V. évfolyam

Csáktornya, 1888, január 8-án

2 szám.

N z ri k r M z I U N é i i i i r o d a :

Előfizetési árak:

Főtér, Szt.-Ferencziek háza, eme
let, balra. — Szerkesztővel érte
kezni lehet mindennap 11 és 12
óra között. — A lap szellemi
részére vonatkozó minden közle
mény H a r g i t a i J ó z s e f szer
kesztő nevére küldendő.

Hirdetések jutányosán

. . .
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, . . 2 f r t 5 0 kr.

5 Jrt — kr.

Neyyrdécre

. . . 1 f rt 25 kr.

l'igyvt szám 10 kr.

K iad ó h iv a ta l :

Fischol Fülöp könyvkereskedése.
ide küldendők az előfizetési dijak
uyiltterek és hirdetések
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tékelt nui i köz~h egyvidéki közművelődési „Önképzőkör*
hirat.tlos közlönye.

közi és vend-vidéi»i nép a közel, két rendbeli
szláv Hzomazé ság népirodalma által ha
gyományos hazaszeretetében megingat ta s! Bízunk mindenkiben aki e határvidék
A,
Muraköz' múlt számival ötödiksékév
folyamát kezdte meg. A lefolyt 4 év elég s elletni anyagi és ház fias előmenetelét
ahoz hogy lapunk törlénelében számítson. őszintén szivén viseli E bizalom adja ke
Ott voltunk lapunk bölcsőjénél. Kis csemete /.ükbe a tollat tovább is, s a pártolás re
volt az ezelőtt négy évvel , terjedelme alig ménye ád erőt a további tetemesen meg
egy negyed részét lette ki mo-uani nagysá nagyobbodott rnunkáh z !
Őszintén beszélünk! Tetemesen meg
gának Ápoltuk, neveltük, tápláltuk azt
amíg megnőtt, amíg megerősödött. A„ Mu nagyobbodott, S oldallal biró két nyehü la
raköztí most már erőteljes orgánummá nőtte punk szellemi és dologi kiállítása nagy költ
ki magát amely nemcsak hogy megái hat ségbe kerül. Azért mindenkire számítunk,
a maga lábán de vidéki társai között méltó akikhez e sorok jutnak, hogy lapunk pár
helyét el is foglalhatja Tény, logy a „Mu tolói közé lépnek és a népet az előfizetésre
raközhözw hasonló terjedelmű és olc-ó kér, buzdít ák.
Eapiink terjedelmében, alakjában és
nyelvű lapot hazánk egyik vidéke sem tud
beosztásában lényeges változá t eszközöl
felmutatni.
Amidőn lapunkat elen, tetemesen meg tünk azon reményben hogy ez újítás min i
nagyobbított alakjában matatjuk be t ol két nyel ti olvasóinknak tetszését meg
vasóinknak, él bennünk a remény, hogy nyeri
Ami lapunk tartalm át Heti, több lér
lapunk pártfogóinak száma is tetemes n
r< 1 rendelkezőn, változatosabbá tehet
gyarapodik.
jük azt
Bízunk Muraköz és vidéke nemkülön
V ezércikkein; a kötet h kü társadalmi
ben a megye minden intelligens és tehető helyi dolgokból, közeikölcsiség közgazda
sebb lakójában hogy a muraközi jóravaló ság, nevelésügy stb köréből meritik anya
horvát éa a zalai szorgalmas vend népnek gukat.
Másodczikkeink között kivá óan
hazafias gondolkozását, szellemi és anyagi érdekesek lesznek a Muraköz múltjából*
előmenetelét lapunk által tovább is fenn czim ek amelyekben Muraköz minden egyes
tartja és előm ozdítja! Bízunk a derék plébániája mullj •ból kiváló érdekes dolgokat
muraközi és vendvidéki népben, amely a tárunk fel. - Tárcza rovatunkban a kid
jelen felvilágosodás századában saját er teménye' en. elbeszé éseken rajzokoi ki vili
kölcsi és anyagi érdekeit és előmenetelét különös gondot fordítunk a helyi viszo
szivén hordozza! Bízunk a magas kormány nyokra vonatkozó cseve.ésekre — A he
bán, amely nem engedheti, hogy a mura lyi hírek rovata alatt minden közérdekű
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Budapest. 1^88. január 2.
A hó, a hó?— Epén úgy hang/ik a fűinek
télen, mint kikeletkor az „itt a tavasz. Örül neki
kicsiny, nagy, szegény és gazdag egyaránt. Soká
késett a/, idén tél apó, no de most aztán igazán
itt van.
Hull hull nesztelenül a sok jégré fagyott
harmat, melyből tél apó a természet téli takaró
ját, vagy amint a költők mondják a termesze
*szem tüdőjét« szövi. Sokszor elhibázza öreg keze
a szövést, olyankor aztán el-áil a pehely-hullás
és fogvaczogta'ó szól teregeti egyenlőre a takarót,
hogy a barna rögnek is jusson, meg a leveleve^-z
lett fára is maradjon valamelyes. — Ha jól v é
gezte dolgát, még mosolyog is, de bizony nem
igen illik neki. ezt maga is belátja és nem is igen
sokszor tes/i.
Szereti a • öreg embereket meglopni
Egy reggel csak arra ébredt meg boldog, boldog
talan, hogy fehér *« táj hegye, völgye. A kis
Amanda összecsapta húsos kacséit, amint kiteki it
az ablakon.— *Ilo, hó !“ és nyomban reá mondja,
hogy jön a Kriszkindli. hoz aranyos diót, mezes
kalácsét, kis c/ukorbárányl, a Jenőnek kardot,
fényes csákót, úgy bizony.

— Ugy-e mamácska hint dóval is hoz a kis'
Jézus, meg kardot
Hoz, hoz, ha jók lesztek.
E gye mamácska még puskát is ho/?
— Azt nem — felel reá a türelmét vesz
teti mamácska
Azt nem — Hát hogyan tudod le azt,
hogy nem hoz ?
Erre aztán újból megbékdl a mamácska s
k jár a pusziból a .lenőnek is. meg az Amandá
nak is bőven. Csak a Laczi gyerek nem örül a
karácsonyfának
Hej. rosszui állhatnak az ügyei
a gymnasiumhan ; alighanem mogyorófa le sz n
karácsonyfája !

Hirdetések méy elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és
Feketéin B. hird. irod. Béosben :
Schalek H., Dukes M , Oppelik A..
Danim G. L. és társánál és Hermii
Brünben: Stern M.
Nyilttér petitsora 10 kr.

eseményt feltalál az olvasó. A vidékről
pontos tudósításokról gondoskodtunk A
„Különfélék* alatt a megyei és hazai fon
tosabb eseményeket is figyelemmel kisérjük,
hogy t olvasóinknak más lapot nem ol
vasó tésze mindenről értesüljön - Ü| ro
vatot is nyitottunk, a „Biacz" czimüt A
névtelenü időszakonkint megje’ent autog
raphált helyi élezlap vezetőit munkatár
saink között van sz rencsénk látni A hu
mór és satyra lesz e róva unkban képvi
selve. Anyagát a helyi apró cseprő, bohókás helyi események nyújtják de mindig
a szerkesz őség becsületes és szig »ru ellen
őrzése melleit A családi tűzhely s minden
kinek személye szent leend előttünk.
Lapunk horvát része által a népet to
vább is Isten iránti tiszteletre, a vallásos
ságra, a hazaszeretetre, a hatóságok iránt
való engedelmességre a becsületes m unkára,
szorgalomra okszerű gazdálkodásra buzdít
juk és vezetjük. E végből erkölcsös és
vallásos, szivnemesitő és közgazdasági köz
leményeinken kivül különös gondot fordítunk
hazánk alkotmányának és történetének nép
szerű modorban való közlésére.
így tehát lapunkkal terjedelménél és
gondos szerkesz’ésénél fogva, nemes czélunk
tudatában, bá'ran lépünk ki tágabb körbe
Becsülete törekvéseinkre Isién áldását,
előfizetőink és munkatársaink jóakaratát
'*«» kérl° k !

Tiszteletiéi
A SZERKESZTŐ.

alá kergette a rend őrét, a fagyos hó csikorgót!
a járó kelők lábai a'att, mint a macska, ha ráta
posnak. a szél hesirt hozzám a puszta ablakon,
felkeresett szobám sötétjében bárhova mentem is
és én önkénytelen a kályha mellé húzódtam. M dőn m ír letelepedtem és szárnya szabadjára eresz
tettem a telkemet, benyit hozzám a csinos kis
Fáni, a szolgáló leány, s a kezében tartott apró
iéról következtettem, hogy be akar fűteni. Jéghi
deg volt még a kályha, de ón két izzó barna
szemétől is felmelegedtem és minden további
okoskodás nélkül tudtam már, hogy mit hoz n e
kem a Kriszkindli ; — meleg szobát.

Mily pompás elvezet is meleg szobából nézni
Hál a szép, viruló Jolán kisasszonynak mit a sikátoron járó-kelőket ! Mindenünnen a b 1) va
ho olt a Kriszkindli? — Mit hozott ? — Uram, kító lehér színe világit felém Van valami költői
leremiöm - pityeregni tudna, ha rágondol a szép abban a végtelen fehérségben, mely befog
sorsára ' Egymásnak adták karácsonyi ajándékul | minden kiálló élt, minden csúcsot. A szerelmes
a szívüket a Jolán kisasszony, meg a szép deli g/iv mind|árt ké</. a hangulattal A kin dac/.os
Sándor, de a papa meg'iitotta a cserél, s azt 1Emma homloka fehér mint a hó, de a szive is
mondta kereken, hogy : nriem.“ — Juj, aztán oly hideg, oly fagyos mint a hó, fogja rá a Feri
mily kegyetlenül, milyen borzasztóan tudja li plúlosopler; küiónÖ«en azóta érzi, mióta tr.m
mondani azt a szót, hogy a szegény kis Joiánka cziát tanul a téli kabátja !
hiszi, hogy annyit lesz az, mint -sohasem * —
A nemesi kúriák, kastélyok, nyaralók, für
P ed ig dehogy, csak annyit hogy -most még nem*,
hanem majd ha Sándorból fogalmazó lesz vagy dők egymásután ürültek ki, s megtel lelt a főváros
titkár, tanácsos, vagy . . . vagy. . . no miniszter,! nagv úri vendégekkel.
Megragadó látvány a fényes telelő közönsé
azt se bánj i.
Utoljára is az iut az eszembe, hogy hát ne get az u'czán látni, amint a napkelet fényével
kem mit hozott a Kriszkindli ? — Hogy pedig el világítót' kirakatok előtt elsétál
A Czinkotáröl hazaiért titkárék a Balatonáruljam. hogy minő hangulatban voltam ez önző
kérdés föltevésekor, elmondom, hogy kinn zúgo't, Füredről, Herkules fürdőből ha/ajöll tanácsosék
[morgóit a szűk utosába szorult szél és a kapuk es az Ostendéböl, Abbi/.iából visszautazo l bán

— A csók tornyai dalarda Lzeivertvendéglő helyiségeiben tartotta meg Szylveszter estélyéi. Az érdeklődő közönség is
A helybeli jótékony nő egylet a szegény ta
nulók (elruhé/.Asiiho* Haját pénztárából 40 írttal
szép számmal jelent meg A dalárda több
járult. Az egyletet e nemes törekvéseiben támo
m agtar dali énekelt. Az estély legkiválóbb
gatták még a következő úrnők és urak: Pecsornik
jelenetét képe/P azon momentum, amidőn
Ignác/né egy teljes ieányöltözetet és egy pár
a dalegylet nevében Btdányi Tivadar egy
lábbelit adományozott, iij. Tódor Józsefne kél
leti tag minden fekintetben sikerült beszéd
teljes Ieányöltözetet, özv. Tódor Jő/.sefné egy tel
jes leányöltözetet és egy pár lábbe'it adott. Pénz
kíséretében átnyújtotta ALzeghy Alajos kar
ítéli adományaikkal járultak . Bernyák Ferenc/ nó
nagynak az ébenfából készült monogrammos
2 írt, Buchberger Katinka 1 írt, özv. Grész Já
ütenyző pálezát,, mint a dalegylet tagjainak
nosáé 1 írt, özv. Gönc/. Lajosné 5 írt, özv.
karmesterük irányában tanúsított őszinte
Gösszing Dagóbertné 50 kr, Hübnei Károlyné
tiszteletük és elismerésük jelét A szűnni
50 kr., Kollarics Mihályné I írt, Krasovecz Ignácsné 5 írt, Molnár Elekné 1 írt, Molnár Jói em akaró él lenzés csiliapu ta után. AlA király karácsonvi ajand^ka Ő szegliy larnagy meghatva mondott köszö
zsefné 1 írt, Neumann Albert 6 írt, Hálva Mibályné 50 kr, özv. Szabolics Antalné 5 t k r, Felsége Festetics Jenő gróf u rn a ' karácso netet a figyelemért
Sárosy Lászlóné 3 írt, Szilágyi Gyula 6 írt, özv. nyi ajándékul saját arczképét küldötte a
Szy Sándorné 4 frt, Schulleg Jónosné 3 írt. özv. Csáktornyái újvári kastélyban töltött szep
— Korcsolyázó egylet a l »kuli e hó
Zoznliné 2 írt, Z'kál Henrikné 2 írtol és egy
4-én Csáktornyán A megejtett választás
teljes fiú öltönyt adományozott. A ruha 11 fiú és temberi na ok emlékéül. Az arczkép mii
10 leány közölt — vallAsktilönbség nélkül — de- vészien kivitelű nagy festmény, amely a ki szerint az egylet ’isztviselői : Pet.hŐ Jenő
czember hó 24 én d u. 2 órakor Molnár Jözsetné, rályt ugyanazon a ruhában ábrázolja, am ely elnök (íreskovics János j gyző. Pu'ai Hen
Pruszaoz Alajosnó. Pruszacz Paula és Zakál Hen ben őt a h idg) akoliatok alkalmával vidé rik pénztáros Ujváry Mihály ellenőr, Mes
rikné mint egyleti elnök jelenlétében osztatott szét künkön láthatni szerencsések voltunk Ez terics Aladár Grézló János, Benedikt Ar
Ugyanazon a lenn'neve/.eit czélra az első
magyar asztaltársaság Bajit körében 34 írt és 23 a gróf urra oly kitüntetés, amelyben vajmi min és Hősenberg Gy felügyelő bizottsági
tagok. A korcsolyázó hely ség (a vár mel
krt gyűjtött. Gyü|tós körül kiváló érdemet szer kevesen részesülnek.
— Dr- Lázár Gyula H csákto nyai áll etl) megnyitása, ha alkalm as időjárás lesz,
zett : Bauer Károly, Bölcs Sándor, Németh Ist
ván, Neuman Vilmos és Sztrahija Károly úr.
i'épez.le volt tanára, jelenleg kolosvári áll zeneszóval január 3-án. délután történik
A társaság állal gyűjtött 34 ír. 23 krhoz tanitónőképezdei
r tanár, m hó 29 én Ez egylet czélja a t sti <rő és ügyesség
KomAr Ferencz 1 írt és 73 krral járult mely
nőül vette tanitóképzésünk egyik kitűnősé fejlesztése, a l e t edzése é« az egészség
összegért 14 pár lábbeli készületeit és 7 leány
és 7 íiu gyermek közön osztatott szét í)r Kra gét. a koosván áll tanitónőképezde igaz fennta lása Kívánj k hogy ez egylet, mely
gatóját, : Kasztner Janka kisasszonyt Az a Csáktornyái fiatal hölgyek ösztönzése foly
sovecz Ignácz. egy pár lábbelit ajándékozott.
A kereskedelmi kaszinó 12 gyermeket val- Ég áldása kísérje frigyüket!
tán alikult, kedves lalálkozó helye legyen
láskülönhség néll ül látott el ruhával
— Kinevezés. A posta igazgatóság a a sportkedvelőknek! Orescat, fioreat' (x y )
Mind azon adakozók gvüjtők és láradnzók,
Meghívó A perlaki „Társaskör"
kik a szegény tanulók felruházásához szívesek perlaki távírdával egyesitett postához Yerly
által deczember hó 31-ére kitűzött, de köz
voltak hozzájárulni, fogadják az intézet leghálá- Ernőt postamester' é nevezte k
— Valtozaso1 a Csáktornyái urad. bejött akadály folytán meg nem tartott,
sabl) köszönetét.
Csáktornya. 1887. decz. 31.
tiszti karban. Ihu hberg-r Fülftp urad p é n ' tánczczal és tréfás tombolával összekötött
Probszt Ferencz Szylveszt.er-est.ély 1888 évi január hó 14-én
£eney pusztav. tá-nők uyngdi áztatott.,
szent-kereszti ispán a központba pénztár- fog megtart tni Az akkorra kiküldött meg
ig. tanító.
i oknak, Király Lajos urad Írnok szent hívók a jelen alkalommal s érvényesek.
Belépti jegy személyenkint 1 frt Kezdete
kereszti ispánná neveztetett ki
órakor.
,
— Közgyűlések
Ma d. u 3 órakor
H ELYI UUiE h
tartja a Csáktornyái Takarékpénztár Önse
— Közgyűlés. Van szerencsém a per
Lapunk mai számát, tetemesen meg gélyző Szövetkezete rendes évi közgyűlését laki .Társaskör" igen tisztelt kültagjait, ér
nagyobbított és czélszeröen beosztott a l a kba Ugyancsak ma d. u. 4 órakor tartja a tesiteni, miszerint az alapszabályok értelm é
\eszik kezükhöz t. előfizetőink
Lapun1* Csáktornyái Tűzoltó egylet ren les évi köz ben az évi közgyűlés folyó hó 14 én, d
ezen kiállítása nagy költségébe kerül mind gyűlését.
u 5 órakor a kör helyiségében fog m eg
tartatni, melyre ezennel meghivatnak
kárék, mind egyformán ott járnak-kelnek a Váczi- teljes az a nyüzsgö-hongó tömeg, mely színre fai
i árgya : 1 Elnöki jelentés. 2 Felm ent
kább
bármely
keleti
szőnyegnél.
S
az
a
bódéé
utc/a sikátorain.
vény' a kör tisztviselői részére 3 A tiszti
A nőket s kíváncsiság ösztönzi a sétára. hangzavar, melyben egybeolvad a kae/.aj szilaj
Lorgnetteikkel fölvegyve kezve birátgatják egy nevetés, susogó*, ingerültebb szóváltás az vele kar megválasztása- 4. Indítványok. Egy
idejűleg van szerencsém értesíteni, misze
más ruháit : hol, melyiken van egy hibás csokor, hűl ám/.ik a tömeggel.
Sé'ánk közben az Oktogon térre értőn
melyikuek ékszere van hamis aranyból, egyik
rint a deczember 31-én kitűzött, de közbe
másik szinbá/i csillag mikor, melyik gróf fogatán Messziről baiiKzik (elénk egy uj bmg. Perc/iől- jött akadály folytán meg nem tartott Szylperezre erősbül* s nemsokára az Osztrák államröpdöa a Sugárút hemzsegő lömej éhen.
llát az a sok uj divalu felöltő, kalap, s vaspálya te!ől feltűnik egy zöld lámpa, a villamos vester estély a közgyűlés napján, a városi
fog m egtartatni.
assszony tudja mi mindenféle apró cseprö cse vasút lámpája. Nem is prüszköl, csak tompán vendéglő nagytermében
dübörög, a harang szól folytonosan és a lekezö Perlakon, 1888 január 4 én Götz Ferencz
cse becse a Monasztrrlinél — az nagyszerül
A férj remegve, lélekzeiét elfojtva lesi a kis csikorog néh i néha. A fiakkeros a lóvasulas szó társasköri elnök.
aranyos felesége arc/át, u ikor egy ilyen vészé moru képpel nézi benne konkuren-éf, melynek
— Perlakon e hó 2 án a temetésen
lovai soha sem táradnak e1, megáll, ahol akar
delmes helyen elveze i. A szabadon alvó orc
voltak arról panaszkodtak, hogy a v áró
lántói nem lélne jobban, mint attól a kirak ittói. és még csak ahrakolnia sem kell.
Nagyot lé'egzik, mikor elhagyták. - No,
Ha nem lenne oly késő, kisétálnánk a város ból a temetőbe vezető úton alig lehetett
szerencsésen átélte. Aztán elmarad a karjáról az ligetbe. Arany dánoshoz.
Olt ül a nagy ma menni a nagy hóban, mert s m a hó nem
asszony, » akkor már sejt valamit, de azét nyu gvar epikus különböző mozdulatokkal mintázva, volt ( llapálolva a/, útról, sem törés nem
godtan megy tovább. Kgyszerre aztán elhangzik úgy ahogy azt a művész ihleteit lelke legneme volt Ugyanez Perlakon is sokaknak feltűnt
az édes ajakról az a kedves mondat, mely otthon sebbnek képzeli.
a pamlagon ülve oly hódító mámorba ringatja a
Biráigatni laikusunk legalább is nevetséges A temetői út, mint mindenütt, úgy Hér á
íéifi-szivet, de a divatboltok elölt úgy csendül lenne ; a 4zakérlök Zala, Hóna és Stróbl minta kon ia városi közút, tehát annak rendben
meg mint a vészharang.
ját vették ki a sok közül Annyit azonban szabad tartása a város kötelességei közé tartozik.
— Gyula kedves, jer csak vissza.
elmondanom, hogy többször végig néztem a min A közönség nevében r méljük, miszerint a
Ha a reményében megosslatolt Gyu'a végig lakat s ha otthon magam elé akartam őket kép haladó váró* e ekintetben is jelét f«g a
hallgatja aranyos kis feleségének az új divalu lel zelni, megyénk szülötte, a Za'a két szobra volt
öltőkről elmondott apolheosisét mialatt magában az, mely legelőször, 8 legvilágosabban állt lelkem adni haladásának.
Sajtóhiba
Lap uk m. számában
elmondja Vértesi Árnolddal : .Veszedelmes por előtt. Van valami megkapó voná*a, mely leledtéka az asszony. Mindig uj ruha. Aztán most ez, hellenné teszi az egészet, s az ember ha nem is í Csáktornya ut< záinak kivilágításáról szóló
most az Ami az egyiknek van, a másik is meg látta Aranyi az élei hen, de ismeri remekeit, ön tudósításunkból kimaradt a febr., márez
kívánja . . . Minden máznak kútfeje az asszony." kéntelen is rá mondja, hogy : „ez a Toldi iró a, és a ril hónap ; amit azzal javítunk ki, hogy
No de elég. — Utóvégre is azt hiszik rólam, ilyennek képzeltem én is őt.w
hogy nögyülőlö vagyok, pedig ellenkezőleg min
Hol vagyunk ? A városligetben. Tovább nem nevezett hónapokban fi ó ától 12-ig fog
den szép asszonyba — és mennyi ilyen szép is mebetúnk, leliá* gyerünk vissza. Tulajdonkepen nak a lámpák égni.
asszony vám — belés>ereiek s nincs nagyobb él pedig itthon is vagyok kis szobámban. A szivarom
— 01)h Mis 'a vezetése alatti Csáktor
vezetem, mint végig sétálni h Váczi uieza törne is eleget! a káóba tüze is csak humvadoz ! M m nyái, kitünően szervezett népzenekar S z il
gében s gyönyörködni a szebbnél szebb női ar den elmúld félben van, mint az 1H87 ik ev em veszter estéjén a nagy-kanizsai polgári-egylet
léke.
caocskákban.
Ha hozzáveszem a tiszti gallérokat az egy
Milyen lesz az újév, ki tudja ? Beleéljük a mulatságára lett meghiva. ahol hallomás
szerint a jelenlévők legnagyobb megelége
csillagtól az aranyos lölgyleveiekig, egy két ko legjobbat!
pott diurnistál, egy-egy utczasarki hordárt, akkor
désére m ulattatták játékukkal a kanizsaiS Z Ó M B A I FA Y B Á L IN T .

A szegény tiinulók felruházása.

a kiadónak, m ini a szerkesztőnek Számi
tünk a t. közönség lovábbi jóakaratára
azért kérünk mindenkit aki csak teheti:
támogassa lapunkat előfizetéssel, előfizetők
gyűjtésével és »gyáltalán legyen jóakaratttd
nemes czélu törekvéseink irányában A
» Muraköz« előfizetési á ra .
Negyedévre 1frt, 25 kr.
Fél évre
2
frt
50 kr
Egész évre 5
frt
Az előfizetések mielőbbi szives megu itását
tisztelettel k é ri:
a szerkesztő és kiadó

6
a
kát. Szívesen konstatáljuk, hogy Csáktornyának ily jól szervezett zenekara mág
nem volt. Helyben pártolják is őket, a kö
zel vidék hálózó fiatalságának pedig mele
g e n ajánljuk a zenekart szives figyelmükbe!
— Időjárási és gazdasági viszonyaink
A m últ héten állandó erős hideg mellett,
szép, derült, szélcsendes, kellemes napok,
— borult, havas, kellemetlen napokkal vál
takoztak Nagy mennyiségit hó borítván a
vetéseket, állapotuk még nem igen hatá
rozható meg. Fa* és trágya hordás, úgy
szintén lóhe mag cséplése folytattatok. —
Alsó-Muraközből Írják: a folyton tartó erős
havazás miatt a közlekedés nagyon meg
van nehezítve A Mura úgyszintén a Dráva
beállott, igy a Horvátországgal való közle
kedés szünetel. Az elsó hó, daczára annak,
hogy a fagyatlan földre esett — később
az erős hideg következtében a föld átfa
gyott, így remélhető, hogy a vetések jól
fognak telelni. — A perlaki drávai révet
a jégzajlás elszakította és egy szigetre ve
tette ki.
— Kérelem Csáktornya városáb n f.
hó 1 én letelepülvén, bérbe vettem a
„Hattyú" vendéglőt Amidőn ez* a helybeli
és vidéki nagyérdemű közönségnek szives
tudomására hozom, ig n kérem, részesítse
nek becses pártfogásukban ! Főtörekvés m
leend t. vendégeim igényeit minden tekin
tetben kielégíteni és általában a város első
vendéglőjét arra a szinvönalra emelni, ame
lyen kell, hogy az álljon Még egyszer ké
rém a nagyérdemű közönséget, legyen szi
vés e gém ezen szándékom keresztül vite
lében kegyes jóakarattal tám ogatni! Teljes
tisztelettel K nonzer Károly a .H attyú"
vendéglőse.

— Eladó Csáktornyán akár részlettör
lesztésre is egy JÓ zongora. Bővebbet, a
szerkesztőség

KCLÓ N FÉLÉh.
— Eljegyzés

Németh József büki
(Zalnmegye) tanító eljegyezte e hó 1-én
Ráth Mariska kisasszonyt az alsó lendvai
hölüykoszoru egyik ismert kedves alakját
— Sok szerencsét kívánunk a kötendő
frigyhez !
— A katonák karácsonyja Zala-Eger
szegen Megható estélyről értesül „Készt,
hely* czimü laptársunk Ugyanis a ZalaEgerszegen állomásozó huszárzázad parancs
nők* több városi előkelőség anyagi támo
gatása folytán m. hó 21-én a század
részére szinelőadással egybekötött karácsonyestélyt. rendezett A 3 méter magas kará
csonyfa tele V It aggatva hasznos apró tár
gyakkal, amelyek a huszárok között kiosz
tattak. Ezután a legénység jól megvacsorált, bort és szivart kapott Az övéitől távol
levő legénység arcza természetesen az öröm
től sugárzott, A derék parancsnok és az
adakozó előkelőség valóban nemesen csele
kedett, amidőn a szeretet ünnepén m egem 
lékezett a szegény huszárokról
— Gyaszhir. D r Lipp Vilmos prem
r kanonok, jeles régész, a keszthelyi gymn
volt igazgatója, f. hó 3-án elhunyt
— A Balatonon közlekedő „Kisfaludy*
gőzös további használását a kormány be
tiltotta, m ert végelgyengülésben szenved.
A balatoni gőzhajózási társaságtól és a ti
hanyi i pát úrtól függ, hogy a hajót a ki
vánalmaknak
megfolelőleg kijavíttassák,
ha ez nem történik meg, kérdés, hogyan
megy át, Siófokról a közönség BalatonFüredre?

Számoltam a múltkor Jeannal, de sehogy
— Búzatermésünk a múlt évben
Hosszú időszakban az 1882-ki év adt, • a sem vágott össze a számadás.
Hogy lehet a i Jean. hát maga soha sem
legnagyobb búzatermést,. A múlt évi ter
járt iskolába ?
més annál is jobb volt. Mig 1882-ben
De hogy nem, kérem alássan, Krampampu43 7 millió hektoliter term ett,addig 1887ben lovecsen mind a hat osztályt kivégeztem.
Lehetetlen, hiszen a kétszerkettőt már az
50 8 millió hektoliter. A m últ évben átlag
hektáronkint 1893 hektoliter term ett; ez első osztályban tanítják . .
Tanítják ám, tudom is én az t , de az ne
oly magas eredmény, minővel csal: né
künk nem ér kutyát sem.
hány állam dicsekedhetik. Ilyen kedvezően
ütött ki a rozs , árpa- és zabtermés is
Újévkor legjobban szeretnék például . . nO
— Dolinav Gyula ifjúsági vállalatának pinezér lenni.
*
a „Hasznos Mulattató* nak újévi első szá
is megjelentem az ovoda bálban. Cílanmát vettük, mely telve van a legérdeke ozosan-Énkicsipve
rúgtattain be, — rútul beodpve
sebb ifjúsági olvasmányokkal, s rakva sompolyogtam ki.
szebbnél-szehb képekkel. Csupán az első
számban a következő ismert nevű Íróktól
$ u k i bácsi okoskodásai
találunk dolgozatot: Sziklay János, Palágyi
Azt olvastam a »Muraközben*1, hogy ezután,
Lajos, Várady Antal, Inczédy László, Szabóné Nogáll Janka, Kistelky Ede, Rud- újabb határozat szerint, kilencs hónapig köteles
a bérlő világíttatni a várost ; de hát febr., márcz.
nyánszky Gyula Szomory Károly. Ezeken és ápril hónapokban mi lesz. mert ezekről hall
ki ül még egy csomó jó m u n k a ; úgy gat a krónika. Ez szöget ütött a fejembe. Márhogy a füzet gazdagsága, képeinek szép már azt hittem, hogy ezekben a hónapokban
sége és sokasága meglepi az olvasót. A sötétségben maradunk, mikor Bandi öcsém, aki
»Hasznos Mulattató* jelenleg 16-ik évfo mindenütt benfentes. felvilágosított, hogy a városi
elöljáróság tekintettel (az ezen hónapokban gya
lyam át futja. Serdülő fiuk s leányok olvas kori k ö d ö s időre, kötelességévé tette a folyto
hatják, ámbár Dolinay kizárólag leányok nos világítást a — holdnak.
*
számára is ad ki egy kedves lapot, a ,,Lá
Bandi öcsém olyan av emberek között, min^
nyok Lapját4*, nry*ly szinte régi lap, 14 ik
évfolyamát éli. Ü gy ennek, mint a Hasz a gödény a madarak között : iszik, de tízért
nos Mulattatőnak előfizetési ára negyedévre ú s z i k is.
•
1 frt félévre 2 frt Az előfizetők ren lki- j
Ugyan, hogy beszélhet annyit Jutka néni
vilii kedvezményként minden füzettel egy szólítom meg szeretet re méltó ellenfelemet.
Már hogy ne beszélnék, — hiszen maholnap
fél ívnyi külön müvet is kapnak, melyek
év végén önálló kötetbe foglalhatók, továbbá j a fo g y a sztá si adó miatt egyedül ebben lelem örö
memet, csakhogy épen még ezt is meg nem adóz
3 frt 60 kr. leszállított áro megszerezhe- j látják.
_____
tik a Történelmi arczképcsarnok ez diszmíívet.. mely elegáns diszkötésbe 231 ari,z
X M in t h a ll j u k , városkánkban egy
képet és életrajzot tartalmaz, melyek égé Kosmos (olv. Kösz-mos) nevű kölcsönösen t á»
szén az ifjúság igényeihez vannak alkal- m o g a t ó egyesület létesült.
X M e t .e o r o lo g ia . Olyan hideg uralko
m zva. Ajánljuk Dolinay kiiünő ifjúsági
a múlt héten városunkban, hogy a városi
vállalatait a müveit szülők figyelmébe, ennél dott
tanács még a kútakat is kénytelen volt füttetni.
o l’sóbb és megfelelőbb lapot nem nyújt Költség kímélés szempontjából — úgy is sok az
hatnak gyermekeiknek A lap diszes kiál adó — kevesebb i l l a t s z e r t kellett volna a
lítású, színes borítékba van fűzve, s 44 fűtésnél felhasználni.
X A k o r c s o l y a e g y l e t is megalakult.
oldalra terjedő változat' s, mindig vonzó és
Szükség is van rá, mert nálunk sokan szoktak
érdekfeszifó olvesmányt nyújt. Kiadóhivatal: jégre
menni. A c/ipész testület, mint halljuk,
Budapest, Kecskeméti utcza 13. sz , ahová hálafeliratot intézett az elnökséghez.
szerkesztő neve alatt küldendők az előfi
zetések.
— A közös hadügyminisztérium elren
delte hogy az ismétlő fegyverekkel ellátott
hadcsapatok tartalékos katonái, az ismétlő
fegyverekkel való bánás betanítása czéljából
hét napi fegyvergyakorlatra behivass nak
A fegyvergyako*laton a csapatok tartalék s
tisztjei is részt vesznek A fegyvergyakorlat
a tizedik hadtesthez tartozó csapatoknál
már január hó 22 én kezdődik.
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Qandjr §andy naplójából.
Kgy nagyszerű értekezést olvastam az Academia kiadásában : „A nagy hó b o r - á i a t i
szempontból* — Több szakértő k í s é r l á t 
k é p e n, reggel öt óra felé indult ki a központ
ból az Académi&hól s teljes épségben (!!!) jutottak
haza. Mi több, az egyik, kinek r é s z e s s é g e
ma már bebizonyított tény, a rendkívüli s i k e r
óllal elk&bitiatván. nem is a k a r t baza menni.
Társai egy nagy hórakás közepére felüljék s ké
rem, másnap — mfer nincs o t t !

#

Hoiön újévkor a szabóm boldog újévet kivfenni ! Ijedtemben egy tlór ifent nyomtam a mar
kéba, mire ö olyan zavarb i jött. — lalftn örö
mében (!) - hogy tulajdonképeni czé'jál feledve,
eltávozott. C*ak később jöttünk tisztába, mikor
i mfer későn volt.

FELELŐS SZERKESZTŐ
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Postu vaui óitateljl!
8 pomoejom BoÉjora poénem) uredjenje
petog teőaja uatih dovíü ! Cetiri letih dugó
pózna veő púk novine „Medjiraurje*, dakiem
od proftlosti i vezdaönjost na-ib novin malo
nam je treba govoriti. To svaki polt pred*
piai mk i őitatelj aua, da smo vu horvatskom
i tak vu magjarskiin delu na>ih novin jeden
glavni cilj dostiéi hotelt, i to : napredek naie
lepe okolice Medjiuourje.
K .j se buduónoati tiée, od t*ga vám
samo to pi-emo, da ie na§ program ou isti,
koj ie do vezda bil. Hoéemo, da púk vu veri
kr Canskoj i poljeg zapovedih Boijih ti veti
neprestane; h< őemo, da bado med uatni inir
krflémski i ljubav botanika ; hoéemo, da se
örköké prav ce i naredbe poglavarov zadrie;
hogeino, da Medjimurje i púk meijiraurski vu
duievnom telovnom 1 mateiialuom poslu napreduje; ali hoóemo i to, da se sveta istiua
i púk vu oeevidnosti novinah brani Ali to
sve vu vekáem, kak do vezda.
Prevideli smo, da su naie novine premale bile. Zato s no je tak povekőali, da
vu orsagu néma med tijedmce izlazefiemi
novinami pata nádim novinam, kaj se velikoée i fal cenu tice.
Vu noviuali nasib budeju poát. predplatniki éitáti mogli ue i uo: pravic orsaga, poveBt naSe domovine, lepe pripovesti, popevke
gospodarstvene őlanke. Pod napiaom „I« proilosti Medjimurja* bude povest svaké uuedjimurske faré irjisAna. T'sili budeino se, da
budu nagi őitatelji pod napisom: , Knj je novoga? u zuameniteáa pripeőMija i novine
naie okolice, varmegjije orsagu i celoga sveta

nego je po drugih orsagih potepal magjai ske peneze. Zato se je vnogo Magjaniv
aló ilo s Horváti, pák su pozvali Lidislava
sina K rola m 1 ga iz Nepulja.
Ali je ^igm ond sve one, koji hu ne
od njega odruzili, d *1 poloviti, i dal jih
je skup s njihovi n v »djo;n Héderv«ri Kont
lalvanom vu Budimu skonőati
Zaradi t ga je vei ki nemit- nadnl vu
or agu. ^igm ond pák da lóg nemira vtidi,
priőel je tabora vodit.i h Túréi ni, koji hu
or>aéke granice ba ituvali, ali Turéini su
ga nadladali.
Zatim je Zigmond op t doSel vu *>rHag
i iz nova je z p óel s oje okruinoHti
Ma
g já ró l ve ikadi pobundi su se proti njerau,
vlovili su gi i vu Viőegradu v redt zaprli.
Ali pri atelji su k alja za 18 t.jednov oslobodi i iz relta, a Zigm nd vteí Cilley Baru
za ienu i ustanov 1 je no oga vitetkoga
reda. —
Od tóga
vremena poéemdi nantal
je mir vu őrs gu i Zigmond poőel je or
Haéke poflle obavljati Potlam nastavil ne je
i turnki labor. Zigmond ne e pri Galumboku pobil s Murád suhanom Óvd se je
UredniMvo i Izdateljstvo
izkazal i Ilozgonyi C cilia, koia se je na
fiajki po Dunavu vozibi, i vnogo vitedkih
őinov vőinila.
iz p o r c a it m n y ja r s k e .
Zigmond imái je iz 25 jezer ljudih
Zigmond (1387 — 1437) kraljuval je 50 sastnjeőu vojsku, pák je zato pák bil po
let vu magjarskim orsagu, al od tóga je tuéeu od túr inov Sam kralj bil je vu
23 leta navek táboré vodil.
v likoj pogib Iji. T ér He je Hgmo zvel’éil,
Bil je nagel i srdit dovek, sprvince se da ga je Uozgonyi Cerilia h vebkom b t
vre pr*v bpo ponaáal proti Magyarom S koőom vu -ajkú h velikom teíkoóom apraoraeCkirai posli hí je malo glavu trl
Bilo vila, i vu h gum ó meato odpeljala.
vreme, da I st, let niti nije videl őrs gf
Zigmondovo li'ljen je je pod zadme

éitati mogli. íz dobrili áalah i smeíúcali se
takaj nebudeino spozabili. Lutrija, cena í'tk a
tijedni kolendar, s« jmi í proáéenja budu takaj vu novine postavljeue. S jednom reCjum
trsiii se budeino, da budu pofit, predplatnki
novine .Medjimurje* zap avoga i najbo^ega
svojega priatelja ditaii.
Ali uredjeujo, tiskat.je i izdanjo aaÜh
povekAau h novin vn *go stotinih f nintov
kofita. Uredniötvo zna, da njegov trud se
uemre izplatiti ; ali iséuna, da se barem tiskan e i ízd nja splati Zito mi ne samo na
vezdaánje
stare
predplatnike raéuuamo,
nego prosiino vsakoga Citate ja, naj predp'ati
ua novine, ili naj staneju vu druitvo, pák
tak naj predplatiju.
Noviue kodtaju na feitalj leta 1 írt
25 krajcarov, na pol leta 2 fit. 50 krajcarov. Predplate se nenoraju taki platiti. Izdateljstvo deka fertalj leta dugó. Prosimo one
koji bofteju novine dobivati, naj ua jeini
karti ureduiku to uaznanie daju.
Jtid jedenput preporuramo sviin ^ita
teljem nade nőve novine i jeamo svim <ita
teljem s pozdrav >m.

letala je nad Zrinyi gradom vu suse Istvu
• otoka Colapi; posvec'ena je bila bl. dev.
Mariji i imala je vnogo glasov.t h pr< döeira )
i z p ro M to M Ü JU c t i f i m u r f n
Za kratko zlegnula se je megla a pút skazal se je pred éetom uje»ovom. Vezda je
V.
[Zriuyi napiéi koracal ali éisto s drugom
Sv. Jelenanakanom, ar kada je vu Sveticu doáel, pripovedal e s njim na putu pripetilo se őudo
( 4 -)
tér je redovnike s osobitom milostju svojom
Po biijoftkoh jedooga poTlIna,
obdaril i njim obeöul, da od vezda nastojal
Kak smo spomenuli, Zrínyi Miklód Je binie, da se s nj mi nikakova uepravda pri▼ile nasdnih korakov poéinil proti pavlinom p> t la nebude.
vu 8V. Jeleni ; a niti mu to nije bilo d<>s'&
Za z»l«»g svo ega pomirenja i obe- anjab
nego Be je odputil s oboruianom éetom, da usup‘ot tomu, da j" bil zbuk pavlinom po
vu Svetice nalazeée se pavline pretira. Véé éiujenih nepravdüh zatui n, piistul ie pomir
Je i krv preleval na lom putu, kada n»je lji\i ugovor s pavlini, po kojnn dobili
u
denkrat nastala )e tak naglo tolika megla, da ovi nizad naioblj aiiili st, * veder vina i one
med goiaini nije uikud nikam mogel, ar je vcökrat pod ímenoin Fadan spomenute goputa öisto zgubil.
ric»* sa svimi svojimi pravicami gorn Ckimi.
Nemoguéi niti napivo, niti nazad, na
Táj poinirljivi ugovor bil je vu sliki
hadjal se je vu jako nepovoljnom poloiaju, dokumenta od obolveh strankab pod pisán
zato je obrekel, da, ako mu Bog srréno van i s peőuti potvrdjen. O i ovoga vremena nas
zajti dopusti iz nelzmeiuih gorab i klisu- tojal j ‘ gróf Z'inyi redovnike öve svukoj ő
rinah, onda niti cirkvu svetiöku, niti tam kimi dobroe nstvi na svoju stran zadobit,
stauujuöe pavliue nebude ban'oval (Sve'ica | samo nedeljui pijac (trgovinu) z-(drial je Nu
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redovuiki svetoga Franje iuiajuéi vu Óvkovju
svoju cirkvu, obavljali hu tam svetu siutbn
bőiju na svetéme dane. Kada pák je to
narod v dél, pornál un se je od 9\etojelen8koga
pijaca vu varoő potegnul. Ovak je pomalom
pijac i irgovina lu vpoljana bila
Nu vu navadi je ostalo obdrZavanje vebkoga proáóenja na sv. Heleui i to na dán
sv. Jelene, na koj dán trfcilo ge jo tu zvun
svakovrstne robe veliki broj rogate mariié
kak takaj i kopitne t j. konjov

()d tflada vumrla.
bto bi veroval, da v n l e m ornagu,
gde je kruha i vina vu- zobilju, vu tóm
europejóom Kanaanu mo i je od glada
vumreti ? 1* k ipák h« je lo pri »eli o a lo
baé pre boiiénimi vefki s jednom ntari
com vu Hudapeátu.
Fi ed svetki nekoliku danov do^el je
jeden kukavno obleéeni taree na dvoriáée
lein'ga tanovanja Illltllovoga. V rezdrapanu njegoai pravu zakvaéena vlekla se je
iena). Zalostno jib je bilo p g edati, iz lica

jaku razlalostila zloéeata mu iena Cilley
Bara. Ona je naimo na to iá!a, da bi posle
Zaigmondove smrti ona bila kr.djica vu oraagu. Zaigmond ju je zato dal vloviti i vu
Nagyváradu v re t, zapreti.
Zaigmond odprl je vu Budimpeéti sveuöiliéte, ali budue mu nije dal dosta do
hi-dkov.Z'to ae je ovo aveuéiliáte.na skorom
do rglo. Vu Budimu pricel je takaj lepu
kraljevaku palaőu
aidati,
ali ju nije
dcgotovil.
Zaigmond dal je vnog m varadom vlast
da ae zoveju alobodni kralj. varaái. Do
pusfil je, da ae kmeti slobodno aeliju, i od
lu< il je da i kmeti mora u biti aoldati.
Imel jesam o jednu köer Ja 2abet,u,koja
ae je a Albertom auat'iiskim heicegom za
ruéila. Posle amrfi Zigmonda poatal ja Al
bert magjaraki kralj

G O S P O O J lftS T V O .
Z a j e d e n z rok p o a t a n k a
i u ö n e b ö l i poatavlja Hokard iz Altura
vu potrebl'avanje me$t,eraki tivinakoga gnoja. lati je akuéal, da je 2uéavoat na takvili
imanjih vu őaau ae podigla, gde ae za
ljudakoga pamtiveka neje opazila, gde au
za gnojenje zemelj majsteraki gnoj ivinaki,
navlaatito pák od *ivinah poginulih od
iuéavoatne bob rabili. Íz ovih opaianjali
oéevidno je, da ee érvi 2uiavosti né au vuni tili, nego da vu zomlju dospevéi, dalje
au ae razvijali, te onde beteg prezroéili.

ne iupljina, érez koju bude zi ak alobodno pre
bad jal Na tej naéin bude pólóién ja mo
guínoat, da na aluöajno (pripetce) preljuknjenom dimnjaku pripetiváa ae ognjena
iakra vgaane, prvlje nego bi na krov doapeti mogla.
K o m u n o g e * v i c a j u, te po
vru ini vnogo hódi peéice, on naj ai za
noge bar toliko véini, da ai med pratnui a
lőjem nam aie Ovo prepre i, da ae tenka
ko/a med pratmi nezvlede, te neorani, kaj
bi hodanje jako otezőavalo. Medtim je lőj
proti vnogovratnim noínim bolim jako
dobro aredatvo Poatanek bolnoga knrjega
oka ravno od tóga izhaja, da zbok natiá<anja ciiem od naalage noine koie izgineju dob lojnate zeatavine, te na njiliovom
meatu trdki ae napraviju
Dajmo onda
nogi neobhodno potrebnoga lója barem
izvuna a tim, da preil dugáimi putovanji
polejene obvojke na nje navleéemo.

tembru najnapredneie, ar vu ovo letnd dobé
drevo bolje oslabi, nego v jegeui, ili pák s
sprotulefja. Oslabljenje je pák zato potrebito,
da gibanje vu raj enju (goneoje) dreva bolje
tira vu sadovne pupke, neg pák vu drevo
Ktmo.. Obrezavanje presadjenog dreva obavlja
j se zatim nastajuöega protuletja;

Káli H Ó M M Á ?
Brodolomje.

U Fiume prijavljuje nam iedeu telegram,
da ja magjarski trgoveéki brod imeuom Marco-Má'ia idué iz Francuzke, vu zilavu
kv rnerskom pri U tb^zo brodolom je pretrpel
Brod je éisto predit, nu na njem nalazeéi «e
brodari oslobodjeni su svi do najzadnjega
Zmrzel se je.
Bveznay Diogen iz Pálháza, 42 leta
stan poslenik najdjen je na sam bo£ié v jutro
na putu sur injeni. N i éti vöt gi véé n<su
mogli p ebuditi usuprot svim moguéim vrafctJ e d e n n o v i é i n á d i n o b d r - vam.
2 a n j u s a d a. Jeden nendki gospodar
Hvalevredni areétant.
spr.ivil je svoje jabuke éré/- zuno ravn* tak
Juliano Vinceuzo zaprt je vu New Jorvu jamu, kak se n&vadno krumpir spravlja ku zbok ubojatva. Zidnje vreme je usuprot
P 'nastrvái dno jame a orehovim vcbjem 8 do rój koéti tak omréavil, da su mu se önk<>jiin je onia i pokril sada, te da ga ob dili Z i kratko doéli su ipák na írok ujegove
őuva ó l m lev iérvov zagrnul ga je za(im mlednoati. Opiz* i su n&jme, da vekgi dél
aa zem'jom. S protuletja van pobiani sad svoje kőé e svaki dán nad telezne gatre svobil je friiki i <itavi kak da bi ga 8 drva jega ob’ok© van daje avojoj 2eni. Rtvnitelj
pobtaj.
tóga icéta pozval ga je zbog tóga na raéun
a on ie odgovoril, da ima ieuu, koja skapa
K a k s e j a l o v o i l i n e p l o d n o s decom svojom glad i uevolju trpi odkad je
s a d o v n o d r v j e m o r e pl o d a no- on ziprt, buduö neiini dosta zislu .be. Rivs e ő i m v é i n i t i . Onakva sadovno drvje natelj kak doDroga srca élovek, oiredil je
koja nedű nditi, te vsako let ) vnotinu let* taki, da se Julianu kotta podvostruói a i
í rni njegivoj priskrbel je slutbu vu szőjem
nili mlalic postr&nce gonijn najbo ji nádin
is'a vu plodovita pretvoriti je presadjenje zavodu.

P r i p e é e n j e v u i g a n j a ae 1a k i h i p u a t a r a k i h h i i a h, vu
najguHtPih prigodah ae pokazalo od zroka
nepodp ino zgotovljeni hiini dimnjaki (rauKai viáe, n»jglasovit‘’*i englijanski vrtfang) Vaaki, koj takve hi*e da zidati, m o
ra na to akrb imati, da ae dimnjaki po ljar Riveis, vsakovisfno n<*rodovito sadovuo
moguöioati iz eigla zidj(‘ju, ili pák ako se dre\o presadjuje, érez kaj kaj ono never jatno
iz drva zgotavljaju, onda ae naj kak vanj- rodovit) p istaje. Ako i nemoremo ovak pr aka povr ina tak i nuterénja a cementom tirani naéin preporucit', ar je k tomu feih
ali pák a blatom na debelom om aie í ten zrak i dobro zemljiáte potrebno, medtim
na to je treba paziti. da drveni deli krova jednovito presadjenje nerodovitoga sadovnoga
od alaboga priredjenja kaj ved niti a ni- dreva svagde moremo napotek dati, gde rekakvom vratjum dimnjaka nebi doSli vu dovitost ne je 8 drevjem vu razmerju Po'eg
dotikanje, ali naj med obedvemi oata- najboljib skug'njah ie preB&djivanje vu sep

Nesreöa na Kolodvoru

Vu >redu v jutro ob 1 vuri, kada so
na budimskom kolodvoru vagoné slagali,
geuula ae je j^dna magina izuenada tsr je
p-ed njom stojoéeg teljezniékoga Cinov ika
Déria prebitila. Videói to Breuer Ármin
kolovodji, priskoöi, da Dé.ia izpod matiné
van potegne, nu tak se je v naglosti k tomu
nedolotno sptavil, da mu je jednu ruku od
ramena maá na zdrobila. Déri bil je sreőneli;
videéi se vu pogibelji, legel se je med éinje
v dut tak, da inu masina nikaj nije mogla
njihovoga mogel se je éitati strafini glad nije dobi! itana, tak je dofiel vu ovaj letni zvan oooga, kada ga je prebitila i évrato
ozledila. Breuera o nesli su odinah na kliniku
koj jih obedvoje ved duie vremena muci, stan gospona Hüttla.
Poalednja tri dana vrtlar nije videl gde mu je dr. Kasaay ruku amputirati (rezati)
zubi klepelali su jim od zime. Vrtlar
ovoga stanuvanja Stnler Fe enc znpi'a je Kichtera, zato odluril je, da je bude p »gledal morál Doktori vele, da nebude zato vumrl.
Odide <lob na vrt i kada odp'e vrata od
Goreéi vagon.
kaj tu isdeju ? Starec niti reő nije mogel
Blizu Utrechta vutgal se je jeden pisteni
pregovor ti, nego Hklo;»iv;i di hőufe ruke, filagore akoro je nazred opd. Ricbter lelal
gledal je suznimi oémi na nemnglu sta je s ienom zvan aebe na alami do!i,i vidlo vagon vlaka idudega iz Amsterdana vu Nericu. V itlar Re e : Ja aem aam airomak ae je, kak da bi obed a mrtvi bili K di maÖku. Lijti i sve p»áiljke su pri torn zgomoj prijatílju ! Ah ne, neproaim nikij je bbíe pristupil vidi, da e iena véé m rtva rele skupa a vagonom
odgovori st'rcc iulikim glisom samo mi a starec baé vmira.
Nesreéa pri sprevodu.
Vu t j hip javi vrt ar najbbinjoj poVu korzíkanskoj obéini Bastia pokapali
dajte nekakov kutic vu kojem ae stisnem. |
2ena mi je beteina, evő ved je éido zne liciji celu at.var i za kratko vn m e bila j • su mrtvo telő nekoga Orbana, koj je letal
mogla,a némám meata kam bi ju pol *iil; i policija tam s j«dilim doktorom. Doktor faki vu tretjem katu. Kada se je véé lepi bröj
je izjavil, di je 2ena im rin j n*, da je vu ljudih okolo mrtveca zilel, za^tropota i sprassmi'ujte mi S" !
Vrtlar premilovid je nevoljne atarce i mrla i to od glada. Starca odpelali au od ka pod njimi i oni se svi zrute na uifji kát,
dal jim je mentő vu vrtnoj filagor ji (hűt') mali vu ápital n i p >1 amrínjenoga vlejali kojega su predrli tér se daljo ruá li. Oscm
Starec done el je slame iz kője j© napravil au mu taki vu vusta malo bkora tér ga ljudih se je pri toj nesreói jako ozledilo, 6>
postelju tér íenu svoju na nju pólóid. zaCeli m aciti nu nezna se, jeli ga budu tiri odrasli i jedna (Lala devojöici mrtvi iu
ostali Z i éudo, da se pri tolikoj nesreéi nije
S ’ako jutro odi'el je vu varoA a aimo po mogli zvraéiti.
To s© airomakom pripeti vu v rohi, viée ljudih zatuklo 1
poldan do?el t r atar ci donesel po koj ko
mád k uha, kojega je od dobrih ljudih gd»* se m liinni i mibjuni broje, gd© boga
Ovak/nameoitik zidanicah ima diudmas
ap oail. Vrtlaru i tipovedal je, da ae /öve taéi le z e re van liitvju na luksuá, na prev i v naftoj domoviui vnogo.
R chter József; bil je cipelar, nu meStrija zetnosti. Zalosten je to kip druítvenoga iivNövi utoraé.
Komaj su se v glavnom varofiu reflili
mu je zlo iflla, zato bil je ovii prisiljen Ijenja !
Bogata^i! jeli vas nezizeb© srce pi i jednoga pigibeljnoga uiorafti Hay B rnata,
ostaviti i za teíaka ifi. Kak teiak mucii
véé se je drugi iito tak pogibeljen za sirose je a íenom akupa vnogo let po fabrikah gori spomonetomu pripeóenjn ?
Podjite vasé airomake k nam mn na raake pojavil. To je nekakvi örünsfeld Vili drugih meatdi Naza lnje zbeteial i nije
nije mogel ni aj zasluiiti a tóga doíe' je se'a mi j'm bar toplu hi'.u i kruheka dam •! moé Tóga krvoloén ke stoa'i su zbok prekomerne u2ure iz Beéa a ou nastanil se je
na bogedku batinu. Na zidnje vee nigde

kát. Sziveaen konstatáljuk, hogy Csáktoruyának ily jól szervezett, zenekara még
uem volt. Helyben pártolják is őket, a kö
zel vidék hálózó fiatalságának pedig mele
gen ajánljuk a zenekart szives figyelmükbe!
Időjárási és gazdasági viszonyaink
A m últ héten állandó erős hideg mellett,
szép, derült, szélcsendes, kellemes napok,
— borult, havas, kellemetlen napokkal vál
takoztak Nagy mennyiségű hó borítván a
vetéseket, állapotuk még nem igen hatá
rozható meg. Fa- és trágyahordás, úgy
szintén lóhe mag cséplése íolytattatik. —
Alsó-Muraközből Írják: a folyton tartó erős
havazás m iatt a közlekedés nagyon meg
van nehezítve A Mura úgyszintén a Dráva
beállott, igy a Horvátországgal való közle
kedés szünetel. Az elsó hó, daczára annak,
hogy a fagyatlan földre esett — később
az erős hideg következtében a föld átfa
gyott, így remélhető, hogy a vetések jól
fognak telelni. — A perlaki drávai révet
a jégzajlás elszakította és egy szigetre ve
tette ki.
— Kérelem Csáktornya városáb n f.
hó 1 én letelepülvén, bérbe \ ettem a
„H attyú" vendéglőt Amidőn ez’ a helybeli
és vidéki nagyérdemű közönségnek szives
tudomására hozom, ig n kérem, részesitsenek becses pártfogásukban ! Főtörekvés m
leend t. vendégeim igényeit minden tekin
tetben kielégíteni fs általában a város első
vendéglőjét arra a szinvönalra emelni, ame
lyen kell hogy az álljon Még egyszer ké
rém a nagyérdemű közönséget, legyen szi
vés e gém ezen szándékom keres/tűi vite
lében kegyes jóakarattal tám ogatni! Teljes
tisztelettel Knorczer Károly a „Hattyú"
vendéglőse.
— Eladó Csáktornyán akár részlettör
lesztésre is egy jó zongora. Bővebbet a
szerkesztőség

h C L Ö \F É L É k \

Számoltam a múltkor Jeannal, de sehogy
— Búzatermésünk a múlt évben
Hosszú időszakban az 1882- ki év adti a sem vágott össze a számadás.
Hogy lehet as Jean. hát maga soha sem
legnagyobb búzatermést. A m últ évi ter
járt iskolába?
més annál is jobb volt. Mig 1882-ben
De hogy nem, kérem alássan, Krampampu43 7 millió hektoliter termett addig I887ben lovecsen mind a hat osztályt kivégeztem.
Lehetetlen, hiszen a kétszerkettőt már az
50 8 millió hektoliter. A múlt évben átlag
hektáronkint 18*93 hektoliter termett,; ez első osztályban tanitiák . .
Tanítják ám, tudom is én az t , de az ne
oly magas eredmény, minővel csak né
künk nem ér kutyát sem.
hány állam dicsekedhetik. Ilyen kedvezően
ütött ki a rozs , árpa- és zabtermés is
Újévkor legjobban szeretnék például . . . nO
— Dolinay Gyula ifjúsági vállalatának pinezér lenni.
+
a „Hasznos Mulattató" nak újévi első szá
Én is megjelentem az ovoda bálban. (llanmát, vettük, mely telve van a legérdeke
ozosan. kicsipve rúgtattam be, — rútul beo.ópve
sebb ifjúsági olvasmányokkal, s rakva sompolyogtam ki.
szebbnél-szebb képekkel. Csupán az első'
számban a következő ismert nevft Íróktól
(jjfaki bácsi okoskodásai
találunk dolgozatot: Sziklay János, Palágyi
Azt
olvastam
a »Muraközben44, hogy ezután,
Lajos, Várady Antal, Inczédy László, Szabóné Nogáll Janka, Kistelky Ede, Rud- ujAbb határozat szerint, kilenc* hónapig köteles
a bérlő világíttatni a városi ; de hát febr., márcz.
nyánszky Gyula Szomory Károly. Ezeken és ápril hónapokban mi lesz. mert ezekről hall
ki ül még egy csomó jó m u n k a ; úgy gat a krónika. Ez szögei ütött a fejembe. Márhogy a füzet gazdagsága, képeinek szép már azt hittem, hogy ezekben a hónapokban
sége és sokasága meglepi az olvasót. A sötétségben maradunk, mikor Bandi öcsém, aki
*Hasznos M ulattató41 jelenleg 16-ik évfo mindenütt bententes. felvilágosított, hogy a városi
elöljáróság tekintettel (az ezen hónapokban gya
lyam át futja. Serdülő fiuk s leányok olvas kori k ö d ö s időre, kötelességévé lelte a folyto
hatják, ámbár Dolinay kizárólag leányok nos világítást a — holdnak.
számára is ad ki egy kedves lapot, a ,,Lá
Bandi öcsém olyan a*/ emberek között, min^
nyok Lapját14, m<*ly szinte régi lap, 14 ik
évfolyamát éli. Úgy ennek, mint a Hasz a gödény a madarak közölt : iszik, de azért
nos Mulattatónak előfizetési ára negyedévre ú s z i k is.
•
1 frt félévre 2 frt Az előfizetők renlkiUgyan, hogy beszélhet annyit Julka néni
vtlli kedvezményként minden füzettel egy szólítom meg szeretetre méltó ellenfelemet.
Mar hogy ne b e sz é ln é k . — hiszen maholnap
fél ívnyi külön müvet is kapnak, melyek
év végén önálló kötetbe foglalhatók, továbbá a fo g y a sztá si adó miatt egyedül ebben lelem örö
memet, csakhogy épen még ezt is meg nem adóz
3 frt 60 kr. leszállított áro megszerezhe tátják.
_____
tik a Történelmi arczképcsarnok ez diszmíívet, mely eleganH diszkötésbe 231 arcz
X M in t h a ll j u k , városkánkban egy
képet és életrajzot tartalmaz, melyek égé Kosmos (olv. Kósz-mos) nevű kölcsönösen t áni
o
g
a t ó egyesület létesült.
szén az ifjúság igényeihez vannak alkál
X M e t . e o r o l o g i a . Olyan hideg uralko
in zva. Ajánljuk Dolinay kitűnő ifjúsági
a múlt héten városunkban, hogy a városi
vállalatait a müveit szülők figyelmébe, ennél dott
tanács még a kútakat is kénytelen volt ftiUetni.
ol sóbh és megfelelőbb lapot nem n y ú jt Költség kímélés szempontjából — úgy is sok az
hatnak gyermekeiknek A lap díszes kiál adó — kevesebb i l l a t s z e r t kellett volna a
lítású, színes borítékba van fűzve, s 44 fűtésnél felhasználni.
X A
k o r c s o l y a e g y l e t is megalakult.
oldalra terjedő változat* s, mindig vonzó és
Szükség is van rá, mert nálunk sokan szoktak
érdekfeszitó olvesmányt, nyújt. Kiadóhivatal: jégre
menni. A c/ipész testület, mint halljuk,
Budapest, Kecskeméti utcza 13. sz , ahová há'afeliratot intézett az elnökséghez.
szerkesztő neve alatt küldendők az előfi
zetések.
— A közös hadügyminisztérium elren
delte hogy az ismétlő fegyverekkel ellátott,
hadcsapatok tartalékos katonái, az ismétlő
fegyverekkel való bánás betanítása czéljából
hét napi fegyvergyakorlatra behívass nak
VASÚTI M ENETREND
A fegyvergyako-laton a csapatok tartalék s
tisztjei is részt vesznek A fegyvergyakorlat
esé3
ÍM £ é »
Indal.
a tizedik hadtesthez tartozó csapatoknál
grúgsrhof Mi.
már január hó 22 én kezdődik.

— Eljegyzés Németh József büki
(Zalamegye) tanító eljegyezte e hó 1-én
Ráth Mariska kisasszonyt az alsó lendvai
hölgykoszoru egyik ismert kedves alakját
— Sok szerencsét kívánunk a kötendő
frigyhez !
— A katonák karácsonyja Zala-Eger
szegen Megható estélyről értesül „Készt,
hely* czimü laptársunk Ugyanis a ZalaEgerszegen állomásozó huszárzázad parancs
nők a több városi tdőkelőség anyagi támo
gatása folytán m. hó 21-én a század
Reggel
6 óra 2K perczkor postav
| ^
részére szinelőadással egybekötött karácsony
Délután
4 t 13
»
estélyt rendezett A 3 méter magas kará
Éjjel
12
»
09
*
gyorav.
csonyfa tele V lt aggatva hasznos apró tár
ganizsa Mi.
gyakkal, amelyek a huszárok között kiosz
Reggel
5 óra 16 perczkor gyorsv
\ »
tattak. Ezután a legénység jól meg vacso
1 1 » 56
»
postav.
\Ü 1
J 0 n v n I ii m i e ■ <> il ii a li e t i « í i R r k o r | Délben
ráit, bort és szivart kapott, Az övéitől távol — ------------------------------------------------ ------------------------------ Éjjel
10 . 21
»
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levő legénység arcza természetesen az öröm 
Varázs
d
ftU.
gandy gandy naplójából.
Reggel
7 óra — perczkor vegyesv.
)-«
től sugárzott, A derék parancsnok és az
Egy nagyszerű értekezést olvastam az Aea- Este
10 „ 2 7 ____ .
^
»
)- |
adakozó előkelőség valóban nemesen csele
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szempontból.« — Több szakéi lő k i s é r I e I-1
lékezett a szegény huszárokról
grágtrhof Mól.
k é p e n. reggel öt óra (elé indult ki a központ- j
— Gyaszhir. Dr Lipp Vilmos prem ! bői sz Aeadémiából s teljes épségben (!!!) jutottak | Reggel 4 óra 53 perczkor gyorsv.
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r kanonok, jeles régész, a keszthelyi gym n haza. Mi több, sz egyik, kinek r é s z e s s é g e Délben II » 27
ina már bebizonyított tény, a rendkívüli s i k e r ' Éjjel
9 , 53
„
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volt igazgatója, f. hó 3-án elhunyt
által elkábitiatván nem is a k a r t haza menni.
tfSanixsa Mól.
A Balatonon közlekedő „Kisfaludy" Társai
egy nagy hórakás közepére állítják s ké Reggel
6 óra 37 perczkor postav.
) _ :a
gőzös további használását a kormány be rem, másnap — már nincs o tt!
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tiltotta, m ert végelgyengülésben szenved.
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Éjjel
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gyorsv.
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Heiön újévkor a szabóm boldog újévet ki-1
A balatoni gőzhajózási társaságtól és a ti
garassá Mól.
hanyi :-pát úrtól függ, hogy a hajót a ki vánni ! Ijedtemben egy (lói iánt nyomtam a mar Reggel
4óra 50 perczkor vegyesv.
)j£®
kába, mire ö olyan zavarb i jött. — talán örö-;
vánalmaknak
megfelelőleg kijavíttassák, mében (!)
9 „ 1 3 ____________ . _________ ) j J .
hogy tulajdonkópeni czélját feledve, Este
ha ez nem történik meg, kérdés, hogyan eltávozott. O ak később jöttünk tisztába, mikor
FELELŐS SZERKESZTŐ
m egy át, Siótokról a közönség Bálát,on- már későn volt.
M A R G I T A 1
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Füredre?
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tecajv
V f e t l n l f h M plM «riiH :
Glavni pijac, fratoriika Iliin, lév<>
na kondignaciji.
S uradnikom
moéi je avaki dán goTorit i nied
11 i 18 vurom. — Sva poftiljko
tiduón ae zadriaja novinuli, i»aj
aa poliljajn na ima M a r g i t a i
J o z e fa nradnika vu ( akovec.
l a d » t e l |N t v o :
K n jita ra Fiachal Filipova kam aa
nredplata i obznaim pofiiIjaju.

,

.
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na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druitveni znanstvem 1 povuéljivi list za púk.
I x l a x i M v ak i t i j ( k<l<kn j e t i i n k r u t i í « : v u K vatkii ii«k«l<elju

S U U n i[b u n ik ; ^UdjimMnkega ptápomagajultga üinovniikof
«
ip.uk,itíS ' i
Jruitva"
vu Prelogu — „Gornjo .1h'djimurskoga kullnnwga d n t'.ivú" vu Stngovi__________________________________
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.
.
.. .
éitáli mogli íz dobrih áalah i smeiicali se nego je po drugih orsagih potepal m agjarr o s t u v a i l l Ó ll<lt0*jli
takaj nebudemo spozabiü. Lutri.a, conn ütka ske peneze Zato se je vnogo Magjarov
8 pomoejom Boíjon. poínemo ure-ljenje tijedni kolondar, s.jmi . proátfenja budu ta-» lo ilo 9 Horváti, pák aai poxv.li L tdislavs
petog ttdaja natih írn ia ! Cetiri lotah dug., k .j vu novine postavljeuc. S jednom reíjnm ama K rola m 1 ,ga
Nepulja.
potna vc8 púk novine „Medjirau n e “ , dakiem trsüi se budemo, da budu pojt. predplatu
AU je /.g m o n d sve one. köp au ae
od proiloiti i rezdaSniost nadh novin malo novine .Medjin.urje" zap.avoga i najb.^ega od n|ega odrutili, dal
poloviti, > dal ph
„am je treba govoriti. To svaid púit. pred- svojega priatelja d.iaii.
)® sk,1P » nphovi... vodjon H éderv.ri Kont
platóik i ditatelj bob da smo vu horvatskom
A ti ured]euje, tiskar.je i izdanje nahh Istvánom vu Budimu skonőati
i tak va m&gjtrskim delu naSih novin jeden povekáandi novin vnogo stotinah t niutov
Zaradi t»ga je vei ki nemir mutál vu
glavni cilj dostiéi hotel., i to : napredek nake koftta. Üiedi.iőtvo zna, da njegov trud se or agu Zigmond pák da lóg nem ua vt.Si,
lepe okolice Medjiumrje.
uemre izpiatiti ; ali laéuna, da se hárem tis- priéel je tábora
voditi h Túréi ni, koji hu
K .j se buduóuo.ti tiée, od tóga vám kan e i izdanja splati Zato mi ne samo na or>aéke granice bantuvali,
ali Turöini su
iamo to pfcerno, da je naö program on isti, vezdaánje
stare
predplatnike raéunamo, ga nadladali.
koj je do vezda bil. Hoéemo, da púk vu veri nego prosimo vsakoga éitatelja, naj predptati
Zatim je Zigmond op t doáel vu <>rsag
kr Canskoj i poljeg zapovedih Bojjib Éiveti na novine, íli naj staneju vu druitvo, pák j iz nova je z p éel s oje okrutnoati
Maneprestane; hoéemo, da bado med na.ni mir tak naj predplatiju.
gjar^ki ve ikaái pobundi su se p oti njemii,
krflénnski i ljubav boianska ; hoéemo, da se
Novine koötaju na feitalj leta 1 frt vlovili su g« i vu Viáegradu v reSt zaprli.
orB«őke prav ce i naredbepoglavarov zadrÉe; 125 krajcaiov, na pol leta 2 frt. 50 krajca- Ali pri,átélj, su
k alja za 18 tjednov oslohoce.no, da Medjimorje i púk medjimurski vu j rov. Predplate se nemoraju taki platiti. íz- bodi i iz reAta
Zigm nd vieí Cilley Ham
dnievnom telovnom j materialuom poslu na- dateljstvo öeka fertalj leta dugó. Prosimo one za ienu i us *ov 1 je no oga viletkoga
preduje; ali hoéemo i to, da se sveta istina koji hoéeju novine dobivati, naj na jedni reda.
i púk vu ocevidnosti novinah brani Ali to karti ureduiku to naznauje daju.
j
Od tóga
vremena poéemái nantal
sve vu vekgem, kak do vezda.
jeden pút preporu(>amo svim éita je m jr vu or8
j Zigmond poéel je or
Prevideli smo, da su naée novine pre- teljem nad*1 nőve novine
i jesmosvim *ita
Ha(<ke posle obavljati Potlam nastaviln
malo bile. Zato smo je tak povekdali,
da teljem s pozdravom.
j turnki tábor. 2igmond ae e pri Galumvu orsagu néma med tijedmce izlazeöem'
Uredniétvo i Izdateljstvo
boku pobil s Murád sultanom Óvd se je
novinami para nagim novinam, kaj 6e véliizkazal. Rozgonyi C cilia, koia se je na
koée i fal cenu tiée.
gajki po Dunavu vozil., i vnogo vitefckih
Vu novinah naSih budeju poát. predplatj 2 p o v e s ti in a tjJ fti s k c .
öinov véinila.
niki éitati mogli u:eino: pravic orsaga, po*
Zigmond imái je iz 25 jezer ljudih
vest naőe domoviue, lepe pripovesti, popevke
Zigmond (1387 — 1437) kraljuval je 50 sast,«»jeőu vojaku, pák je zato ipák bil po
gospodarstvene clanke. Pod napigom „Iz pro*- let vu magjarskim orsagu, al od tóga je tuéeu od túr inov Sam kralj bil je vu
loeti Medjimurjat bude povest svaké medji 23 leta navek táboré vodil.
v likoj pogib Iji. T ér se je «amo zvel’éil,
murske faré iz jisana. T 'sili budemo se,da
Bil je nagel i wrdit élővék,
sprvince se da ga je Rozgonyi Ceoilia h vebkom t» t
budu n.ái éitatelji pod napisom: ,K«j je no- vre pr.»v 1*po póriasai proti Magjarom S koőom vu -ajkú h velikom teákoőom spravoga? “ znameniteáa pripeönnja i uovine oraeékimi posli hí je malo glavu txlBilo vila, . vu Hgurno mentő odpeljala,
nafie okolice, varm^gjije orsaga icelogasvetu vreme, da ö st let niti nije videl őrs ga
Zigmondovo fti Ijenje je pod zadn>e
T T A
Rüala je nad Zrínyi gradom vu suse Islvu
V
*
totoka Colapi; posveéena )e bila bl. dev.
— — ----- Mariji i imala je vnogo glasovit h profiéenja)
ÍZ p r o M i o M Í i M e d f i m u r j a
Za kratko zlegnula se je megla a pót skay#
zal se je pred éetom njegovom. Vezda je
c
, .
(Zrínyi napiéi koracal ali éisto s drugom
oV . J e le ru inakanom, ar kada je vu Sveticu doáel, pri*
(4.)
povedal e s njim na putu pripetilo se őud<>
tér je redovnike s osobitom milostju ivojom
Po biijoftkak j aoga pavHaa,
obdaril i njim obeőal, da od vezda nastojal
Kak smo spomenuli, Zrínyi Miklós Je bude, da se s nj mi nikakova uepravda pri▼i^e nasdnih korakov poéinil prott pavlinom pet'la nebude.
sv. Jeleni; a niti inu to nije bilo dos'a
Za z«l*g svo ega pomirenja i obe<anjab
nego se je odputil 8 oboruftanom éetom, da usup ut lomu, da j • bil zbok pavlinom po
▼u Svetice naia/eée se pavl.ne pretira. Véé éinjenih uepravQwh /.atui n, pnstal je poin.r
je i krv preleval na lom putn, kada n»je | Ijivi ugovor s pavliui, po kojem dobiü su
denkrat i.astala je t»k naglo tolika megla, da ovi inzad narobljmiih st. > veder vina i one
med goi ami nije nikud nikam mogel, ar je j vrökrat pod imenom Fadan spoinenute goputa éisto igubil.
ric»* sa svimi svojimi pravica.ni gorn ékimi.
Nemoguéi niti nap.vo, niti nazad, na
Táj pomirljivi ugovor bil je vu sliki
hadjal se je vu jako nepovoljnom polotaju,. dokumenta od obodveh strankahpodpinan
zato je obrekel, dn, ako mu Bog sreéuo v^nli s peöati potvidjen. 01 ovoga vremena nas
zajti dopunti i® neizmernih gorabi klisu- tojal j* gróf Zrínyi redovnike öve sv.ikoj é
rinnb, onda niti cirkvu svetiőku, niti tarn kimi dobroc nstvi na svoju stran zadobit,
stanujuöe pavliue nebude bantoval (8veúca j samo ned djni pijac (trgovinu) zadrial je Nu
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redovuiki svetoga Franje imajuöi vu Ctkuv/u
svoju erkvu, obavljaii hu tam svetu sluibu
boijn na svetéme dane. Kada pák je to
nar<»d v del, pornál un se je od svetojelenskoga
p.jaca vu varod potegnul. Ovak je pomalom
pijac i irgovina lu vpHjana bila
Nu vu navadi je ostalo obdr^avanje ve1 koga profléenja na sv. Iloleni i to na dán
sv. Jelene, na koj lan tríilo se je tu zvun
svakovrstne robe veliki broj rogate marbe
kak takaj i kopitne t j. konjov
____
V U U irlíl
Őto bi veroval, da v n lem
oraagu,
gde je krulia i vina vu zobilju, vu tóm
europej->kom Kanaan.i m > i je od glada
vum reti? P k ipák He je to prioeti'o a to
baá pre bo2iénimi veik. s jednom «tari
com vu Budapeáru.
Pied svetki nekoliko danov doJel je
jeden kukavno obleéeni tarec na dvoriáée
íetn-ga tanovanja IIütilovogH. V rezdrapanu njego u pravu zakvaéena \tekla se je
4ena). Zalostno jih je bilo p g edati, iz lica
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A perlaki kir. jbirósAg mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Liszják György végre
hajtatónak Hegedűs Bertalan turcsisesei lakos
végrehajtást szenvedő elleni 30 írt tőkekövetelés
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. jbiróság)
területén lévő Turcsisesei község 46. az. telekkönyvben íekvö Hegedűs Bertalan. Katalin, Victória és Kostarics Verona nevén álló 70. hrsz, 39.
népsorsz. ház, belsőség, legelő s erdő illetmény
nyel 230 írt becsértékben, továbbá a lurcsicsei
124 sz. telekkönyvben Hegedős Bertalan, Katalin
és Fatasta Magdolna tulajdonául bejegyzett 213
hrsz. szántó 40 trt becsórtékben, a murscsáki 826.
sz. tjkvben A f 390. hrsz. a Hegedűs Bertalan,
Katalin ós Barabás Ignáoz nevén álló szántó
földből Hegedűs Bertalannak *Ja rész jutaléka
150 írt becsértékben, végül a murscsáki 1178
sz tjkvben A f 390,1. hrsz. a. szántóföldből He
gedűs Bertalant illető */a rész jutalék 120 írt
becsárban és pedig a turcsisesei 46. és 124. sz.
telekkönyvben foglalt ingatlanokból a tulajdonos
társakat illető jutalékok a végr. törvény 156. §-a
értelmében

1888. évi január hó 2 5 . napján
d. e. 10 órakor
Turcsisesei községházánál megtartandó nyilvános
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is
eladatni tognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 1 0 ^-át készpénzben, vagy az
1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal
számított és 1881. évi november hó l-én 3333.
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.
cs. 170. § a értelmében a bánatpénznek a biró
Ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.
A perlaki kir. jbiróaág mint telekkönyvi
hatóság.}
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