szükséges bevásárlásokat vasár- 
és ünnepnapokon a délelőtti időben 
szíveskedjenek eszközölni; mert a dél
utáni órákban a boltok zárva tartatnak.

így lehetne ez ügyet békés utón 
rendezni Szükség esetén pedig a szol-

gabiróság volna az illető forum, mely a 
fentebbi tárgyban döntő határozatot 
hozni tartoznék.

Nehogy e jóakaratu sorok félreér
tésre szolgáltassanak alkalmat, legyen 
egyszersmind megemlítve, hogy több 
helybeli üzletember hasonló értelemben 
nyilatkozott s igy a fenti ajánlat kérész 
tülvitele egyedül csak az érdekeltek 
k ö z ö s  e g y e t é r t é s é t ő l  függ! 
Kajta tehát !

ü. M.

tA  C sá k to rn y á i polgáriskola ifjúsági

„Zrínyi - önképzőkörí'-ének 
ismertetése,

Uj egyesület ez, mely két alkalommal 
már a nagy közönség elé is lépett és alap
elveit az iskolai »Értesítőben« ismertette: 
nem lesz talán fölösleges azt szélesebb körben 
is bemutatni, annál is inkább, mert még a 
szemtanuk között is akadtak, kik felöle elég 
kalandos híreket terjesztettek, hát még a 
hallomás után beszélők.

Legyen tehát szabad ezen körről szóló 
jelentésemet itt ismételten előadnom.

Ha valahol úgy itt, a kétszeres határ
szélen van szükség arra, hogy a népoktatás 
hazafias kezekbe legyen letéteményezve és 
a magyar nyelv — más nyelvnek épségben 
tartása mellett — biztos hajlékot találjon 
az iskolában. Es úgy is van A magyarság 
egy-egy végvára minden egyes iskola itt a 
folyamövezte Muraközben. A mi intézetünk, 
mint a magyar müveit polgárság nevelőhelye, 
kétszeresen kell, hogy erő8 vára legyen a 
magyar hazafias érzelemnek és nyelvnek. 
A tanitó«testúlet magasztos hivatásának 
teljes tudatában, ennek mindenkor, minde
nütt és minden módon meg is akar felelni; 
nem elégszik meg avval, ha a törvény által 
elébe szabott kötelességének tesz eleget, még 
azonkívül is keres alkalmas tért a sikeres 
működésre, hisz a tanitói hivatás nem mes. 
térség, nem kenyérkereset csupán, hanem a 
művészetek művészete.

Ezt tartva szem előtt a tanitó-testüleí, 
megvalósította már rég táplált tervét s életbe 
léptette az ifjúsági önképzőkört, melyet a 
magyar történelem és irodalom egyik legna. 
gyobb héroszáról, mivel ez városunk szülötte 
volt, elnevezett Z r í n y i - ö n k é p z ő 
k ö r n e k .

Mielőtt körünk megalapításáról és eddig 
kifejtett rövid működéséről szólnék, úgy a 
tanhatóság, valamint a szülők és tanügyba- 
rátok tájékozására, röviden közlöm azon 
elveket és szabályzatot, melyekre a testület 
zsenge körünket mint biztos alapra vélt 
fektethetni.

A k ö r  t e l j e s e n  az i s k o l a i  
t ö r v é n y e k e n  b e l ü l  « a t e s t ü l e t  
s z o r g o s  f e l ü g y e l e t e  a l a t t  ál l ,  
tehát nem képezhet különálló egyesületet, a 
milyenben a tanuló ifjúság egyáltalán részt 
nem vehet.

Célja a rendes tanítás ideje alatf szer
zett ismeretek köréből kiinduló továbbképzés, 
önmivelődés, társas összeszokás, főleg a 
magyar nyelv ápolása s terjesztése az egész 
ifjúság önkényt jelentkező tagjainak össz- 
működése alapján. Célját elérendő vasárna- 
ponkint a templomba menés ideje előtt 9 
órától 10-ig, esetleg tovább mindenkor a 
kör vezetőjének jelenlétében és igazgatása 
mellett — rendes gyűléseket tari s ezeken 
a jelentkezettek gondos elkészülés után prózai 
és költői szép müveket szabadon előadnak, 
ehhez csatlakozik a hallottak tárgyalása, 
megbeszélése s a vezető által adott utbaiga 
zitás. Ily módon talál gyakorlást az értelmes 
és helyes beszéd. A haladottabbak a hazai 
történelem, irodalom és más tudományágak 
körében szerzett ismereteiket önálló írásbeli 
dolgozatok alakjában is használják fel s 
azoknak nyilvános felolvasása által egymásra 
és kivált a kezdőkre buzdítólag hatnak. Ez 
által a fogalmazásban sajátíthatnak el ügyes
séget. Azonkívül ismertetnek költőink s 
remekíróink kiváló és az ifjúság felfogásának 
megfelelő müvei, változatossággal végigmenve 
a tárgy választásakor az összes tudomány
ágakon mi által az ifjúság vallás-erkölcsös 
érzületében, valamint az édes magyar hazá
hoz való hű ragaszkodásbán megerősödik, s

ismereteinek körét általában is síélesbiti. 
Szóval, a mit hall és lát, az mind csakis a 
jóhoz, igazhoz és széphez való tartós hajlan
dóságra serkentheti.

Készben fokozottabb buzdítás, részben 
a közönség érdeklődésének felköltése s eme
lése céljából időről-időre nyilvános ünnepé
lyeket rendez a kör melyekre a szülőket s 
tanügybarátokat meghívja; ezen ünnepélyek 
becsét a testület tagjai felolvasásokkal emelik, 
az ifjúság pedig tevékenységének bemutatá
sán kívül énekszóval is igyekszik kedvessé 
tenni.

Ezeknek alapul vétele után a kör íebr. 
21 tényleg meg is alakult s buzgón fogva a 
munkálkodáshoz, máris március 25. rendez
hette első ünnepélyét, melynek eredménye 
mindenképen örvendetesnek mondható. Az 
intézet rajzterme — főldiszitve ő  Felségeik 
és Zrínyi Miklós patronusunk lombkoszoruzta 
képeivel, — zsúfolásig megtelt hallgatóság
gal, melynek elismerő szavai bizonyára kedves 
viszonzása vo/t a nyújtott élvezetnek.

El nem maradt az anyagi siker sem 
és városunk nemesen érző polgárai különb
ség nélkül hozzájárultak a kör jótékonysági 
alapja megteremtéséhez. Kedves kötelessé
günket teljesítve, a befolyt adományokat a 
»Muraköz«-ben nyilvánosan nyugtáztuk. A 
tanulok is fizettek havi 10 krnyi tagdijat, 
csakhogy a szegényebbek föl lettek alóla 
mentve A kör vagyonát a kör vezetője 
kezeli az egész testület ellenőrzése mellett. 
Eddig tőkésítve lett 120 forint 40 kr. a 
Csáktornyái takarékpénztárban 3 jutalom- 
könyv kiosztva s még maradt valami cse
kélység forgó összeg gyanánt.

A tagok száma volt Ki, tehát elég 
nagy.

A kör az említett ünnepélyen kívül 
tartott 10 rendes gyűlést és az évetzáró 
Te Deumon rendezett ünnepéllyel fejezte 
be ezévi működését Ezen idő alatt minden 
egyes tagja szerepelt többszörösen is. A 
munkálkodás eredménye kedvező.

Ily biztató kezdet után reményleni 
lehet, hogy az egyesület hová-tovább több 
szellemi és anyagi sikert fog felmutathatni 
és ha majd a pénzalap megengedi, az inté
zet szegényebb sorsú tanulóin is egyik vágy 
másik módon fog segíthetni — és iskolánk 
ez által is hozzájáruland, ha csak egy sze
mernyivel is ahhoz, hogy a Zrínyiek haza
fias szelleme fönmaradjon ez áldott vidéken! 
Teljesüljön óhajunk, de teljesüljön azon re
ményünk is, hogy a fiaikat iskoláztatni 
szándékozó szülök meggyőződést szerezve 
arról, mennyire felhasznál a tanító-testület 
a gondjaira bízott ifjak szellemi tökélesbü- 
lésére vezető minden utat-módot, ezeket 
tömegesebben küldik ezentúl intézetünkbe *

M iskolci írnold, 
mint az ifjúsági Zrinyi-önképrőkör 

vezetője.

H Í R E K .

Lapunk t  olvasóihoz. A máso
dik félév kezdetével tisztelettel hívjuk fel 
lapunk olvasóinak figyelmét a „Muraközre.« 
Lapunk hazafias és emherbaráti czélok szol
gálatában áll. Ismerik t. olvasóink a mura 
közi viszonyokat. A kik törődnek e viszo
nyokkal és  figyelemmel kisérik azokat : ve
lünk együtt arra a meggyőződésre juthattak, 
hogy még mindig sok a tenni való Mura
közben. Nem kevésbbé lelkesít munkánkban 
az elhagyatott és elmaradt muraközi népnek 
lapunk irányában mutatott meleg érdeklő
dése. Lelkes nép lakja a Mura és Dráva 
közét! Bűn volna e népet elmaradottságában 
meghagyva, tönkre jutni engedni. A nép 
között élő vezetők vannak hivatva a népnek 
az erkölcsi és anyagi haladás és a tudás 
útjait megmutatni, a vezető kötelessége a 
nép elhaladására törekvő eszközök meg
szerzésére a népet serkenteni. Kérjük a haza 
és a nép érdekében a tömeges támogatást, 
hogy lapunkat az általunk óhajtott niveaura 
emelvén, czéljainkat megvalósíthassuk.

A kiadóhivatal a hátralékok be
küldését és az előfizetés megújítását 
kéri.

— Köszönet-nyilvánítás Horváth
Ignác ur, gróti titkár kegyes volt polgár
iskolánk záróünnepélye alkalmával az ifjúsági 
Zrinyi-önképzökörnek 1 frt. adományozni, 
miért is fogadja intézetünk őszinte köszö
netét.

MISKOLCI ARNOLD, 
mint a kör vezetője.

— Az Urnapi körmenet Csáktornyán 
az idén is ünnepélyesen tartatott meg. A 
Zrinyi-vár előtt felállított sátornál a város 
magyar in teliigent iá ja gyűlt össze s a régi 
szokásnak hódolva énekelte ájtatosan az 
„Imádunk szt. ostya« s lelkesen annak raá 
sodik versét : „Áldd meg országunkat, mi 
Magyar hazánkat.« A sátor körül magyar 
hölgyeket, urad. tiszteket, a kir. tanfelügye
lőt, a szolgabiróságot, a képezde tanárait, 
járásbirösági hivatalnokokat s másokat 
láttunk. Ez is örvendetes jele itt a határon 
a hazafiság nyilvánításának.

—  TerbÓOZ István m. kir. honvé
delmi Ministeri fogalmazót, Muraköz (Zselez- 
nagora) szülöttét a király Ö Felsége Minis- 
téri titkárrá nevezte ki. Gratulálunk!

Halálozás. A Csáktornyáról nem 
rég Pécsre költözött Szigethy-családot súlyos 
veszteség érte; a család virága, egyetlen 
leánygyermeke : Erzsiké kisasszony junius
26-án élete 17-ik évében jobb létre szen- 
derült. Áldás és béke lebegjen hamvai 
fölött !

—  Szerencsétlenség. Lom saritsGy. 
32 éves, palinoveczi lakos gyógy itni akarván 
egy lovat, az úgy megrugta, hogy junius hó 
19-én meghalt.

— A tankepesitő-vizsgálatok a
Csáktornyái m. kir. áll. tanitóképezdénél f. 
hó 21-én s a következő napokon a követke
ző eredménynyel tartattak meg: Jelentkezett 
20 tanítójelölt, ezek közül 3 javító vizsgálatra. 
A 20 tanítójelölt közül kitűnő általános ered 
ménynyel vizsgázott 2» jeles eredménynyel 8, 
jó eredménynyel 7. Három jelölt pótvizsgá
latra ulasittatott. A képezde czéljából kifo
lyólag 10 jelölt horvát nyelvű-, I pedig 
horvát és vend nyelvű iskolákra is képesnek 
találtatott.

, A Csáktornyái községi elemi nép 
iskola Értesítőjét közli Jeney Gusztáv igazg 
tanító. Előadja a lefolyt iskolaév történetét, 
felsorolja az iskola jóltevőif, megismertei a 
tanszerek örvendetes gyarapodásával, iskolai 
hatósággal s á l i  tagból álló tanítótestület - 
tel. A 4 liu- és 6 leányoszfályba beiratko
zott összesen 443 tanuló, s ezekből 403 
végezte el az illető osztályt. A múlt iskola- 
évhöz kúpest a tanulók szaporodása 18. 
Helybeli volt 875 vidéki 68. Az egészség
ügy kedvező állapotáról tanúskodik azon 
örvendetes adat, miszerint annyi száz gyer
mek közül egy egész tanév lefolyása alatt 
nem halt meg több 3«nál- Az iparismétlö 
iskolába 105 növendék járt. Beiratások a 
jövő tanévre augusztus 30, 31-én lesznek. 
A tanév szept. 1-én kezdődik.

Zarünnepely. A Csáktornyái polg. 
iskolában június 26-én évzáró ünnepély ren- 
deztetett, mellen szülők- és tanügybarátokból 
álló szépszámú közönség is gyönyörködött a 
csinosan sikerült ünnepi programm részle
teiben; a különben elég tágas és ez alka
lomra szépen díszített rajzterein alig volt 
képes befogadni az érdeklődőket. Az ünne
pély Liszt F. Király Hymnus-ának precíz 
eléneklésóvel kezdődött, ezt követte Kisfaludy 
K. t felv. vígjátékénak Mátyás deák-nak 
előadása a polg. isk. tanulói által, melyben 
jó szavaló tehetségekkel találkoztunk. Ez 
után Miskolci Arnold tanár mondotta el 
jelentését az ifjúsági Zrinyi-önképzőkörröl, 
melyet lapunk más helyéu egész terjedelmé
ben nyújtunk olvasóinknak; majd a jutalmak 
kiosztása következett; erre Pálya Mihály 
igazgató tartotta zárbeszédét, mely nek haza
fias szelleme jó benyomást tett a hallgatóságra 
Végül a magyar nemzeti llymnust énekelte 
az ifjúság Alszegi A. zenetanár vezetése 
mellett. — A polg. isk. Értesítőjéből látjuk, 
miként a tantestület — a hitoktatókkal 
együtt — 11 tagból állott, a beiratkozott
t a n u l ó k  száma a hat osztályban 
összesen 72 volt kik közül az iskolaévet 66 
végezte el, köztük 48 helybeli- 15 muraközi, 
9 pedig egyéb vidékről való. A jótékonysági 
ügy és az intézet tanszereinek gyarapodása 
kellő kritériumot nyújt a polg. isk. további 
fejlődésére nézve. Végül az Értesítő tájéko
zást nyújt az iránt, hogy a polg. iskolából 
mely pályára léphetnek az ifjak. A jövő 
iskolaév szeptember 1-én kezdődik a beha
tásokkal, az ünnepélyes megnyitás pedig 
szept. ó én lesz.



— Vettük a perlaki magy. királyi 
állami elemi népiskola értesítőjét a lefolyt 
iskolaévről, közli Tóth Sándor igazgató-tanilú. 
Elül találjuk az iskola-gondnokság tagjainak 
névsorát, majd az év történetének leírását, 
mely jelzi, mikép a lefolyt tanévben ismét 
két osztálylya] bővült e jónevü iskola, u m. 
a IV. fiú- és a I V . leányosztályokkal ügy 
látszik, a magas ministeriumnak. illetőleg a 
megyei tanfelügyelőségnek kedves gondjai 
köze tartozik a perlaki áll. iskola céltudatos 
fejlesztése, a tandijat 230 szegény tanulónak 
engedte el a m. minist. Egyébként, amint az 
értesítőből látszik, a perlaki társadalom 
is rokonszeuvvel viseltetik ez iskola irányá
ban. A tani tó-testület 10 tagból áll (2 hit
oktató.) A tanulok száma az összes osztá
lyokban 486. (A múlt évben 416.) Ezekből 
helybeli 458, vidéki 28. Az iskolaévet végezte 
420. Jóllehet a kanyaró két ízben is szük
ségessé tette egy-két osztálynak hatósági 
utón való bezárását, mindazonáltal a halál
esetek száma az egész év alatt csak 3. 
Kimutatva találjuk még a ministerium által 
ez évben adományozott tanszerek jegyzékét 
is. Végül ertesit az igazgatóság, hogy a jövö 
tanévvel, mely szept. 4-én kezdődik, a két 
ötödik osztály is megnyit tutik. Tapintatra 
mutat, hogy az értesítő a magyar mellett 
horvát szöveggel is interpretál.

— Végzetes tyúkszem. Sz -Gotthárd-
ról értesítik lapunkat, hogy egy odavaló 
lakos, Platz Dániel, nyugalmazott hivatal
szolga, 85 éves korában annak követkeaté« 
ben halt meg, hogy tyúkszemét vigyázatla
nul megvágta, azelőtt folyvást jó egészség
nek örvendett.

— Zsebtolvajlás. Minap a Csáktor
nyái országos vfisáron Kokas Gábor kutteji 
(A.-Lendva vidékéül cigány, Nagy Gábor 
szeraenyei lakosnak zsebéből kilopta a pénzes 
tárcát, de még jókor elcsípték s a csendör- 
segi járőrnek átadták- Most a helybeli bir. 
járásbíróság börtönében hüsel.

— BetÖre8e8 lopás- Csamincza Jála 
ukruglihegyi lakosnőnek kamráját a mull 
héten ismeretlen tettesek feltörték s onnan 
elelmis/ereket s a háziszolga ruhaneműjét 
ellopták, a kár mintegy 60frt. A tetteseket 
nyomozza a csendőrség.

I —  Királyi kogyadomány. Erdődy Má
tyás, Csáktornyái lakos, nyugalmazott Mr. 

] adóhivatali szolga Ö Felségéhez, t királyhoz 
I folyamodott segélyért. A napokban meg is 
: érkezett a kabinetiroda válasza, kibélelve 
j Is írttal.

— Az Országos vásár múlt szerdán 
i alig ért fel egy látogatottahb hetivásárral

A sátrak környéke szánalmasan néptelen 
volt. A marhavásáron sem volt valami élénk 
a vételkedv, mindössze 300-ra tehető az 
eladott lábas jószág száma, ebből 120 ló a 
többi szarvasmarha.

— Figyelmeztetjük a t. szülőket la
punk mai ssámának hirdetési rovatában Coro- 
nelli ur táncoktatásra vonatkozó telhivására.

- -  Ritna véres verekedés volt ni. 
hó 27-én búcsú alkalmával stájer-, saf- 
f&rskoi- s gibinai legények között, a me
lyet a veszekedő természetükről e vidé- 

I ken jól ismert Stájer fickók kezdeményez
tek, kik kizárólag azon okból szerencsél
tetik a határszéli falvak búcsúit, hogy ott 
veszekedjenek. Pedig többnyire ők hnzzák 
a rövidebbet, amint most is bebizouyult, 
mert közülök többen szurási és ütési 
sebekből vérezve hagyták el a kareztért, 
mig az itthoniak csak sérülést se kaptak. 
A verekedés a korcsmában. — a „nóta* 
miatt — melyen a stájer- és muraközi 
„deOkók* nem tudtak megegyezni, — 
kezdődött, de csakhamar oly nagy felle
get öltött, hogy az ntezára szorultak, 
ahol ugyancsak volt dolga a léczkeritésnek. 
szerencse, hogy ráezkanizsáról, a búcsú 
tulajdonképeni szín helyéről csakhamar 
megérkezett a csendőr járőr s az ő 
erélyes fellépésüknek köszönhető, hogy a 
Bhecc*aulyosabb sebesülés, vagy ember 

, halállal nem végződött. Denique! a búcsú 
csak itt is csinál egy kis újdonságot! ?

— Felhívás! A ,,Muraközt' tisztj 
önsegélyző szövetkezet*1 megalakulván, fel
hivatnak a tnurakö/i t. községi és körjegyző, 
községi és állami tanító s más hivatalbeli

tisztviselő urak, miszerint netáni belépési 
szándékukat az 1 fit. 50 kr beiratási dij 
beküldése mellett az igazgatóságnak bejelen
teni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

F ev junius hó 30 án a Csák
tornyái vasútnál Gégéi Mihály mura-szerda
helyi lakos haza felé ment s a szí • iionai 
mulató kertnél az utón Szokécs Anfat 
Zászád hegyi lakós. ki az nap jött ki » 
börtönből, megtámadta s 40 frt pénzét erő
vel elvette s azután a csizmáját akarta 
lehúzni, de segélykiáhásaira a korcsmából 
emberek jöttek ki s igy elmenekült A jár
őrnek sikerült öt feltalálni s az elrabolt 
pénzzel a helyi kir. járásbíróságnak átadni.

1 H O  D A L Ó  ifi.
— Megjelent az Önügyvód czimü 

mü pótfüzeteinek 3 . száma. (Irta Knor 
Alajos, kiadja Ifj. Nagel Ottó könyv- 
kereskedése Budapesten, a nemzeti 
színházi épületben.) E füzetben a szerző 
folytatja az iparra vonatkozó 1884. évi
17. törvényezikk ismertetését, különösen 
közli az engedélyhez kötött ipar üzésének 
feltételeit, azok egyes nemeit és az 
engedély megszerzésének módját — ezután 
áttér a telep engedélyt igényló ipar 
üzletekre, felsorolja ezeket, közli a 
telep engedély kieszközlésének módját — 
az üzleltclep átalakításának feltételeit és 
az egészségre ártalmas üzletmegszüutetésé- 
nek eseteit, ismerteti az ipar gyakorlá
sának módjait és feltételeit, az ipar- 
czikkek végeladásának vagy árverésének 
szabályait, az üzlet áthelyezés módját, 
czikkel kapcsoiatosau közli az építő 
mesterség gyakorlásának feltételeit szabá
lyait, ezen iparágük gyakorlásához szük
séges vizsgálat tárgyait és módját; 
ismerteti az ipartestünket és ezek hatás 
korét, az ipái testület közgyűlésének tár
gyait, az ipartestületi elöljáróságok és 
ennek hatáskörét, a békéltető bizottságot

, és ennek hivatását, a segély pénztárak 
j létesítésének módját, az ipartestület és 

békéltető bizottság alapszabályainak ter
vezését, közli az ipartársulatok alakítá
sának szabályait, —  ismerteti az ipari 
kihágásokat és ezek büntetését, az ipar
ba! óságokat, az iparhatósági megbízottak 
választásának esetét és módját, végzi az 
ipartauács alakításának módját és ezzel 
áttér az ipar ügyek körüli eljárás sza
bályai ismertetésére. Ezen érdekes 
tártál, uu füzet ára 30 kr.

— „Urambátyám“ czimű magyar 
humorisztikus képes hetilap legújabb 
száma képeinek czime : Miért hallgat a 
báró? (krónikás história). Gyakorlaton 
A különös duellum, Miért nem vett 
tojást? A csapda, Rósz helyre kötötte, 
Az öreg tehén, Mennyország előtt, 
Koldus büszkeség, Bemutatás, Hogyan 
öltözködnek télen a gólyák? Magyar 
klasszikusokból. A kitünően szerkesztett 
élezlap előf. ára egy negyedévre 2  frt. 
Előfizethetni: Budapest hatvani utcza
3. sz. II. emelet.

— Vasárnapi újság í. é, 26-száma
Nagy Miklós szerkesztése mellett a 
következő érdekes tartalommal jelent meg: 
A bajor király tragédiája (képpel), 
Fáy Gyula (költemény) Fejes Istvántól, 
Az őrült király építkezései (képpel), A 
száműzött orleans-berczegi család ( 2 1  arc- 
kéd), Hogy utazott a bajor király ? 
(képpel), Gyermekek a mezőn (kép), 
Sándor Mátyás, Verne regénye (képek 
kel) Bajor parasztok búcsún (kép), A 
varrás mint művészet, Fáy szülőháza 
(kép), Dr. Nagy Sándor (életrajz), 
Vegyesek, Újdonságok sat. — A Vasár
napi újság a legrégibb magyar szépirodalmi 
lap (33 éves). Ajánljuk t. olvasóink 
figyelmébe. Előfizetési ára félévre 3  frt.
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Osigurajmo se proti nevolji
(G Gy ) Fortuna nije posvud jednako 

delila svoje blagodati, negde je preo
bilno sipala svoje dare, drugde se je 
malo preskupo poskrbela za loveka. 
gde gde pak je baš mačuhinski baratala

Imamo imetek i življenje, niti iedno 
nije vekivečno; življenje bude prestalo 
a s njim s Bogom sva dobra i imanja! 
Fak to jos ovak nebi niti hudo bilo, 
nu ovo je malo nepriliéno, kada človeku 
vec vu življenju imetek zmenjka! To je 
velika nevolja. Ni&če nežna, gde ga 
neprilika i nesreča posti, i more. malo 
je ljudih. koji bi si svoje siromaštvo 
tak vrediti znali, da jim tu i tam 
negda nebi zraenjkalo. Sto i sto nenadanih 
nepriJikali napadne človeka, da mu 
kvar nanese, nemilostivni udes stoput 
pokvari človeku lepe račune presladko- 
ga ufanja, pak ako smo jo& tak spametni 
i mudri, ipak te svim udarcom ude>a 
vugnuti nemoremo.

Kaj smo anda čineli, da se pod 
terhom nesrečnih udarcov ( isto nezrušimo 
ter da neprilikam bar u toliko na put 
stanemo, da nas nevnište?

Nikaj drugo, nego: Osigurajmo se!
Bog veli: „Pomori si sam, pomo- 

rera ti i jai“ Dober krščenik nespozabi 
se iz ovoga prirečja, nego strpljivno 
podnoseč sve nevolje, pomaže si, koliko 
more i ufa se u pomoč svemogučega,

Ljudstvo si je več čisto v navadu 
vzelo podjedno samo tužiti se proti 
s\ojcmo udesu a bas s tira greši proti 
Bogu, ar zaboravlja na onu istinu Bog 
zapre jedna vrata, ali odp e stotinu. 
Takovi nečeju spoznati božju roku, koja 
jim se stoput kak pomočnica na više 
naöinov pruža.

Da je g03podar, spiavljajuči se na 
dalehi put, sve dobro pripravil, kaj mu 
je na taj pat potrebno, nebi večkrat vu 
kakovoj puščini prež svake pomoči morti 
vu n&jgorjem vremenu s potrtim se ko
lom mučiti moral. Da si se pred težkim 
betegom jóé za vremena doktora ▼ rake

dal i pomoč zaiskai, nebi moral težke , 
make a morti i žukku smrt podnesti. 
Ovakovih peldak ima na svetu stojezer 
zbok kojih Boga bantujemo, a sami smo 
si največkrat krivi.

Pogibelji, kojc se nam i našemu 
imetku največkrat i to neprestrašivo 
groze, jesu trojvrstne. Jeiua je ogenj, 
druga mraz i tuča a treča je sama smrt 
Ove od sebe odviti uti uismo moguči, a 
gde ove tri haračiti začmu, tam jo tuga 
i žalost doma.

8  rezcviljenirn srcem gledi gospo
dar tučom poharane sčtve i gorice: 
grozoviti ga strah popada videč, kak 
mu jedna iskra strčle vu prah obarja s 
mukom i trudom spogradjena stanja. 
Strahovita mora biti bol srca siromaš- 
noga gospodara, kada vidi nesreču, koja 
ga je lišila krova, oprave i kruheka! A 
što ga batrivi? Plačuča /ena i cvileča 
deca još mu bolje srce paraja i ou je 
pripraven zdvojiti.

Oglednimo se nadalje tam na ouu 
f amili ju, koja eno na jednom grobu 
klečeč, žubke suze leva. Koga oplakuje? 
Obl to je jedua siromašna dovica sa 
svojom drobuom dečicom. Oplakuje si 
svojega tovaruša, skrbljivoga otca. Nema 
ujega više a s ujim odišla su sva dobra 
sveta ovoga. Prevelika i neopisiva mora 
biti bol sirote dovice, kad pogleda na 
siromašim ueobskrbljenu si dečicu!
To su neprilike i uevolje, koje ljudstvo 
gusto pobadjaju i biču ju. Pa t kak si 
moremo vu tib nevoljah pomagati? mo
remo li ove od nas odvrouti i kak?

Bog veli: „Pomori si sam, pomorom 
ti i ja“ a ja vam opetovano ve'im: 
Osigurajmo si imetek i življenje!

Yezda več po svih varoših široke 
uaše domovine obstoje dobro vredjena 
tak zvana „osiguiavajuča drn/.tvau 
(asekuracije), kola nam vu ime malih 
obročnih izplatah po dušnom spoznanju 
izplačuju stotine i jezera za nanešeni 
kvar vu imetku našem. Ako si osiguruš 
žito pak ti ga toča pot uče, to ti druž - 
tvo ves kvar nadomesti; ako ti zgori 
osiguraua luža, taki dobiá od družtva

peneze, s kojimi si uovu sazidješ. Ali 
kaj dale! Ako nema- nikakovoga imetka 
pak svoje življenje za slučaj smrti 
oaiguraš. to za ono par forintov, kajti 
drui.tvu v malih obrokih (rate) platiš, 
dobiš od družtva to jest, osiguraš za 
svoju dečicu toliku svotu, da ona od 
iste i živeti inoreju. Nazadnje pak i 
sam sebe za stare dane svoje osigurati 
moreš ter plačajuč družtvu uredno sta- 
novitu svoticu vu svojem življenju, pod 
-.tare dneve dobiš toliko van, koliko ti 
; igdar interesa nebi donesli ovi penezi, 
da si je sam spravljal.

Anda dragi moji Medjimutci! pos- 
luhnite gori spomenuto prirečje, pomo
lite si sami a i Bog vam bude poino- 
gel. NcČekajte s prekrižeuirai rukami 
nesreče, nego se k njim pripravite. 
Osigursjte si staüja, sétve i gorice i 
vidli budete, kak vam bude sladka 
batrivnost prigodom nesreče vu onih 
groših, s kojimi ste svoj imetek, svoju 
starost ili svoju decu osiguiali!

C o p e r n i c e .
Stari Pavel obdržaval je lani v 

j* sen petdesetnicu svoje zenitbe s 6 6  
let starom ženom Jalčom. I mene su 
pozvali na zlatue gosti. Pri večeri s desna 
sedel sem polek stare Mare, matere na
še službenice Jule.

Spominali smo se od kajčesa; od 
vremena, hudih ljudih, a ua zadnje pak 
su i copernice dušic vu govor.

Rekel sam staroj majki, da se od 
ouoga nebudemo spomiuali česa ga ne, 
i česa ga ne bilo. Komaj sem Stariči 
zabil vu glavu, da su te coprije samo 
zmišljeue, i da vu to samo bedasti ljudi 
veruju, a tko samo malo pameti ima on 
vu copernice neveruje.

Pred jeduo 750 let je mudri ua 
magjarski kralj Kalman dal zakona, da 
se od coperuic pred zakonom i sudoin 
nesme govoriti! Zato nije nikoga zaradi 
coprije smeti obsuditil Zabadav je dal

Kalman kralj toga zakona, jer su sc 
nagli tak vi ljudi, koji si niti ime nisu 
znali podpisati, pak sil Šteli spametneši 
biti kak vučeni kralji, ter su bormes 
iskali i našli coperniee. Za stare babe 
su rekli da su copernice, i da se more
jo vu psa, mačku i vu svakojnčka /.ivo- 
tinju pretvoriti. Takve stare sirote su 
onda pred sud peljali, mučili je, a na 
zadnje na ogenj deli, da zgorijo.

Dok sem rekel, da su copernice 
vužigali, onda me pričela stara Mara 
moljakati i prositi naj njoj povedam, 
kak su te copernice žgali.

Pričel sem joj kaj kaj póvedati.
Bormeš pesje vreme je bilo pred 

ueštero stotinu let! Dosta je bilo ako 
je što na svojega bližijega viknul da 
je copernjak! Takvomu bogcu bi bolje 

 ̂ bilo da se niti nebi bi’ rodil. Pripovedal 
sera joj nekaj, kaj sem iz Varga Jano&a 
knjige i ital.

Vu onim vremenu pripetilo se je, 
da se j« jeden človek s krščanske vere 
norca napravil, i žaba pokrstil. Sud ga 
je odsudil, ter su ujega skup s žabom 
v jžgali. (Kaštigu je zaslužil, jer se je 
norca delal s krščanske vere, ali zato 
takvomu norcu nije moči reči, da je 
copernjak.)

dednu babicu su obtužili, da je 
2 0 0 0  dece vu vražje ime pokrstila. I 
liju su vužgali.

Nad jednim mladim zidarom se je 
ujegva suseda zdrla, da je copernjak, 
zato kajti joj je kčeri neveren postal. 
Oua je vidla, da se je zadar vu psa 
pretvoril i malo dete Da putu vgrizel. 
Ljudi su psa prijeli, dlaku mu ua glavi 

! odrezali i na ranu deli. Na nesreču se 
je dečko v nedelju malo s cifrái, dal 

i se je podbriti i lasi odrezati. Hurmasti 
ijuai taki su rekli, da mu se je na gla
vi vidi, da su mu dlaku odrezali. Zaba
dav je siromak barbira zval na svedo- 
čantvo. I njega su v ogenj kitili.
Ji-dnu stara Doka zvann ženu su obtu- 

, /ili, da je su8edovo dete vu bikoT-
I skoj formi obela. To nije nitko videl,



cilja, bojega smo si onda na zastavu 
naša napisali, kad smo novine naše prvič 
izdali. Znamo, da smo sami preslabi naše 
lepe, istinite i svete cilje dostiči ali 
nfamo se i nadalje vu puk medjimurski 
1 vu drage pošt priatelje naših novin 
da budu našoj slaboči i nadalje na po
moč. Prosimo anda Gg. vodje Medji- 
morskoga paka, da naj preporučiju poz* 
naneim svojim njihovog najbolšeg pria- 
telja, novine „Mepjimurje"

One pošt .  t p r e d p l a t n i k e  
k o j i s u s p r e d p l a t o m z a o s *  
t al i ,  pr os i mo ,  naj  p r e d p l a t e  
č i m predi  vu i zd a t e l j  s t v o  
n a š i h  n o v i n  podl e )  u !

— Terbócz Istvana m. kr. či- 
novnika, medjimurskoga sina (iz Želez- 
negore, štrigovske fare), je Njeg. Veli
čanstvo za kr. tajnika pri ministeriumu 
za domobranskih poslah imenuval.

ali dete je imelo nevolju ter je vu snu 
navek bike vidlo. ter je reklo, da je i 
bik k stari Doki spodoben, Odsudili su 
ju na ogenj.

Jeden mladi huncvut dečec je rekel, 
da je jeden skosmani aošterski inofl toču 
pustil na polje. Pak su mu spametni 
sudci veruvali i siromaáuoga inoša na 
smrt odsudili.

Iz ovih pri povestih vidimo, da sn 
ue samo stare žene zaradi coprije kri
vili, nego i mužke. 1 segedskoga sudca 
Rózsa Daniela su zaradi coprije zcžgali.

Dokazano je, da su vu zadnjim sto
letju vu Europu io 2 milijone Ijudili 
zaradi coprije skoneali. Vu nebu kričeča 
bedastoča, zaradi koje je tuliko Ijudili 
poginulo.

Stara Mara i svi prisutni su tnc 
s napetimi vuhami posl užali. Na njihova 
prošnju povedal sem jim takaj, kak su 
uesrečuike mučili

Najpredi su mu palce vu prešu 
deli, da je siromaku ki v izpod novtov 
: pričala. Zaobrnuli su mu glavu, tak da 
su mu na glavi žile spokale. Privezali 
su ga na jeden vu zraku vrtači kotač 
i tak su ga vrteli, da je na pol mrtev 
zišel doli.

To je stopram pričetek bil, onda 
su ga posadili na tukovstoiec, iz kojega 
su čauli vun stali, tak da mu se je 
najedenput dvadesetpet čavljov na telo 
zapičilo.

Niti to nije bil kraj komediji! 
Jerbo su mu onda odzada ruke skup 
svezali, na Sake vu - « privezali i na 
šuplji gon-doii vlekli. Na rada* su mu 
išče pod njim slamu vužgil. i na pol 
spekli; čudo da ga nisu pojelil

Ako bi tko mislil da je s tim 
kraj bil ceremoniji, jako bi se vkanil. 
Sad se je stoprar p’iOela ptobana vodi 
i próba na vagi.

To je bormeš i kum Andraš došel 
poslušat.

Povedal sem jim i tu probu.
Próba na vodi je tak bila, da su 

odsudjenomu privezali vuie na telo i 
vu vodu ga hitili. Ako je zual plavati 
i nije potonul, onda su mu rekli, <;a je 
copernjak i vužgali su ga. Tak su ga 
spekli, kak sokač pajceka. Ako pak je 
potunul, onda su ga čisto nuter pustili, 
dok se nije vtopil- Onda su spametni 
sudci rekli, da nije bil copernjak

Nad temi bedastočami bi se človek 
i smejati mogel, kak su se i gosti dosta 
nasmejali.

Iš< e je bila odzadi próba na vagi. 
Ako je tko tu s:>čuo zišel, onda je bil 
oslobodjeni Odsudjenika su deli na vagu 
i tak vagnuli, da je fertalj ili polj kile 
/mehek bil, daklem coprnjak je. Onda 
su ga spekli.

Tak je to bil « negdal Tak su delali 
nevučeni starci.

Potlara su ljudi spametneši postali, 
nisu ver copernice iskali.

Spomenute pripovesti nam svedo- 
čiju, kuliko je treba vu copernice 
verovati.

Koji su me tam na gostih poslušali 
i oni su spametneši postali. Mislim, da 
i oni, koji ove redke pazljivo su pie- 
čitali, rebudu verovali vu coprije.

Poslušajmo dakle naše duhovne 
otce i navučitelje, da uebudemo takovi 
kak negdašnji 1 udi. Čitajmo dobre knige, 
jer se iz njih vnogo moremo vučiti.

Copernice nisu bile, nisu vezda, 
niti uebudu uigdar.

ZABAVA.
K a d i o v e p a p u č e .

(Arabska pripoveit.)

Starec je truduo šeplesal po strmoj 
stezi. Dimo se je povračal, a na kraji 
bote imel je fertalj birke, kaj je vu 
susednom selu kupil. Zval se je Sidi-ben 
Abdalah. Na podrapanoj opravi vidlo se 
je siromaštvo.

Kepenjea mu je negda beli mogel 
biti, ali vezda je čisto pisani od starosti.

’ Pomali je išel kak se to jednomu 
trpljivnomu muzulmanu pristoji, dok 
najedenput jeden k njemu spodobeu 
na proti njemu je došel.

Alah (turski bog) budi n« pomoč, 
nazdravil je Sidi-ben-Abdalah«.

I njegov blagoslov naj bude nad
tobom! — odgovori ov.

Lepi falat mesa nosiš,
Alah mi je bil na pomoč pri ku

povanju.
Kuliko si dal za nje?
Dvadeset parah (turski krajcar).
Nije drago Zbogom
S  tim je dale odišel; Sidi-ben-Ab- 

dalah pak je nastavil puta.
Vezda se je s jednim mladim člo

vekom srel. Sedel je na devi (gamili) i 
dremal. Polek jednoga zviranjka postala 
je deva i vodu pila. Jahač je jako klim- 
uul s glavom, a onda ju je zdigel, i 
pogledal na Sidi-ben-Abdalaba.

Lepi falat mesa nosiš! veli ov.
Alah mi je bil na pomoč! odgovori 

starec.
Počeni je bilo ?
D vadeset parah.
Dobroga sejma si napravil.
Alah se smiluje siromakom.
Naj te i od vezda blagoslovi, veli 

mladič i sedne nazad na devu.
S sobom nosiš desnu stran mojega 

srca, odgovori Sidi-ben-abdalah, koj nije 
hotel dužen ostati.

Zatim su se razišli.
Dok se je Sidi-beu-Abdalah k selu 

približava 1, zišel se je s više Ijcdih. 
Niti jeden nije (prepustil), zapita ga 
kuliko je dal za meso. A on je trpljivno 
svakomii odgovoril. Ali za kratko vreme 
obišla ga je uekakva mala srditost, koju 
on do vezda nigdar nije čutil: Na kraj
še je odgovaral a nije več tak lepo poz
dravljal.

Kaj ste dali za meso?
Dvadeset parah!
Srdce ga je obiglo. Kaj se ti ljudi 

briniju s njfgvim mesom? Ali ga m rti 
srditi hočeju? No. onia su se namerili 
na človeka!

Kaj si dal za meso, Abdalah?
Dvadeset parah! zavikne srdito on 

Preklinjajuč išel je dalje. Znatiželjeu 
človek začudjeno je gledal za njim, nije 
poznal vu njem dobroga i milostivoga 
Sidi-ben Abdalaha. Ov je doli zel botu 
iz plečih i počel se s njom groziti, kak 
da hi ju za onoga pripiavil, s kim se naj
predi sretne.

Nije trpelo dugo. več je bila i 
bota treba. Komaj je malo išel, več 
mu se je iz dalka smejal jeden sused 
Ov smeh čisto je vužgal našega Abdala
ha. Niti nije čekal dok bi ov dogotovil 
pitanje:
Kaj si dal za meso? Na! Na! Tu je 
cena! Samo broji!

I jedno dvadeset put potegnul ga 
je s botom po hrbtu. Tak dugo ga je 
mlatil, dok se bota nije vtrgla. Jeden 
pes je za toga došel, Abdalabu meso iz 
ruke scuknu) i odbe/al. Sidi ben-Abdalah 
bežal je za njiiu, ali ga nije mogel dos
tiči. Na mesto psa prijeli su njega; jar 
ga je stuženi človek zatožil pri kadiju, 
koj ga je taki dal prijeti.

Došel je deti, kad je grešnik pred 
sud moral dojti. Puno Ijudih bilo je 
okoli ob inske biže. Kad su vidli Sidi- 
ben-Abda la ha, svaki ga je pomiluval, 
jer sn poznali staru poslovicu* »Siromak 
je tudjinec i vu v/ojoj hiži.“ Znali su 
takaj, da je kadiovoga rodjaka zbil.

Kak se zoveš? zapita ga sudec 
oštro.

Jeden ie bog Allah, a Mohamed 
je njegov prorok! bil je odgovor.

Na ove pobožne reči naklonil se 
je kadi, kak i svi prisutni.

Gde stanuješ? pita ga dalje.
Jeden je Bog, Allah a Mohamed 

je ajegov prorok!
Kadi se je pak naklonil
Zakai si zbil ovoga človeka? Kaj 

ti je bil kriv? Im te je samo pital, kaj 
si dal za meso?

Sidi-ben-Abdalah pobožno pogiedne 
proti nebu i veli:

Jedeu jc Bog, Allah a Mohamed 
mu je prorok!

Zakaj mi neodgovoriš na pitanje? 
Kak se zoveš? Ode stanuješ? Zakaj si 
zbil ovoga človeka?

Sidi-ben-Abdalah je pak tak rekel 
kak i predi. Sudec počel je gub:ti trp- 
Ijivuost; glasno zavikne uad njim:

Budeš jedeuput odgovarjal?
Samo je jeden bog, Allah a Mo

hamed mu je prorok! odgovoril je on.
Kadi pograbi ca zemlji ležeča pa- 

puču i vn frditosti hiti ju Abdalabu v 
glavu.

Abdalah se prigne. zdigne papuču, j
dene ju pred sudca i veli:

Vidiš, kadi, ti si vučen i muder 
i lovek, pak si mi itak papuču hitil v 
glavo, jer sem pred tobom desetput 
rekel ove svete reči; kak se onda nebi 
bil ja razsrdil, kad su me dvadesetput 
jedno te isto pitali?

Kadi bil je vlovljeni; oprostil je ! 
Sidi-ben- Abdalahu.

Celo selo čudilo se je mudroBti ! 
starcovoj i s velikom paradom sprevadjali | 
su ga dimo

Sidi-beu-Abdalab zdelmul si je vu
sebi:

Itak je pes bil najspametnegi: on je 
pojel janjetinu za večerju!

Am je samo jedna plehnata kantica.
(Pripovest.)

Gospon Mi-ka, ar su tak zvali svo
jega načelnika bonjhardčani bil je jako 
bogat, a k tomu debel človek. Nos mu 
se bole cvel, a on se den na den tak 
širil, da je več sam vu strahu bil, da 
se nebi rezpuknol. A kak je on vender 
došel do toga, to bi vam rad pripovedal.
Ali prosim vas lepo i ponižno dragi 
čitatelji, da me nišče nepita, koji su tj 
bonjhardčani bili, zatem vas i&ée lepše 
prosim, da mene nepitajte, jeli je to 
istiua, ar vam istinitost ove moje pri- 
povetke osigurava več to, kajti je ovdi 
pied varni črno na belorn liafctampano.

Koj se vozil več po tem širokom 
svetu, on je mogel videti vu varašu 
Sz . . . jedno lepo gostionu, ali koja j 
je imela išče stoput lepšega pucmeistera. 
Služba je za onoga, koj se dobro razme 
vu nju, jako lepa. A tak se i naš Miška, 
ar se tak zval pucmeister, koj je drugač 
„feš* dečko bil, razmel vu svoju meš- 
triju, pak je, fučkajuč si, tak znal 
zgluncati či*me, ter si je muha lehko 
nogii vtigia, ako je po njimi hodila. Gazda 
ove lepe oštarije bjl je dober i predober 
človek, pak je i našega Miškeca jako 
rad imal, samo ga je to grdilo, da si 
naš Miška poleg cipelisov bormeš i svoje 
mustače tak sviksal, da bi bil žnjirai 
lehko železje prebol.

Zakaj si frčes te mustače tak jako, 
znal je popitati gazda Miškeca.

Prosim ih ponižno gospon! odvratil 
je Mijka naj, ue misliju, da ja to njim 
morti v .,truc“ delam, ne Bog me ču
vaj več zato, ar čutim vu srcu svojem 
uekakvo gibanje, koje mi veli, da bude 
iz mene jenput velki gospon postal.

Ja ti gratuleram! Bog ti dej! reče 
mu gazda ali vidi*, ja ti zresna povem, 
da ti to ne želim, ar bi ti preveč giz- 
dav bil, kad si več vezda tak jako fr- 
čes mustače.

Nikaj zato! veli Mijka, pak samo 
dale i dale glanca <ižme.

Nogo najte misliti, da je Miška 
samo to jedinu službi' imal. Ne on je 
smel i pakete nositi na banhoi. To mu 
je takaj doueslo nesteri krejcer vu žep 
pak si je mogel negda-uegda mesto duge, 
kratku cigaru kupiti, da bude čisto po 
gospodski. Ali vezda se pak zresna ne 
bilo u oči žujim gpominati.

Kad jc zvršil svoju me&triju, pak 
je del vkrej pucmeisterski šurc, onda 
je prijel v ruke novine stare, pak je 
pogledal, kak se anda svet okolo njega 
vrti. Bormeš negda je takve strašne 
stvari čtel, da se neje samo svet vrtel 
okoli njega nego, več se i on sam počel 
vrteti okoli svata, najmre okoli novin. 
Čisto po gospodski se znal rezsrditi, 
kad neje nikaj takvoga na el vu njih, 
kaj bi njemu na hasén moglo biti.

Od dneva do dneva je uredno vr
šil svoju raestriju, pak nikornu nikaj, 
fučkal si je pomali.

(Drugiput dalje.)
L i 8 z i á k L.

Kaj je novoga ?
— Poštuvanem čitateljem! Vu

drugoj polovici leta preporučamo novine 
naše svim Medjimurcom! „Medjimurje* 
služi domovinu i medjimurskoga puka. 
Medjimurje se trsi, da bude puk medji
murski napreduval, pošten bogoljubliv, 
delavan i zmožen postal! Vu ovim lepim 
našem uekaneuju, hvala svim Medjimur
com — nam puk medjimurski s rados- 
tjum pomore. Zato i vu drugoj polovici 
leta srčeno primemo pero vu ruke i kak 
nam na:a wlabost dopusti i nadalje bu- 

[ demo se trsih s čim predi dostiči onoga t



Hirdetések.

F e l h í v á s !
Tiaztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy tflbb szülő feltaó- 

litasára, 30 órán at g y e r m e k e k e t  nemkülönben f e l n ő t t e k e t  ismert módszerem sznrént a tán- 
czolá* művészetében oktatást adni szándékosom.

,A tanítás f. é. augusztus hó 1-én fog kezdődni.
Miután szinidflm szigorúan megvan határozva, máareszt pedig, hogy a f ö l ö s l e g e s  

kiadásokat elkerüljem, tisztelettel kérem mindazokat, a kik a tanuláaban részt venni szándékoznak s í”  
veskedjenek jnnius hó kflzepéig PISTIIÉI. FÍLÜP könyvkereskedésében jelentkesni, ... bogy igy a je
lentkezők számáról tájékozhassam magamat, ... mivel az esetben ha a jeleutkeaök száma csekély voln;' 
kénytelen volnék ez évben tervemről lemondani.

\  tanítás föltételei ugyanazok maiadnak, mint az előbbi években voltak.
Az oktatás tartama alatt, a közönséges tanezokon kívül, még a közkedveltségü ti l é p é s ű  

k e r i n g ő t  valamint a szép „m a g y a r  k ö r t á n e x o t * *  is programmom közé fölvettem.
A n. é. közönség pártfogásáért esd
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Radeini savanyukut-gyógyfürdö
2  órányira Luttenbergtől, A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógyhatással 

bír: köszrény jepcfyólyag, vesebaj ̂ gyomorbaj mirigydaganatok és nőbántalmakra.
A Radeini savauyuviz összehasonlítása más savanyu vizekkel 

R ad ein i P e ta n cz i © O -i-iÖ . G ieszln ib li
ügy fürdő 30 kr. É telek  és itatok  jó és olcsó áron. Szobák naponként 

30, 40, 50, és60krárórf.
A radeini savanyu viz friss töltében kapható Csáktornyán: Todor JÓzsef-nél 

Varazsdon Moses M -nél.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2  vure daleko od Luttenberga

Radeinska voda i kupeliste ima najboPu lekovitu jakost proti: ulozi 
skrofelom, zučnom betegu, bubrežnoj — , áeludaönoj —, i íenskoj

Sravnjivanje radeinske vode 8 drugemi biseii vodami;
Radeinska 91797 Petanczska 80.449 Giszhüblenska 43.793.
Jedno kupeliáte 30 kr. Pitje i jelo je dobro i fal.
Jedna soba na dan po 30, 40, 50 i 60 kr. 388 5—20

Nyom. K j sebei Fiilöp laptulajdonoaaAl Csáktornyán.
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