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Szerkesztőségi iroda
Főtér. Srt.-Ferencxiek háza, hús. 
let, balra. — Szerkesztővel érte
kezni lehet mindennap 11 és 12 
óra között. — A lap szellemi 
részére vonatkozó minden közie
mén/ H argitai J ó z se f  szer

keszti nevére kaldendö.

K iadóhivatal s
Fischel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

n/iltterek és hirdetések. 

Hirdetések jutányosán számíttatnak

IAGTAR A BORü.íT S Í M  MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ f t  SZÉPIRODALMI HETILAP.
______  Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

X~ ̂ Slurak&zi tiszti önsegély zü szövetkezet*, a „Csáktornyái takarék,pénztár*, a „Muraközt takarékpénztár* az 
»Alsó-Muraközt-Takarékpénztár“ és „Önsegélyző-szövetkezet* a u Muraköz-hegyvidéki közművelődési „ Önképzö-

kör" ifratalos közlönye.

Előfizetési Arak:

Egész évre . . . .  4 frt 
Fél évrt . . , ,  2 frt 
Fegyed évre . . .  1 fri

Egyes szám 10 kr. e

Hirdetések még r’fogadtatnaK: 
Budapesten: üoldberger A. T. és 
Rckstein B. hird iiod. tíécabea: 
Schalek H., Dukes hl.. Oppellk A., 
Daube U. L. és társánál és Herndl 

Brhnbeu: Stera M.
. ■■

Nyíl ttér petitsora lé  kr.

A z  nj vasat.
A Csáktornya-sz. iván-ukki vasút te

hát ki lesz építve Baross miniszter a 
múlt héten már benyújtotta a vasút épí
tésére vonatkozó törvényjavaslatot a kép
viselőház elé.

A törvényjavaslat előreláthatólag ró 
vid processuson megy keresztül, csakha
mar törvénnyé lesz, tehát mi sem áll majd 
útjában annak, hogy az építést mielőbb 
megkezdjék.

Nem kerül bele egy év s az uj vasút 
teljesen kiépülve, összeköt bennünket Gü- 
cseiveh megyénk székhelyével s a nyigati 
vasúttal, eminnen meg a zágóriai vasút, 
amely az uj vonal által emelkedik létjogá 
bán, köt össze bennünket Horvátországgal, 
Fiúméval és a tengerrel, fis Csáktornya 
vasuli góczpont lesz ; a konduktorokban 
külön lapot cs nálnak * Csáktornya- Ukk 
czimmel a Csáktornya — Zágrábi vasút lapja 
mellé.A vasul i hirdetményeken és árjegyzé
keken pedig vastag betűvel jelzik majd a 
mi híres állomásunkat.

Csáktornyán sokan milyen szívesen in
gyen oda adnák ezt a dicsősséget más vá
rosnak, ha lehetne. Pedig de rosszul 
tennék . . .!

Nem titok, hogy Csáktornyán sokan 
reges régóta félnek a nálunk úgynevezett 
lendvai vasúitól Hogy miéri ? azt maguk 
sem tudják egész határozottan, csak úgy 
vélik.

Azt mondják, hogy a piacz nagyon 
sokat vészit, különösen pedig a gabonake
reskedés, mert Lendva és a Vendvidék ez
után majd nem fuvarozza be gabonáját a 
Csáktornyái piaczra.

Ezáltal állítólag vészit a gabonakeres
kedő, mert a szükséges quantumot nem 
veheti meg helyben; vészit egyéb keres
kedő, mert a gabonáért nyert pénzért nem 
Csáktornyán vásárolja majd be a vend vi
déki nép szükségleteit; vészit a vendéglős, 
mert a vend s lendvavidéki nem száll hoz
zá ; vészit a pék, mert kevesebb zsemlye 
fogy s vészit más iparos is, mert ezentúl 
nem keresik fel ama vidékbeliek.

Pedig hát nincs egészen úgy a dologi 
Mert először is, sok víznek kell lefolyni a 
Kerkán m< g a Váliczkán, amig Lendvának 
gabonakereskedése és általán számbave- 
hető piacza lesz.

Egy vasúti állomás nem képes egy 
régi virágzó piaczot megsemmisíteni s újat 
teremteni. Abba sokkal messzekihatóbb kö
rülményeknek kell beleszólalniok. Csáktól - 
nyának piaczát Lendva s vidéke nem adta, 
tehát el sem veheti. Csáktornyának mar 
akkor volt piacza virágzó ipara,amidőn még 
vasútról szó sem volt. Bizonyítják ezt regi 
okmányok s bizonyítja ezt ama helytartó

sági rendelet is, amely a múlt héten jött a 
városházán szóba t. i. a heti vásárokon a 
marhakereskedés kérdése. Pedig akkor még 
nem volt Csáktornyának \asutja.

Lendvának lesz majd piacza — de 
kell is, hogy legyen! -  de olyan soha sem 
lesz, amely a Csáktornyáit tönkre tegye 

Emelkedjék a szomszédos Lendva min
den tekintetben, tehát piacz tekintetében 
is, ezt mint jó szomszédjuknak kívánnunk 
is kell, de annyira nem fog emelkedni, 
hogy nekünk árthasson. Sőt ellenkezőleg 
gyarapodása állal emelni fog bennünket 
is. A félelem tehát kere>kedelmi szempont
ból legalább is indokolatlan, nem említve a 
felebaráti szereteten alapuló ideális szem
pontokat

Hisz ki tartotta fe> n eddig is a csák 
tornyai piaczot V Nem a lendvai, nem a 
vend'idéki termelő, hanem a muraközi A 
muraközi termelő ezután is idehozza ga 
bonáját. ezután is itt vásárolja be szük
ségleteit, ezután is itt hagyja pénzét

1‘ul a Murán termelt összes gabonát 
eddig sem hozták ide, hanem megvették 
olt helyben a termelőnél a kereskedők 
Vegyék meg a Csáktornyái kereskedők a 
helyszínén, ezután könnyebben megtehetik, 
mert a vasúton könnyebben beszállíthat
ják, vagy tovább szállíthatják.

Olyan áruezikket pedig, amit Lendván 
nem kap a lendva- s vendvidéki közönség, 
megint csak ott vesz, ahol közelebb hozzá
jut, t i Csáktornyán; sőt ezután annál in
kább is itt, mert a vasút által még kön
nyebben hozzánk jut

Ne féljünk s ne ijedjünk meg tehát, 
ha majd pár hónap múlva Lendva felől 
az első vonal berobog! Hanem üdvözöljük 
az uj vasutat mint szerencsénk újabb jelét, 
mely messze vidék központjává teszi 
városunkat s áldjuk városunk szerencsés 
fekvését, ami rohamos emelkedésének el 
nem vitatható okozója leend

S ha a kishitiiek még's aggodalom
mal néznének az tij vasút elé, ne feledjék 
el, hogy uj emberek, uj intézmények, uj 
körülményeket teremtenek. Majd az uj vas
út pár év múlva megmutatja, hogy mik 
azok az uj körülmények, amelyeket a vá 
ros hasznára fordíthat?

A regálé váltsa gból kapunk sok pénzt. 
Várjunk és figyeljünk, majd az uj vts- 
ut által teremtett állapotok megmutat 
ják azt is, hogy mibe fektessük pénzünket 
s ez állapotok majd kijelölik az irányt is, 
amelyen haladnunk kell hogy városunk 
erkölcsileg úgy mint anyagilag a virágzás 
korát mihamarább elérje.

Üdvözöljük tehát az uj vasutat!

Jfaargitai i

Feltámadunk.

Künn a temetőben szomoru-füzíának 
Fakadoz levele.
Síremlékek csúcsán kis pacsirta dalol,
A tavaszt hirdetve;
S kegyelet kényeivel öntözött 
Virág nyílik a sírokon.
Lágy szellőcske 
Szól halkan, suttogón.

A gyászfüzek között bús alakok járnak, 
Szemök könnyel telve ;
Felujul lelkűkben sokszor megsiratott 
Kedvesük emléke,
De marezangoló fájdalom helyett,
Szelíd megnyugvást éreznek :
Bizalom s hit 
Tölti el keblüket.

Az ég is oly derült s a n«p tisztán 
| ragyog ;

Vig a föld határa.
Hitünk fejedelme Jézus feltámadott!
Ez az ég szózata.
S mert üdvözítünk feltámadása, 
Halhatatlanságunk jele :
Örök élet
Vár ránk az egekbe'.

Ezt hirdeti ma a viruló természet,
S a nyitó virágszál:
Mely rothadó magból ébredt uj életre. 
Tavasz lágy fuvalmán.
ITgy kelti fel a sötét sírokból 
Az uj tavasz a holtakat:
Létünk fája,
Uj virágokat hajt.

Ez vigasztalja ma ott a gyászfüzek közt 
Zokogó sziveket ;
Az elválás rövid, s a fájón siratott 
Nyugvó kedveseket.
Viszonllátá nak szép reményével, 
Hagyták ott a sötét sírban : 
Feltaláljuk,
Egy boldog hazában.

S hogyha az életnek hánykódó tengerén, 
Sajkánk ingadozik ;
Boskadozó lelkünk erőt bátorságot 
Csak a hitből m erí t :
Hogy ha bár a földi élet rövid,
S csalódással rakott :
Tiszta fénynyel.
Int a másik amott

Oh, feltámadásnak magasztos nagy 
napja,

Örömmel üdvözlünk !
Az angyal biztató szava elhagzott ma, 
Miért kételkedjünk ! ?



Hisz a lelört virág illata is
Elszáll, de meg nem semmisül !
Lelkünk marad ;
Bár portestünk kihűl.

Molnár $ána.

—  A megyei közigazgatási bizottság 
illése. A megyei közigazgatási bizottság 
április havi ülését Svastits Benő főispán 
Öméltóságának elnök'ete alatt f hó 9-én 
tartotta. Az alispáni jelentés felolvasztván, 
helyeslőleg tudomásul vétetett Arvay
István megyei közgazdasági előadó s a 
megyei faiskolák felügyelője a néptanítók 
számára a faiskolák kezelésére vonatkozó 
»Utasitá8*-t elkészítvén, a megyei néptaní
tóknak megküldetni lia'ároztatott A re
gálé kártalanításánál az egyezség utján el 
nem intézett ügyek elbírálására hivatott 
albizottság tagjaivá megválasztattak: Cser-: 
tán Károly alispán elnökül, Szabó Samu 
alelnökül,Árvay István Nagy Károly tago
kul, Eperjessy Sándor és Farkas József 
póttagokul. A közigazgatási bizottság Ba* 
kénakon a megszüntetett póstahivatal uj 
bóli felállítását, Z.-Merenyén pedig annak 
beszüntetését javasolja. Előterjesztetett a 
pécsi posta- és távirdai igazgatóság irata, 
mely szerint Felső Szemenye, Puszta-Ma
gyarod, Gutoríöld, Kis Görbö, Haláp, Za 
vár, Zsid községekben — a csekély fór 
galom miatt — egy év múlva a póstahi- 
vatulok beszüntetését javasolja a miniszté
riumnak, Ukk község és Dergecs puszta a 
gógáofai póstahivatalba kebleztetett be. 
Peczek György tüske-szent-györgyi plébá
nos és Szabó Imre pusztakoveczi földbir
tokos a pécsvarasdi államat mentén a 
birtokaiból elfoglalt tér visszaadását kérik. 
A déli vaspálya társulatot a közigazgatási, 
bizottság újból megkeresi, hogy a megye 
egyes helyeiről menettérti jegyek adassa
nak ki- A közigazgatási bizottság megke
resi a közmunka és közlekedésügyi m kir. 
minifzteriun of, hogy a jöv# hat évi cik

lusra terjedő kavics szállítást a megyének 
engedje át. Kir. tanfel ügyelő ur havi jelenté
sében előadta, hogy a minisztérium a per
laki Filanda épület átalakítását elrendelte 
Ez időszakban megtartatott a stridói áll. 
elemi iskola épületén tett átalakítások fe
lülvizsgálata. — A minisztérium a bala
tonfüredi vincellérképző mellett létesítendő 
amerikai szőlőtelep tervét jóváhagyta — 
A pacsai járás főszolga bírája a bucsu-szent 
lászlói községi iskola épületét megvizsgál
tatván, az néhány évig még veszély nélkül 
használhatnak véleményeztetett — Ezen 
időszakban a hodosáni, orchovcsáki, nagy- 
palini, petriventei, zala-mihályfai áll és álla
milag segélyezett iskoláknak 18 tanévet 
telölelő hátralékos számadásai terjesztettek 
fel a minisztériumhoz — Az iskolák re 
gále joga ügyében a megye összes áfá
sainak minden jellegű és fokozatú iskolát 
fentartó közönsége a járási főszolgabíró ut
ján felbivatik, hogy iskoláiknak a regále 
beváltás által érintett é dekei képviseletre, 
illetve a bejelentésnek legsürgősebb meg 
tételére a főügyeletet gyakorló gondnok 
Ságok s iskolaszékek elnökségei által a 
szükséges intézkedések megtétessenek. 01 
vastatott a zalavármegyei tantestületi el 
nökség kérvénye ezen tanilói testület ülé
seire menő tanítók úti költségeinek meg
térítése s a napidijaknak kiszoltatása ügyé 
ben. A vármegye összes járásainak (oszol 
gabirái felhivalnak, utas tsák járásuk nép
iskolát fentartó községeit, hogy a megyei 
tantestület gyűléseire menő tanítók utikölt 
•égéit megtérítsék s nekik a gyűlés íarta-

' mára 1 írt n.ipidijat adjanak. A községek 
vonakodása esetében a járási főszolgabíró 
végreha tás utján is hajtsa be. Az iskolai 
számadások egyöntetű szerkesztése és sza
bályos felszerelése ügyében a megye ö*z 
szes állami, áll segélyezett községi elemi, 
felső nép és polgári iskoláinak gondnok
sági és iskolaszéki elnökségei felhivatnak, 
hogy ezen iskolák számadásainak szerkesz
tésében szigorúan a végzéshez mellékelt 
miniszteri utasítás szerint járjanak el. A 
kir.adófelügyelő ur jelentése szerint március 
hóban befizettetett 47 421 frt 11 kr. a ló -  
hátralék. A z á ’ vaszéki elnök ur jelenléte sze 
rint a fogalmazói karnál március hóban 
elintéztetett 2698 s hátralékban maradt 
március végén 1703 ügy darab.

h  C L Ö X F É L É h .

— Boldog ünnepeket kívánunk a hús
véti napok alkalmából lapunk minden t. 
olvasójának !

—  A vasárnapi kereskedői munkaszü
net ügyében e hó 8 iki kelettel K. S. alá
írással a helybeli kereskedőkhöz intézeti 
nyílt kérelem küldetett be lapunkhoz. Mi 
már több Ízben irtunk erről a dologról, 
amit a többi érv mellett az is támogat, 
hogy a kereskedőknek és különösen azok 
segédeinek is elkelne egy fél napi szabid-l 
súg hetenkint. Azonban a kereskedők ál 
tál mé'tányoll és pártfogolt mozgalom nem 
vezetett ezé!hoz, mert némelyek seminikép 
sem voltak hajlandók vasárnap délután 
boltjukat bezárni, ez ik miatt aztán a töb
binek is igy kellett cselekednie, ha káro
sulni nem akart. Pedig legalább az Un 
nepnapi Után a után minden kár nélkül 
be lehetne zárni a kereskedéseket;

— Jótékonyság. Mint már e lapok 
múlt számában olvasható volt : Faluhe
gyen Ilorvátios Mihály szegény földmives 
nek háza egészen leégett a bilin * levő 
bútorokkal és élelmi készlettel egyiilt úgy 
annyira, hogy a fent nevezett, kinek még 
több kiskorú gyermeke is van, a legna
gyobb inséguek nézett elébe- De valóban 
lélekemelő azon tapasztalat, h >gy mégis 
vannak olyan emberek kik el nem mu 
lasztják, hogy a szegényeken ne segítse
nek és kétszeresen örvendeztető az, hogy 
nekünk is van olyan férfiunk éi ez : ileiin 
Iiichárd bányaigazgató Nevezett ur ezen 
szerencsétlenségnek tudomására jővén, azon
nal késznek nyilatkozott személyesen gyüj 
tőivvei a jobbmóduaknál a leégett részére 
segélyt gyűjteni. Világos, hogy ő a legtöbb 
adománynyal járult hozzá, a miért csak 
a nemes cselekedet öntudata szavazhat h á 
lát neki. Legyen szabad azért más al *a 
lommal megneveznem azon emberbaráto 
kát, kik az adományhoz pénzben avagy 
örményekben hozzájárulni szivesek voltak.

— A közmunka és közlekedésügyi m 
kir. minister a müncheni „Localbahn Ac 
tien Gesell-chatt f ezégnek a körmendi ál 
)omá«ból kiinduló, a Csáktornya-ukki vas 
ulak rédic-n állomásáig vezetendő vasútvo
nalra az előmunkálati engedélyt e napik 
bán megadta.

— Telephon összeköttetést szándéko
zd felállítani Ko(tori és A -Dombom között 
Ujlaki-llir-chler testvérek ezég A megyei 
útvonal büféién a szükséges faoszlopok 
feláliithatására az engedélyt, a közigazga
tási bizottság már megadta

iQyászhir. Weisz Zsigámul, a hely
beli áll. tanitóképezde elsőéves növendéke 
e hó 17 én hosszas szenvedés után 16 éyes 
korában meghalt- A megboldogult szorgal

mas tanuló egyetlen reménye volt ö zvegy 
anyjának Temetésén a képeidéi ifjiuág £g 
a tanárikar testületileg vett részt. A képez 
dei növendékek a halottas háznál és a te
metőben gyászdallal búcsúztak el tArauktói. 
Nyugodjék békével I

— Belőttek e hó 16 án éjjel a felső 
mihályeveczi fővadászi lakba. A lakás ab
lakán keresztül jött lövés szerencsére sen
kit sem talált. Az ablak a'att egy kereszt 
fát a rajta fenyegető levelet találtak. A 
vizsgálat megindittatott.

—  Török Ernő kir. közjegyző és a 
„Muraszombat és Vidéke" czimü magyar 
és vendnyelvü hírlap szerkesztője közjegy
zői állásával járó teendők halmaz t mia't 
a lap szerkesztésétől a mai szám után 
visszalép, Török Ernő 3 hónapig szerkesz 
tettea lapot s 4  hónap óta a »Muraszombat, 
és Vidéke- czimü lap harmadizben változ
tat szerkesztőt. Teljesen fel tudjuk fogni 
t. laptársunk gyakori szerkesztő változási 
bajait, mert valóban két nyelvű lap szer 
kesztése a legkitarlóbb erőt is jól megvi
seli s megpróbál a Minden bélen 2 vezér- 
czikk, 2 másodé dk, 2 tárcza. kétféle bír 
s 2 féle egyéb közlemény ; emellett tekin
tettel lenni az értelmesebb osztály, m jg 
külön a nép igényeire : nagy munkát 
igényelnek. A „Muraszombat és Vidéke*4 
mindazonáltal ,annut halljuk, nem szüuik 
meg. mert a vendvidéki magyar értjlmt- 
s ‘g nagyon helyesen -  mindent elkövet 
hogy e lapot tovább is fenntartsa- E vég
ből e hó 14-én Muraszomba'baa értekez
letet tartottak.

— Zongora tulajdonosok figyelmébe
í Uoppas Ah zongoragyáros május hó elején 
érkezik Csáktornyára. Kinek zongorája 
la vitást igényelj *gyeztesse magát elő Fiscliel
F. könyvkereskedésében.

— A K a r l s b a d i  pezsgő porról. E^y 
búd (pesti orvosi szaklapban a kővetkező me# 
figyelésre méltó sorokat olvassuk a Lipp uaim I). 
ii. karlsbadi gyógyszerész által készben karlabudi 
pezsgő porról: Lipptnaun k trlsib-idi pezsgő pora, 
mely a helyszínen készíttetik es mint az ottani 
gyógymódot előmozdító és utékurara alkalmi-* 
szer használtat!*, lövid idő óla átadatott a nagy 
forgalomnak és azóta Magyarországon is nagy 
elterjedést nyert. Az orvoajk kellően méltányolja* 
azt a jó gondolatot: hogy a vi ágliiril karlsbadi 
türdö productumai egy pulvit aeropborus (pangó 
porj alakjában állíttatnak eiő, a közönség pedig 
szívesen veszi ezeket a porokut, először is kelte nes 
izúlc mialt és azért, mert csakliunar meggyőződik 
üdítő és kitUiiő hatásukról Az említett prepára 
(um mindenek elölt egy kellemes htsh&jt) szer, 
mely a gyomrot es beleket nem uga‘ji e< mely 
acut es clironicus gyomorkatarrliusoknál, szintiig/
i leges dys epsiánal in boáivá vau. Mm án alkat 
kus .sótartalma az epekiválasztást szaporítja, a 
belek működését elősegíti és azoknak s/envedöleges 
hyperü niat csökkenti, ennek következtében alkal
mas uiájbajoknál chronuui bélliuru'okual, makacs 
obsiipaiióknál és as abdo uiuá is Piethoránái taltesi i 
elrekedes). Az alkalikus savas ásvány vizekhez 
hasonlón diareti kus hatási vau, minek követ
keztében bizonyos >esebajoknál és a bugysavas 
1 balhésénál előnyösen alkalmaztatik. Szívességet 
véltünk tenni a szenvedőknek e sorok közlesével. 
Megjegyezzük még, hogy a karlsbadi pezsgő porok 
Indtuakkat adagonként 20 kiért, 3 ad (gonként 
6ó krért és 12 adagonként cmmagolva 2 írtért 
használati u aötássai együtt majd minden na 
gyobb gyógytárban. Budapesten Törők Józselnei es 
Karlsbadban Lippinann gyógyszerednél kaphatok.

— M e g y e i  h í r e k .  Alsó Lsndvara szí 
neszek készü llek. — l)r. Wo.lák Adjil tendvjt 
ügyvéd e napokban belügymiuistari eugidellyei 
Bec.ben taríj» esküvőjét. — Az A Iso-Lend vai 
Híradó kiadót va loztat, mert Kardos (labor nyom
dai ulaj ionos eladta lendvai nyomdáját özab.i 
Uyörgy nyomdásznak, aki a nyomda mellé könyv 
és papirkereskedest is lóg felállítani. — Tapol
cáról e bó ti án egy ti -agn küldöttség utazott 
Budapestre. Az illetékes raiuisteriuinokaál a vasút 
es a telső Déj iskont meghagyása erdekeben kér
vényezték. — Keszthelyen Szépítő egyletet szán-



ó

d«*ko7nak alakítani, melynek iizélja lenne a várost minél gyakrabban eszközlendő) hiány ne fedez- lom kiterjedésében vagy annak szomszédságában
éi kornyékét széppé, kellemes nyári tartózkodási lessék felei a bor mennyisége, hiány nélkül, jé földeket bármily csekély mennyiségben vásárolni,
hellyé varázsolni. rendben legyen. vagy bármi feltételek alatt bírni, neukttlónben

4 er. Hasonlóiig kó elessége a pinczemes- a marháját az alattvalóknál elhelyezni, vagy el
leniek. a hordókról is pontos számadást vezetni talok az úgynevezett hiionyos részből 1Ö (leket

«  . .. . . .  - . é9 a netán üreieket, nemcsak helyükről elmoz hevettetui, minthogy ily eset megtörténtével, aMuraköz ííiuitjílbol* ditani, és lis tára kimosatni, hanem alkalmas termés — büntetésül — az uradalom javára fog
helyre elhelyezni. elkohoztatni.

— Egy 1723-ik évben kelt kézirat nyomán. — 5-ör. A deputalumnak szánt borokból, úgy (Folytatás köv.)
a tiszteknek, mint a szolgáknak. ' 4 óvenkint________  _____

Utasítás csakis deputatumuknak egy évnegyedre eső része
. . . » * és nem több kiadandó, minthogy ellenkező eset- KT.

hz urad pinczemester reszpre ben a netán kiszolgáltatott többletet a pinczemes- iN yiltter*  )
tér sajátjából tartozik fedezni. .. . . ,  , . . . ,

A mely általam, mint gyermekeim termé- 6-or. Minthogy minden számadó köteles- Lsaktornya egyik legelenkebb helyén
szeles és törvényes gondnoka által Mura sziget sége a felsöbbségileg neki átadott tárgyakról mújUS 1-jelöl kezdve 
pincemesterének Mosser Mihálynak kiadatik. számot adni. úgy a pinczemester is tartozik min- ## _ .

1 ör. A pinczemester a mindenható Istent den hónap elmúltával 8 ad napra, a bevett és ü / J c f i  l i e l j i s e e
szeme elölt tartván, keresztény kathohkus val- kiadott borokról jegyzéket és az év elmúltával
lásban, — Istennek kedves életet éljen. 30 ik napra összes évi számadásait, a szükaé- lakással raktárral, pinczével és padlással

2 or. Kötelessége a pinczemesternek, a ges okmányokkal, és invenUriurnmal — azutób- |..i . . ’ v , . ’ i j-
prefektus, miDt főtisztje irányában teljes tiszte* bit két példányban — a prefektusnak beterjeaz- 0 1 1
letet tanudtani, hivatalos ügyekben lehetőleg teni. — Az inventarium egyik példánya a pince- ; Bővebb értesítést nyújt: 
segiiségtll lenni és a prefektus állal kiadott ren- I mesternek aláírva saját biztonságára visszaszól- I
deleteket hiven és engedelmesen végrehajtani. gáltatandó, a másik példánya pedig az urada- V\05enbcrqer f)kviJ

3 or. Első sorban kötelessége leend a pin- lom irattárában elhelyezendő. J
czemesternek, az összes uradalmi borokat, a pre- 7 er. A pinczemester kötelessége naponkint 891 2 — 3 'i’sáh/ornyin.
feklus által kiadott rovatokban pontosan beje- reggel a prefektusnál megjelenni és a tőle nyert
gyezve átvenni, kiadásukat eszközölni és rendes parancs szerint az uradalmi ügyekben serényen,
számadást vezetni — nemkülönben a pintér se- pontosan és teljes készséggel eljárni s ugyana- ) b rovat altit közlőitekért telelőssége
gitségével úgy a borokat, mint a pinezét is tisz- zon nap este a preíek'usnak eljárása mikéntisi- nem a *zerk-
tán tartani, a hordókat azonkívül hetenkint lég keréröl jelentést tenni.
alább kétszer teletölteni, valamint más alkalom 8-or. Szigorúan tiltatik valamint a pintéré- — — ^
mai is szargalmasan utána nézni, hogy hanyag- két, úgy az uradalom alattvalóit, bár mi néven <7KttKE87Tö
sálából az uradalmat kár ne érje. a melyet éber nevezendő szin alatt, az uradalmi munkán kiviil
sége megakadályozhatott volna, hogy a prefektus más — bár ki által — használtatni, továbbá i A 7 c  r  P
által tartandó pinczevizsgálat alkalmával (amely felsőbbségi Írásbeli engedelem nélkül az urada- li  A H ti I T A 1 J U L ö  IV r
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s p s p  ú r i n  t t u T T D  T P  eS : "
v a w .-e ar l f l l j J J U I l U U l l U I ]  ..
Iujtfttra Fi«eh«l Filipor* k*m ••

pr.dplata i obanaa* poiiljtja. . . . .  . „  , . ,
, na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povucljivi list za púk 

1 Izlazl svak! tijeden jedenkrat i t o : vu svaku nedelju. __  .. . _
Shtitniglttsntk "yfedjiMursküga T0) •> uagajx e % Hdovnitk*g* druitvm , Cmhovtiki ipmrkmsst*, „Medjimursk* spmrkmsse", nDélttj+Midjimursk* !?*>*« t

i n Pődpomagajvtfg* árui tv a u „ GornjoMedjimurskog* kulturncga ámítva".________________________________

V., V i i 70m  VU erob naí i po Njegovoj milotti budamo napuni vodom, ne go po dneru kak i to,
V t iz e m .  „  * m, gorj sU|i> da ,,|;zo Njega vu ve- da najvekái dél i i  rínál. ovd«in;.h f  -oC

Valiki tijeden ja minid, zvon pák or- kiveCnim raju budemo naveke iivéli. i*ée svoju hranu.
gulja su se oglasile, vu cirkvi na mesto Zivimo dák la tak, da budemo íredni je p r e d  Australijanaem Héra*
tuíne pe»me sa veseü glasi Cujeju: Alleluja! posfali njegovoga obeóanja ! zumljivo i mdokuéivo, p ip.tuja zlodastomu
Alltluj* ! ar se j i  stal iz mrtvih naá od- , lladuje se oeli svet daneánji dán! I v r8g U |{0j najvlgá skuá*va po me-
kupitelj Jezui Kristus, koj je za nas velike mi se radujmo den denes, nasi poituvani a *amo redko gda po danu. I svatloat
muke trpel i na kriínom drevu vumrl. őita’ji i: Vesel glas pcdignimo, Svi sréeno J^hlaskanje) sprhnjenoga dreva di^a za

Zaistinu stal se je iz mrtvih, da se spevajmo: Alleluja' AUe'uja! vraga, isto tak t ivansku musicu, kak takaj
sede na desno svojega Orca nebeskoga, koj Svim na;im vrednim óitateijem /.-dimo ,|coje^a razmetj nemoreju, n pr grm-
j§ veki^e ni gospon celoga sveta, koj lada greóne vuzmene svetke, mir i blagoslov ! ]jHVÍ'nUt nHp0kon i zle i nemdoativne ljude 
nad kiverni i mrtvemi, koj sve zna i ave M J. VA vraga< p rez meseéins nsostavljaju
more. Stal se je Bog*Slovek, da svoju bo- svoje naseii)ine a dók óva traje. negrabe
zansku narav pák na se zeme i vu nebo vodu.
je edisel, ali zato nas nije oitavül Ovdi AUStTil 1Ííl Au traliju i njene éesti zovu joá »novi
.̂ivi nas ZveliCitelj med nami, vu srcali A * STat- H t0 zaí0> j er su joj ntjvekáu éest

nasih, zna kaj mi delamo, kai mi mislimo II prenaáli (odkrili) u vremenu od 1760. pák
Zato budimo pobo ni ma Ijivi, delavni! Prastarim stanovnikom Australije je ^  lg20 ,e(a Med 0dkritelji öve zeml e

Po^tu'mo hizu boiju, boíje i orsa ke za- mesec Bog. ovoga oboiavaju 1 rnole, pred K| , 8oyileli ie Co0k mornar Na.viíe do-
kone,' cirkvene i svetne poglavare I Iía ovim odkrivaju < üti svojega arca s vesthmi m(|óih 2jvin najviSe bilinah, kője se veid a 
bajmo se greha, nemarnosti i nehajstya I i i ialostnimi popevkami, po <>vom razde- Novoj-Ilollandiji nalaze, zanesli su nu- 
Hodimo po putu pravice i poStenja. Zivimo luju si i vremt, zimu i lj to. Kada se ^  europejski zaseljeniki, na samoj toj
vu ljubavi i treznosci, vu slogi zakonskoj, me«ec skr je, onda su vu velikom strahu mH|0 8e Je bilinah i jako mslo i<-
vu pokornosti i vu vernosli 1 i Silosti, misle , da se Bog na nje srdi i votjn j (si9Hrov) nahadjdo.

Ovdi i.ivi naá zvelióitelj med nami, zato se je skrd, nu neopisiva |e n íhova 
vu srcali nasih ovdi je ostal med nami, radost kada se mesec opet po uvi. Pun Med sisavci najvekái je kenguru, aus-
da pomore onim, koji ga v.rjeu, koji se mesec proilavljuju svojimi plesi, kojom pri- fralski pts, mravoÉder i íudnojiti gibrár 
vu njega ufaju i koji ga ljubiju. On je s godom saber.^ se ce’i narod. Mesecu pnpt- (s jako d-igim gubcom) med fttcemiin*]- 
nami on nas éuva od nevolje i od zla I su u ive dobro kak takaj i uspevanje bili- znameniteái je kizuar i írni lábúd V 
On pazi m  nas vu z bki vu célom ii?- nah i misle, da potlam smrti svi dojdu v noveáe vreme odkrili su vu kne»evini ne- 
lj.Dju naSem, onbatrivi i brani na* vu do- mtaec Cudnovito je na toj *«nrdj>, da . .  vo valokoj zlatne rúd., Na!p!odn« i kraj. 
brill poslib naáih on nas gprevadjt vu s-aka vodena jama í piostor po nőéi bolje Nere-H-dlandre su ▼ rukah hngltzov Broj



nnseljftHikov idt do 1 milijun, ovi rudo- 
kopjem, povanjetn mariit, trgorinom i po* 
Ijodtlatvom bavt.

(Konec)

Z A B  A V A
Tóni baőiovo dogod en.je

Draga Irma, zdvojiti moram !
S, takovimi icé ni je <i< éla k meni ntkoji 

dán raoja dra^a prjatelica, Csővár Leró*, 
onda se mi na vrat obeaila i 2ubko se je 
plaknia.

Ali zi Boga mi’oga, kaj ti je Lenőa ? 
llorebiti ti je otec odpovedal Iveka, kojega 
ti tak rada inná, i prez kojiga ti 2 veti 
uemreá ?

Zgunula ai Irma, pregovorila je bris*ő 
svoje tüze. Ako sam do vizda sve trpela. 
am ti póznáé naturu mojega <>tca, vi zd i, gda ; 
mrje bl>2 *no ▼ Ijenje visi od tóga, nebudem 
se podvrglja vol i mojega otca. Premislí si, 
koma je obeésl moju ruku prez tóga, óa bi 
Dic bil p Dl? Hűli! ved me je strali, ako nato 
ui isiim.

Vendar komu ? Veudar ne gavaliéru 
Tóni baó’ju ? asm pita'a amelno, k<j j  ̂ imái 
zato takoTo ájotno ime, jer je vnogo penez 
imái i kakti atari deéko je jako po gavaler- 
ikim hódi 1.

Tak jp | K»j ne gmzno je i mislisti ? 
Jedfa atari plesivi deőko, pofát banimi mustaói. 
Juj!  rajéi sniit, kak njega.

Ah, to je ne mogrőo, da bi so tvoj 
otec za iitinu hotel.

J t ,  istina je, da iu Iveku prepovedal 
k iiPÍoj hií̂ i dojii. Nego nieito tóga moram 
©voga itaroga pleáivca rtői posluáati. Ali, 
to nija mogulé tipeti! Navek za menőm hódi,! 
i vezda lem z duma itiélfl, jer ga moj otec 
é ka k nan.

To ai dobro vőiuila drnga moja, ae je 
jeden pózna ti glas zfóu1, Ivekov. Satno da te 
evdi najdem draga Jelena srce mi je reklo, 
da fim dojdem.

Je, ali za tjtdeu dói moram drugomu 
/ena poatati, tak oCe moj otec i premisli si 
Ivek, komu me je snobil? Gavaleru Tóni ba- 
óiju. To ne, ne ! Ilnjá vumrem.

Ha, ha, hal smtjal se je Ivtk, onomu 
itaromu pl<s ven? Ali i tog* nebn te uikaj 
m<<ja draga ! aamo te ufaj vu me ! Vre ja 
dam onomu itaromu iLjaku ! Samu éekaj !

J' dnu dobni misei imám, in aim da 
bude moguée apel ti. í-atno budi mirna, pred 
ölem ae tak kr2i, da ti njegvu volju lufi á 
spuniti, diugo pusti na me. /  ms'erednev* 
ae opet zidemo, onda ti povem, kaj budeá 
delala.

8 tem au se raziá i. Jelena je őisto vc- 
§< U dimo otiöla. Utca je uprav na sfo’ci 
sedeC pufiiti u :á i ,  koj si je b A premAlival, 
kak budt megél ivoju kiér J  lenu edgoforiti 
od Iveka. Vei ko je pogledal, da je Jrlena 
tak prigovoiila otcu : Dragi moj otec, msrdi 
se na ment, ja iám si stvar premis'ila, ipák 
bade bulje bo^ati Tóni.

Uprav vu ovim hipu je stupil Tóni baői 
vu Irta i éul je Jelenine reCi i veselim gli- 
•orr je tak prigovoril: 8ve m*»j.» je tvoje, 
ti moja draga golub ca ! S úri Osovar inu je 
veselo ruku dal, a Jelena je dől gledeéimi 
oí mi £i lent p • ala, kak ono dete, kije ne
kik vo zlo vómi i srainuj s \  1) govoiili su 
se, i dieva verd inja su izr* kli. Sári  Tóni 
je ae zual, kaj delati od veselja, kada si ja 
\ emislil, da ona zlatna, vesela, lep* mini a 
devojka bude vu kratkim vremenu ujegva

iena. B:dem le pomhdil, jako, jako so budem 
pimladil polek nje. Jói bulje se veselil, da 
je Jelena za neáere dneve srnejnő rekla sta 
romu Touiju : J » b’ rada, ako bi jeden den 
predi bilo venöanje u áe, i to no tu vu mesti 
jer se bojim lvekovili gr injai), kojemu sam 
korpicu dala ; kojega je moj otec iz naá« 
li 2e van zapovedal. Ou Re je strihovito za- 
zrozil, rekel je, da ouoga streii, tko bi meue 
vzel. Me . . me . , mene lioőe stieliti ! za- 
vikne stari Tóni. Kaj bi delal, rtöi Jelena, 
koja si vre nnja őnvarica ?

N*j ae ne straáiju tak, ne sam jih ho- 
tela preaírts ti! Zutra, pred vencaujem jeden 
den predi apravite vu red vaáega kaátelja, 
odreditt ta jsduoga svedenika i neitere Kré
dóké i tam budeino se vu tajnosti zdali.

Oiputovali pák zutra noc budemo. Tak 
budemu vre vkanili Iveka, ali od tóga ni ti 
moj otec nikaj neime zuati, jer bi se moglo 
nekaj hudoga jói zg diti iz tóga; Ukbude 
nio vuéb. Kak bude to lepi, otca mojegi 
budemo sazno kuk ti muá i zen a videli.

Dobra si! Kaj bude sve tak,kak ti h >6 s 1,
Anda zutra v u< 6\ ob jeduoj vuri, c kajte
me s keöjom pri naiim vrtu.
Stari Tóni je na dogovor nőm mestu vu istim 

vremenu a pokr toru kndi.oin 6 kai. Nije 
dugó morál őokati, zitufi iica ujegova lepő 
<»ble em je odmah tam postila 1) aga moja 
l;uba ! anda me ra li  imaá? Sve búdéi imala
za ovii d ib’otu! U iU  ji  je vu kodju p»
mogel i vu kmiei vu kaátelj se dopdjal', gde 
je veó sve gotovo b lo k zdivanju. G la  ai 
vu svetlo lnAu stupid, stari Tóni je skoroin 
kame i postai, jer koji se j í za ujegvu riku 
d 2 Ja, uitko drugi ue bil, kak ujegva g<z lá
nca, kojoj je veó dvadeiet let obeóuval, 
da ju bilié zol. IS tara N t2i je s amno col 
poglednula, gda svcö nika i s eloke zigled- 
nula i tamo toliko je prigovoiila: N gdar 
nebi bila mii'ila t o ! J . sam ne! je rfkel 
•tari Tóni ikripajuc ivojimi zubin , ali z<to 
su se zdali, da se nebi j >i bolje smeiuo ka- 
zali pred svetőm.

N je  pital, niti ni je rckel nikaj, jer je 
dobr» zual da éije je to delo bilo, nigdar 
nije nazaj vec otiiel, ostal je vu ki st lju 
avojim, jako ga ie Brain bilo zbok ovoga dela. 
Gda je drugi dau zúznál stari Ciovar, >la je 
atari Toui avoju gizdaricu zel s za zeuu, 
poée1 se je n i glas siaejati.

N si je zual prenisliti, kak «e je ta 
atvar tak f etno proliit U i simo je t diko 
rekel : atari ősei !

l)i ujegva kőér no oslsne prez za nő 
nika natn j* postai jo Ivek* Andi ovi su 
bili vaaeli i jako au ae na tóm *mejali, k<*je 
dog djenje je Iv k  zmAlii.

Priposlal :
Vucrincsics F.

KAJ JH NÖVÖGA?
Ta ni krojaő.

Jeden mladi őlovek pozvan bil v gosti 
vu Leipcig, zato nuruő pri svojemu krojaőu 
n »vi f ák, veleő', da mura zutra v jutro k 
prronu vlaku gotov b*ti. K'ojrő obv 2i 
se na táj p<*sC, nu buduC so je na vtc r 
in a lo pripicuknu1, legd se je mnlvj,  di so 
ob pol no i zbuii i traka napravi. Ali ga 
s*n do jutr* 5 vure v pistelj pridrial. K»j 
bilié vezda ő n< C ? za ni őri ti se nebi rád svo 
jomu na uőitelju. Sve u is i  na jeiuu zm ó , 
spakuje sukno s potrebnimi pripadk', pák 
baj i da Éeljeznica skupa s naruőit- l ôm. Vu 
vagoau ^vrsto se prime poala, do Leipciga 
Sg.tovi fiák i tam gi pri jeduimu kolegi 
negla tor i j A u p ivo vr n * preU.

Cemu su cipeli dobri.
Da je cipelt izvan njihovoga odredjenja 

i na drugt svi he hasnovati mcő , to je lepő 
dokazal Kraft Iván meiarski detiő vu Sza- 
baáki Ov»j spelal je nekak od svojega 
gospodara 500 f tov, a nehajeő zi to, da je 
industrija za spravljanje uovca in s íju ua- 
redila, .sitiran 1 je vkradjene peneze vu svoj 
cipeliá. Ali ír sre^ni Kraft zaboravil je ua to, 
da poiieija pri t»tu i opravu i obuőu na- 
vad o vizitira. I ovak sarno se po nebi rázott, 
da je Kraft grdo uasel, ar su mu ptoezt ▼ 
cipelu naáli. Ziklela se zemlja raju, da s« 
svaké tajue znaju.

Praznoverje.
Prosti narod vnogo drii do prazuoverja 

a zbok tóga i punoknt Auhko piaci btdas> 
to u svoju. Orak spl&t fa se je jedua inati 
vu Báes Fö'dvár u Óva imala je de e bstefcno 
a uekoja coprn ca dala joj je navuk, da dett 
v tiplu peőuicu polo2i tér da budi topliua 
pcőiice svegi betega iz deteta van poteg- 
nu 1 a. Belasta outi ve ni to, al kai j t  tob<>2 
ozdravilo dete iz peónice van vzeti hotelt, 
in á’.a ga je mrtvoga. Rizumeva se po seb’, 
da se je dete od velike iarine zaduái o ! 

Kuferna posuda.
Di se kufernata kuhinjeka posuda mora

naveke jiko ó sto dr2 iti a dt je polek ivega 
tóga j< á jako pogibelai, to smo veő'crat iz 
piobili. Ovak p d í iz Birliua, <ia st jt ol- 
deubufSki herceg i njegova suprug* nezdav- 
nji na jodnoin icdnom putovanju skoro otro- 
val. Jeli su takeva hrauu, koja se je vu 
kuferuatoj poi idi napravila i njihova íreöa, 
di su od te hrane sarno malo jeli,ar draZ'Qt 
njihova, 7 njih na broju, koji su viit §i te 
hrane jeli, svi su do jeduogt vumrli.

Zmrznul se je.
l)a se ne őe v decembru ili v janari-  

uhi zmrzne, o tóm se nefuditno, nu da ie 
more őovek zmiznuti vu apnlu, o tóm veő 
moram > drójiti. Judák Johana odiéla jt iz 
duma iz Akasztó obő'ne i nije se táj dat 
povrnula. Drugi dau naili su ju ▼ ptlju 
mit vu, oduesli ju doma i doktori dozvali. 
Doktor sectiral je (p ra!) ntiraőnu 2eusku i 
kon tatiral, da se je v nőéi zuarznula. To 
je bormeá Imdr ap il, v kojem se ljudi zmr- 
zavaju !

?Ü0 reőih v jednaj miruti.
Z ano je, da nekoji ljudi osobito naglo 

ziaju govorit*. Vu tóm se nnjboljt odlikuju 
Tibjani. Kaia Pejf-z bt butati za'me, te 

Dvek nije gi moguő razmeti niti reő', pák 
inakat1 i k ik dobro talijamki zual ! J< á öve 
nadkriljuje vu naglom govoru jeden talijinski 
prédikátor Moutefeltro zvani. Tu] redovnik 
(ir2i Irpa | r »defitva po varelih talijanikik a 
vele za n ega, da tak more hitro govoriti, da 
ra jeduoj minuti 200 rcéih izgovori.

Straini óin ponersloga.
Vu Tót lHnhegjesa pomefali ie je pa- 

met Sdívik Miliálju poljodelavcu. BivS ciito 
izvan sebe, skoői gori v noő; tér zaCme fent 
svoju tuó imrevarti, dók je lkoddá njtgova 
sucha tér punici poiuogla zmeiauoga öloveka 
vmiriti. Havik obiadul od ovih dveh, hiti •• 
na vnuka vu zibki lei őega tér gt tik h ;ti 
k stolu, di je dete zainrzlo. Vezla sgrabi 
n 2 tér opet na 2euu, ktju je nemilottivna 
spikai i zrezil tj  u >roiti svojoj. Ni velika 
lumu zbe2 ili su se auseii i neirt Moga őlo* 
véka svezib. Ali to je veő prektiuo bilo, 
ar 2 >na sva izranjem, ipusMa je dulu za 
kratki ess Uvik ar dogadja tam, g le i l  ua 
pamet zgubivie lju ie bolje uepazi!

Növi ministri.
NegoV) Vtíliőiuitvo, kral) naá imeit 

novai je 12 ga apri a tri uove miiiitre na 
iustc ou.li koji su se iu sli2b nezdaiNja
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zahvaliü. Po oajvi'je n rukopieu inicu. van 
bi inda za uainiitra pravic Szilágyi Dezső, 
za miuistra fmaneije Vekerle Óiudnr a na 
pokoa za miuistra poljodelntva Sza^á'y Juli
i g  gróf, koj je vrd pied Tisza Kálmánom 
bil wioister nuternjih posl ,v. 0.1 novili mi 
nistrov izfiekiva orsag vnogo, osobito od S'i- 
lágyia, za kojoga se govo.i, da je prvi prav- 
do/nanec domovine naáe.

Sal.jivi samoubojica
Löwi Gjuio telrgraf st ftki praktik nt 

vu BeCu strehl te je tér ovo pisino za sobom 
ostavil: „íme mi je Löwi Gjuro. Pob á j moj 
(s'niba) strahovit*. Vera m<>ja je suno biia. 
Stan moj bnde stopram. Zrok samoubojstva 
mojega je dosadnost 2ivljeuja. B z> dragi, am 
nebudem za serne ottál, b(»je je, d a s e p e d i  
akonCam. Na moje poétenje velim ia se vet'; 
uigdar skonőal nebudem. Veuce na moj gr.tü 
tado prímem zutra ob 8 < j vuri do 8-me na 
n i  r v kapun.M úuduuviti gustuá je  to na 
zadnjoj vuii jednoga éloveka,nu sv:kak HV̂ do- 
őanitvo duáevne slabosti i pukvareuost'. 

Zahva na devojka
Vu Stcckholmu spbáli su se konji jed- 

ncga tiaktra, vu kojem sedelo je 5 let tft.ara 
devojuoa bogatih lohteljov. 1) vojCe bilo 
bi zpglavile, da su se kofa | r Írt la i d» 
mje piedi jedeu polek iduéi Keik z\aui goidat 
kouje zadrííl. Devojdiea obcCuli je soldatu 
za ovsj dm znlivalnost, i nut pótl ón dvadeset 
let < p tala se je posvud za njcga i kada bi 
ga bila vu Worksopu v jo^n>j fabiiki kak 
dnevui ara naüa, pozva'a ga jc k sebi tér 
inu darovala jednu vlatnu vuru i jezero foiintov 
penez. Lepa Z'hvaluost, k<ja zasluzije, du 
drjgun za peldu bude.

Sriő te  (loz1)
Znano nam je, kakovora nr.noiiuom réz 

proitranjuju se sriőke po nőiéin < rsagti, oein a 
sela, i ekei bi, neima pismencg* Cloveka (a 
i vnogo p l(o<’eleov), k ji n bi vu t  vljcnju 
kada keju aielku kupit b ;l. I)i jih je maloj 
po tóm sriói postígl*, o tóm jesuviflno govo- 
riti. NajviC bogatili su se <>n:, ko i *u srrC e 
rr/prt itiaujivnli, trz li. Vezda izdal je m á 
ministerium uaredbu, po kojoj ;e oitro pie 
povedano kup»vati loze s ranj-kih oraagov 
tar po kojoj bude i prodavec i kupéé jeduako 
kafttigovan, pri kojem se lozi b idu prenaál*. 

igioii (gtremspori.
Proli Perenospori, iliti novim betegu 

Irsja, kak anno piaali nezdavnja, naái su 
sedi stajerci ápricalku hasiul) u. Onda sam 
obelal, da budem od te ^pricalke pisai 
Vezdi H«m vu tem poloá;iju da m 3rém 
na'im gorifnim gazdom 11a znanje dati, 
da s« óva ápricalka m* re dob.ti pri ra\- 
nate jstvu gospoőije fridaiiske za 18 forintov 
ako ,ili 50 bude, koji bi ovu Spricalku 
kupili boteli, drugaő költ a Ipricalka 35 
lórin* ov. Pokehdob pák zmed poljodelcov 
iz Polslrau su se vre vnog ja vili, da ku 
piju ovu Spricalku, zato je móri zasegurno 
vzeti, da bude jih nabrzoma 50, koji ovu 
Spricalku kupiju Óva ápriculka se zgolavlja 
pohg naredbe ravnatelja gospoő je tr.dav- 
ske, k( j je 0 I 5 letali vre svakeíele svaj 
carske. i francuzke fpricalke próbál S 
ovom ápricalkom mora jeden tez ik poleg 
trsja jtdenput gori, jedenput pák dőli itt i 
poápricati svaki rul dvaput, ovak more 
jedeu den 2 mekote goric po’pricati. < ipo- 
menemo joS n»Se goriéne gospodare, da 
koji ho tju ovit Spricalku imetí, naj se iu 
r>ju vu Fridau pri ravnatelju gospoőije ja 
viti i da predi poákropij 1 svoja trsja kak 
budit ona cvela, drugad kak sem vra pi- 
sal, niknj hasnilo nebude.

§:. (<nt2ev:ch yictoi

Strela
C'iduovit > je nun őtti vezii od strelt 

vu ovo dobi, dőlt jói na n^kojjit krajilt sneg 
p*kriva zemlju. Bak ipik je tik. D> in vj 
nekojih pokrajinali sneg sviki Cis paD i 

i''ima je, <ia se p 6 kuriti monju, do tóga 
Cujemo iz Makóa, da je tani prava letua bura 
bila t< r je streli vudrila v,t hi£i Török Stefin 
zvanoga gazde tér ma dimnjaka g krova p 
uis la i jed.toga slugu oá uula Sluga je veö 
k sebi doiel a i dimnjuk bude naskoro na 
svoj^m mentit

gorobljena po ta
I op. t nun dolözi glas od jedn >ga poS 

torobja. Pri obdini K^paly p unauul au őatir. 
nepoznati tiivaji poStarsk gi koő *a f jeduu 
dardu, gle su ga dvrito opojd . Kad bi bil 
uevrrm k«'C á vu pijansfc ni svojoj za^pn), oi- 
p la'i su tolvaji poétar>ka kóla van, jedan 
dél je na se kapu kodá'.u i trubautu iák, 1 
na se je mislilo, da je on k iCiS, i na ovaj 
naé n porobi li s« kariola na sred orsadke ceste 
podnesli iz njega 2 jezera firintov.

P«»stavil se na vlak.
Da se bik na íe'jeziiöki vUk po-tavi, 

to smo vre éői un da bi se 6  orek postavil,
0 tóm svaki dvo)i. Tomsics Ferencz stra io  
ieljeznici vu Szókctfehérvaru Intel je to 
produc rati. Idu i najme p jan dona, p>stavi 
se na fliujc p:ed vlak iduéi vu Kan ál Ali 
lokomotiva népi zna jakost pi a ica tér g » tiesi e
1 od sebe tak odllit', da je zakotk: ö«s duáu 
spustil. Kak vino ( loveka jakoga /dini.

NEKAJ ZA KRATEK CAS
„I/van birova“

( oala Sala)

Puno Jet je tomu ve.*, kaj se je ov do- 
godjaj y g o  !H ako se je u obői kada >.godil. 
JoSöe msu inti ma^'jarske prav.ce, ni ti zakóm 
vu AleJjimurju valjaui bili, nego mislim, da 
su poleg ovog suda o k'jem ót ovié pripi- 
vtdaM, morali, za vretne ovog dogodj^ja, 
uekakvi (rigiauski ili bab loirki zakuti vu 
krepo^ti btiti.

Auda jeduogt dana pid veéer, d » el je 
piije mnogo i niuogo lelah (moglo je biti 
nckak \u  ouo vteme, kad su b>bi'onsk"ga 
turua ziduti) jed«u sti hujski g'*sp»u vu (j-«- 

'r ciné i kej 1 i se je vec bilo zamraé'lo, áeljel 
je oude presputi i odluöil je drugi dm vu 
L tenje daije putovati. Poiáöe ai.da jednu 
ki Cm ti i prosi za >tm érez uoó. KrCmar 
(uuo sa n mu z >bot avilj skroz i akroz p iáién 
el ivek, o 1 mali rnu ga ob őa i dadi pt Író
dni vu b>i2ijoj sobici pistelju za spati.

S.renjski, buduC gladen, zunol', ako bi 
mogiiöj bdo 1 kaj za jeati dobiti, ali samo 
nekaj dobroga. Na to se ogiasi Pongrác Le 
nard, koj sí je b.s vu krőuii telő krepii, i 
véli, da je ne daleko od ovud, stanujuöi 
Junni , malo p ije, Cetiri k le ttiku nbu 
glavaticu iz Pitloga domov doncsjl, koju je 
oude pri Miátj Ju a kovióu kupil i da bi 
10 b la pi»v fiua viőjrja za straujskoga g >;- 
poua- Krőmar ud.uali po alje lliaujca S lc- 
fekn, kij se je takaj oude ualndjal, k Jur 
mlői s tűm molbum, da mu bar polovicu 
nbe odjusti. Stelek otíde i deue e polovicu 
1 tbc k.ö.uaru, a kiőuarica ju lepő zfrig«; 
k touiu pnredi giavoatu áilatu 1 sve skup 
donese na öi t̂o pokriti stol strai.jikom gos- 
ponu za vtCű.ju.

Kad re je gospon uavcőtrjai, doiel mu 
je kiöuiai 11a zdravje áeiet te ga je zapital, 
kak je bil 7adovoljrn sa viőeijum.

Ja sam danas, o ig m r i  straujski lile 
búi vefierj t l  kak vet' dig> u:gun i liguroo 
vu caloa Q ) iéinu uije di' iis  nitko tak dobro 
jel kak ja.

Izvau b,ro/a! rpaiue mu v reé krCuar.
Niti b riva ja ovié neizui nljom, odgi- 

vori stra js'ci, ar zuim, da niti 011 oije da • 
uai tik f.ni veCeria’, kak ia

Ali dragi gospone ! véli ua to krömar, 
pri nas je takov zakón, 4 1 se pri gvakoj 
pril ki vu spimenku mora prizaati, d í j é  bi- 
rov oajp vi, s to'a se on uvek ima iznimati. 
Am bi aula oui Inteti reő , da sí mjlepíi, 
na jakái, najb igateái, ili kak vu ovom sluétju 
da su nyjfiináe veé*rjaü i t  d., tak sviglar 
motaju pnditi :  izvau birova, drugje polpa* 
da|u kaátigi,k j i  njim bu birov sulii,

Daj'e ini inna dragi k't  nar, odgorori 
stranjsk , tikove bedastoce nisaiu j >á uiglar 
nigle < ul. Ja  vám satui velim to, da niti 
birov, niti uitko vu Giri. aiu nije dauas tak 
Intő vecerjal kak ja, ptk punktum.

Nid ovim blaznenjena se kremar stras- 
no razljuti i odmah otide k birovu N. N. 
(irne nam mu zaboravil), kojega on Uip v 
noci zbudi i tuábu mu podnese. Birov, ónak 
kak j i  vés snen bil. dada odm Ji Straujs- 
koga pred se dopeljati tér ga potegne vu 
iztragu pitsjuci ga. jeli se je on podstupil 
tóga parsgrapha gd-j se uvek vu govoru 
ima biro**, sa svam ponizooitjum imzimati, 
jeli je izbiljaontóga paragrapha prekoracil? 
Straujski je diakako morál dogovoriti, da je, 
»r tajiti mu mkaj nebi bilobasnelo, pokehdob 
su i svédőki bili poleg.

Na to bi.ov isreCe odsudu, kojom s*i 
okrivljeni zaradi prestupka tóga i tóga 
paragrapha, koj govon o tem, da se birov 
uvek mora izuzimati, olsudjuje, da ima 
platiti átroí’ dva forinta.

Stranjski videói, da mu pomoci neima 
i da mora p'atiti, sápit 1: A jeli 9 ’ vu tóm 

Uelti, vu svakoj priliki spomenka, mora 
iznimati birov? Na kaj mu ávi okolo atojeci 
potvrd'j'i, da je.

Srdit na k cmara, knj ga je p'-ijav.l, 
vzeme sada ohsndjeni kabalara iz áepa, 
inetne dopitanu mu k istigu dva to inra. na 
stol i véli: Joá n gdar nieam tak velikoga 
osla videl, kak je ov kremar izvan birova. 
Xtktim otide.

Emanuel Kollay.

l á o le iM l a i* .
21. Nedelja. Vuzem.
22. Pondelj k. Vuzmcui piudeljek Ztduji 

C tveit.
23. Tork. A dal bei t.
24 Öred». Juraj muő.
25. Cetrtek Alarko ev.
2<> Betek. Kleto papa.
27. Suboti. Peregrin prizn.

C E i \ J  Z I T K A .
Kuruaa 4 0 ) Pjenic* 7.15 — llr i  5. -  Jeő- 
meti (>.— Zib 5 40 Graii beli 8.30 iuti 8.50

L Ő T T E M  J i .
Grac 14. apriliuái 1889.
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