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T. Olvasóinkhoz.
Lapunk jelen száma első lévén ez év
ben, tisztelettel ajánljuk azl mindazok szi
vés figyelmébe, akik vidékünk hazafias
haladását szivükön hordják !
Lapunk kzárólagos czélja, hazánk egy
tiváló foti!o>ságu vidékének hazafias, erkölcsi
és anyagi előmenetelét elősegíteni Evéghől:
vezérczikkeink lapunk magyar részében leg
inkább helyi érdekű ügyekkel foglalkoznak.
Általános érdekű ily fajta közleményt igen
ritkán hozunk ; c ak akkor, ha azokat a
helyi viszonyokra vonatkoztathatjuk. Irányközleményeink tárgyát vidékünk hazafias,
közeikölcsi, közgazdasági egykti és tanügyi
mozgalmai képezik Ezzel megtartjuk lapunk
helyi jellegét, Lapunkat Muraköz hazafias
felvirágozása czéljáhól alapítottuk : ez a mi
»revieiiink,« a sok megyei lap teljesítse
kötelességét az ő további körében!
Má
sod rzik keink leg nVábh a helyi és vidéki
társadalmi ügyekkel foglalkoznak; mindamel
lett a megyei közgyü'ések és közigazgatási
ülések ismertetése is g ndunk tárgyát kép« zi.
Tárcza és Csarnok rovatunkban
leginkább a Muraköz történeti és néprajzi
viszonyait ismertetjük Ezeken Livii! érdekes
mulattató költeményeket, leírásokat, karozo
latokat, elbeszéléseket nyújtunk olvasóké
zönségünknek.
Hírrovatunkban minden
fontos és kevésbbé fontos újdonságot, ese

ményt megírunk. Elánná járunk, hogy min vezessük. E végből a többi közölt akár
dent a legalaposabb értesülés folytán hoz hányszor közlünk földrajzi, csillagászati, ter
zunk nyilvánosságra. E rovatunknál főlekin- mészetrajzú. termésíeltani, történeti s más
leltel leszünk arra, hogy lapunk ne lépje ily népszerű közleményeket.
ál a Mura és a Dráva ha árát, legfeljebb csak
Kiváló gondol fordítunk a polgári jo
akkor, ha valalamely megyei és hazai ese
gok és kötelességek, valamint a házi tör
meny fontossága ezt megkívánja »Megyei
ténet ismertetésére. A muraközi nép tudja,
rövid hírek czim alatt azonban felkaroljuk
hogy a Zrínyiek vérrel áztatott földjének
az összes megyei eseményeket. Tesszük ezl
szép múltja van s hogy e vidéknek hazánk
azért, mert lapunk legtöbb vidéki olvasója
történetében nem egy fényes lap jutott. E
lapunk <n kívül más megyebeli lapot nem
tudatában megerősíteni, hazafias kötelessé
olvas.
günk.
Lapunk liorvát része felette fontos mis
A »Muraköz* liorvát részének mulat
siót teljesít 111 a magyarországi Muraköz
ben lapunkkal nélkülözi Kdökké és felesle tató rovatában erkölcsös irányú és szelle
gesekké tesszük azon nem magyarországi hor- mű elbeszéléseket, muraközi népdalokat és
vát és vend lapokat, melyeknek terjesztése egyéb verseket közlünk. A jóizü adomák
körül a hazafiadat] elemek elég buzgalmat ról sem feledkezünk meg.
fe,tenek ki. A nép megért bennünket, szi
Majdnem minden számban hozunk
vesen veszi kezébe az ő lapját, a »Mura horvát-magyar beszélgetéseket, melyeknek
közt.* A mi dolgunk, ho»y ezt ne csak meg tárgyát a nép mindennapi szükségletéből
ne unja, hanem hasznos szellemi tápot is vesszük. A nép szívesen olvassa ezen, az ö
merítsen belőle. Lapunk liorvát részénél le- felfogásához mért egyszerit, könnyű modor
kintetbe vesszük, a nép szellemi erejét és ban irt beszélgetéseket, melyek az ő ma
általános ismeretköré’ : evéghől az ő felfo gyar nyelvi ismeretei bővítéséhez nem kis
gású h v. mért hazafias közerkölcsi közgaz mértékben járulnak hozzá.
da ági, egyleti, tanügyi és más közhasznú
Ez lapunk iránya, ily szellemi! ami
közleményeket hozunk paedag>g:ai és didak
tikai tapintattal, mert hazafias czéljaink! munkálkodásunk.
mellett arra is tekintettel leszünk, hogy a
Kérjük t. munkatársainkat, hogy minél
népet oktassuk, szellemi látkörét tágítsuk s többen seregeljenek a nemes czél iránti te
álta’ában lello't a sötétségből a világosságra kintetből zászlónk alá, ne szűnjenek meg la-

:z irgül ónk serkentésére, kegyesen c-'é'szerünek
véljük m ino ott arany u'án ebiig gyakorlatban
veit beváltási Arái ekként te’e né ni. hogy az ezen
túl egy arany subának megfelelő mosott aranyért
12 kir d jrvida s k. a a arának ékké ói fele nehse
s/.o int fél obonyi súlya után du n i mosott aranyéri 13 Irt 30 kr. Mura és Drávából szerzettért
14 fit 4f> kr.. a többi folyó és patakokból pedig
II Irt fizetendő ; eszerint minden tél obony egy
(Vége.)
forinttal mazasabb áro í a kir. kamarai és bányá
Megjegyezné:!! azonban miként ama busán szati hivatalokban beváltandó."
utján ve**ndft be : az. iparos azonban, a ki ily
„ Midőn ezeket a kö .önség és magánosok
aranynyal dolgozik, az előbb em ilett bíróságon haszna és |*vára ekként rendeltük, t ektok és köz
kívül, ipara gyakoéásfttó! h íosz.tassék meg.
telek mindenkinek kegyesen és szigorúan t»aran
csoljuk. hogy n* előhoe <átoM intézkedj tünk és meg• Csakhogy az iparosokat sujiö, elöld) emli
bagjásunk.it tudomásul véve, azt körötökben ki
lelt hünletés nem alkulum/haló azon ebetekben,
hint tni és valamint magatok szigorúin megtartva.
in időn a iöldes urak a kir. kamarai hivatalok ui
— U Lesiető, egyúttal s.igtru kölele-séglek azo
ján nyeri mosott aranyat — teldolgn/á-oi vóg-’ti
ka' mások által is pontosan teljesilfelni és meg
— az iparosoknak á’udván, az illetők belőle a
tartatni."
megrendelt munkai készítik.4
• Kelt Osztrák ta lományunk Hécs városában,
„Mely ezé hói minden félreértést elkerülendő,
valamint a csalásokat meggátolandó óvatosság I77ó-ik évi jiiuius hó 21 ó>, uralkodásunk 40 ik
évében
Má ia T eré/it e. k. Mb.“
szempontjából szükségesnek véljük, hogy a kir.
kamarai hivatalból nyeri es az ip trostiak feldol
Hátirat :
gozása drótjából fttadalotl mosott arany mennyi
„Zdamegye muraközi Csáktornyái uroda’omsége a/, illető fő das ur által meghatározva, irásiboz tartozó A Vidovecz községbeli lakós és
lag a/, illető iparosnak adassélt át “
nnnymosónak, Kedmenerz Hétniisnak, je'en kegyes
Kü’öuben a csalásokra oly könnyen hallan n abadalmi okirat kiadatott.
dó zsidók, a mosott arany beváltásálól és i>árA kir. aóbivatal á'lal Nagy Kanizsán stb.
mily arannyali il let gyakorlásától szigorúan e ltilandók. A csalási feljelentőnek az elkobbzott arany
Közli: GÖNCZI FERENCZ.
érlékenek harmada fizetendő. Miről is az illetők
jelen rendeletem erejénél lógva biztosíttatnak."
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Tűnik az élet.

tíriiiji,

Tűnik az élei, mini a pehely,
Melyet a szélnek szárnya emel,
S fergeteg (íz a puszta fölött,
Míg elenyészők ott a ködök.

Jőry énlekos okirat

ö szór. Hogy a monoit arany he\állása a
közönségre nézve is minél nagyobb jótétemény és
haszonnal járjon, valamint serényebb, ez i gybeni

Délibáb az öröm szép sugára,
Csalogat hfítlenül egyre lova,
Ne kövesd, ne járj utána,
Elment búba, hínárba.
Fönn a magasban... hol az ég
Tiszta sugara csillog eléd,
Fönn a napon túl, ott a hazád,
Csillagok közt se állj meg alább.
Istened üiteté szárnyaidat,
Szivedet, hogy neki vidd, neki add,
Miért van a föld hiúsága,
Miért zokog szived utána.
Engem a nap legszentebb tüze von,
Túl a napon, túl a csillagokon
Mint törzsek közt a galamb,
Kiizküdöm égő vágygyal alant.
Ah talán közel már az idő,
S küldeni fogja sugárul ő.
S felemel üdve honába
Istenem szive sugára.

X.
t
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púnk barátai lenni és hathatos küzreműl iÖ-1 akartak elcsípni, de ekkor feloszlattam az kelt összegből 50 irtot a Csáktornyái jóté
(lésük által Muraköz fel virágozása érdekéb en illést. Ez után mondtam egyszer az alparancs kony nőegylet — és 50 írtol az ugyanotfani
nokuak, hogy én ki nem logom ártani, hogy kisdedóvó egyletek elnökségeinek czéljaikra
munkálkodni.
Olvasóközönségünk szives pártfogását az az általam gyűjtött alapokkal úgy bánja leendő felhasználás végeit kézbesítsen. —
nak mint a községi vagyonnal bántak. Ak- Csak kötelességet vélek teljesíteni, midőn
uj esztendőben is kérjük.
kor is sógorság, komaság, pajtkskodás czi- újévi üdvözlésül adományom e szerény
MARGITAI JÓZSEF
mén mindent helyben hagytak, most az morzsáival járulok az emberbaráti szeretet
a »Muraköz* szerk.
nemes munkájához, mellyel az egyik a
egész község és a tanügy is érzi.
Ekkor alparancsnok azt jelentette ki nélkülöző embertársak szenvedéseit enyhí
előttem, hogy Ő nem bánja, csak el ke'l teni s a másik a serdülő nemzedék szá
A Muraköz előfizetési dija.
ve mi a pénztárt tőle ; azért öszze hivtam mára azon alapot törekszik készifge’ni,
a választmányt sa át lakásomra, de oda melyen egykor a magyar haza és társada
Negyedévre
1frt.
nem jöttek, azt, mondták, messze van, ha lom hasznos polgáraivá válhatnak. Boldog
Félévre
2 frt.
nem Buohwald Hermán korcsmáros titkár uj-ével kíván! Budapest 1889. decz. 30.
Egész évre
4 írt.
házában jöttek össze: ekkor másik vásár Királyi Pál, orsz. képv. - A nevezett öszA szives előfizetések megújítását os napra, kívánságra ide tűztem ki az illést szegeket illető helyeikre juttatván, nem mu
a hátralékok beküldését tisztelettel kéri:
és alparancsnok egész addig, mig ketten laszthatjuk el, hogy a szép figyelemért
voltunk mindig a péuztárnok ellen lovait, egyrészt a szegények, másrészt a kisdedek
FISCHEL FÜLÖP
de midőn megjöttek a választmányi tagok nevében e helyen is hálássan megemlékez
a »Muraköz« kiadója
s az illésben mikor felhoztam az indítványt, zünk. Egyúttal képviselő ur ő nagyságának
mintha kic erélfék volna; azt beszélte, hogy mi is igaz szívből boldog uj évet, jó egész
nem muszáj a tanítónak lenni elnöknek le séget, hosszú élelet kívánunk, amihez vi
A közönség köréből.
dékünk minden választó polgára őszinte s z ív
het akárki, nem éppen ur.
Ekkor láttam, hogy mi lappang a d >• vei járul a szeretet é* tisztelet azon általá
Tekintetes Szerkesztő Ű r!
Jogban és oda dobtam neki az iratokat, amit nos és lelkes nyilvánításával, hogy : Kijen.
az rögtön zsebre is vágott és követelte, Hogy Királyi P á l!«
E lapok múlt számában »A czirkov Írásban m ndjak le.
— F u r f a n g o s osalfts*, Mayer Salamon
]yáni esethez* czimti közlegényre vonat
Hogy miért törülközik a rokon ág és cúkiornyai kereskedőin* m. hó 21-én hárommá
kozólag azon megjegyzésem van, hogy a bitó komája lepedőjével is, az nem szépít rakőzi atyafi ál ilott he , kik magukat Zadravec*
Mihály, Míkuli a Iván é* Kámzsái látván al ó
súrlódás nem mostani keletű, a súrlódás az a dolgon.
kraljevecd lakosoknak nevezték. Előadták, hogy
egylet megalakulásával azonos és hogy nem
Előbbi leve’em is éppen e tárgyra vo bort veretnének e'adoi, nőt mus'rát is hoztak
én vagyok annak az oka, annál is bizonyo natkozik, mert itt tulajdonképen tani tó - magukkal. Mayer kereskedő megalkudván velők,
sabb, mert én főparanc-nok lévén sem hajflza is lappang, m ű t ha én lettem volna elöpénz gyanánt 33 frtot adott nekik oly feltétel
pénztárnokságra, sem alparancsnok.ágra a péuztárnok, eddig már közokirat hamisí alatt, hogy a bori 24-én be fogják hoini. 24-én
sem titkárságra nem vágyódtam, hanem tás és sikkasztás miatt régen a vádlottak csakugyan beállított közölök az egyik, ki magát
Mikii its Ivánunk nevezte a a magáv d hozott két
teljes tudatában lévén feladatomnak, alt padján ülnék, mert az általam összetobor 14
—16 év körüli fiúval azt mondotta, hogy a bort
akartam rendesen, lelkiismeretesen be zott és összefűzött tömeget ellenem akarják meghozta, kocsija kinn á'l a bolt előtt. A kél ti i
tölteni, de mindig kénytelen voltam lépten felhasználni ostromnak s a helyett, hogy pedig mustrául bort hozo't, hogy nekii is adni
nyomon tapasztalni az őszinteség hiányát, segélyt nyernék bennük a haladás előbbre eiőpénzf, mivel sietni >k kel! hasa, mart a végreés a tanító személye iránli ellenszenvet. Fuj vitelére, lelkiismeretlenség által akadálya' haj'ó adóhátralékot fogl il nálok. Mlyer keres <ed >
vonakodott foglVót adni, d í na vei Mikulits I ittöbbször figyelmeztettem őket. ne nézzék lesz minden jó oldalú törekvéseimnek.
tatla, hogy csa? adjon, a h i fél, úgy ne fizesse ki
a személyt, hanem csak igyekezetét, mert
a
Vagy a volt taniró ellen nem a kőz- ző borát, míg azok nem hozzák ba. Mayer keres
ha tudnám, hogy helyemet í z alaps abi ségi pecsét alatt emelték ama rágalmakat? kedő a fiuk nevét megkérdezvén (Pefrök V incié
nek és Kozák Ivánnak A-Kraljeveozröl mondták
lyok éneimében valaki méltóbban betolta melyeket sokan hamisaknak tartanak, de
hetné, rögtön átadnám neki és én a máso*1a világért sem mernének védelmére állam ! ? magukat), mivel bizott Miko'its szavában, az
egyik fiúnak 18 frtot, a másiknak pedig 15 frtot
dik vagy harmadik helyen is oly érdeme
adott felpénz gyanánt, akik eltávoztak a boltból.
Czirkovlyán 188!) deszemher 2 4-én. Mikulits a boltban azon utasítást nyerte, hogy mén
ket szereznék az egyesület körül, mint az
jen kocsijáv 1 a pincze elé, a bort a piuczemeselső helyen; de igy, miután a főparancs
Tisztelettel
ternek adja át s a tö!e kapott átvéte’i elismer
noknak he’) belinek s kvalifikált embernek
vényt hozza el, hogy a többlelet kifizesse. A k á 
KOVÁCS
FERENCZ
kell lenni, akkor fogadjanak szót nekem és
rosa't kereskedőnek sok dolga lévén a bo tban,
*
kövessék példámat, mert csak úgy érheti
Miku'its kocsijáró és boráról nem szerezhe'ett
el egyesületünk a kor kívánta színvonalat.
Ugyanezen ügyre vonatkozólag lapunk bővebb tudomást és ccakis esie, midőn a pinczeS tegyék lehetőleg könnyűvé feladatomat a horvát részében Dolenecz Jakab i*lc. széki mesterrel számolt, tudta meg, hogy megcsalták.
tis/tikár példás odaadó tá'nógatásával, mert gondnok és volt bíró is nyilatkozik s a 1 - A káros e hó 2G án kocsin ült s Ho losánhn, majd
67 emb* rnek erkölcsi és anyagi érdeke köszönt főparancsnoknak fogja pártját. Kra jeveezre ment n <>‘alók után, de ott ily nevű
egyéneket nem talált. A Csáktornyái csendőrség
nagy m ’y'yal nehezedik reám; én azon fo Egy u ta l tudtunkra adja, h >gy a lapunk járőrének Farag5 József és Czuppon G yógy
gok törekedni, hogy a ti-zMkar teendőjének egyik előző számában megjelent és a csendőröknek) sikerült a tel e leket T iziy András
pontos teljesítésében semmi akadály ne e.s község elöljárósága által irt levél aláírói és fia György, Merkán József és (ia András, Mtközött maga a bíró is szít epei, aki egyszers- li*i»s Valent goricuini lakosok személyében kinyo
sék, viszont törekedjenek ők is azon
És mégis majd először a titkár ur mint a tűzoltó-egylet péuzt&rosa, ki m iatt! mozni s Matisics kivételével, aki a uvomozásnik
neszét vevén, elillant hazáról — feltalálói. A
akart egy kissé tudálékos lenni és velem a baj tör ént. Tehát a biró hivatalos pecsét csalók
leltüket nagyban tagadták, de utóbb beval
az egyesület érdeke ellen rendelkezni s az alatt bizonyítja, hogy a tűzoltói pénztárnok lották a csa’ásf. A pénzből ól fitot nevezetlek Iáamiatti ö^szeszólalkozásból fölbujtott (ácsai és hivei helyesen |ártak el.
(Iájában megtalá'ták. Matisics Valent a kic (alt
\a l lakásomra rohant s elszedte tőlem az
Dolenecz tudomásunkra hozza, hogy ló írttal Spiegel Jakab oltani kereskedőnél adós
iratokat és pecsétet azon megjegyzéssel, Horváth István az első levél Írója, most ságát fizette ki. A cwló kompánia egyelőre szabad
lábon hagyatott.
hogy a testületi iratokkal és pecséttel aka is él.
-- fiymen Velkey Zollán helybeli polg
rok »sverczerezni* ; no mégakkor nem volt
Mindezekből újabban csak arról győ iskolai tanár jegyet váltott Velkey Angeila,
egyenruha s nem voltak készen a folyamod ződhetünk meg hogy Czirkovlyánban naványok az alaphoz. Csakhamar bálát ták, g) on szomorú állapotok vannak és hogy kisasszonnyal, tanítónő /el, Jászberényből.
— £ Csáktornyái m. kir. áll. tanítókéh o g y mégis jó lesz az iratokat és pecsétet
Czirkovlyán épenséggel nem lehet, minta pezde gyümölcsfaiskolájának név és árjegy
visszahozni és én e felejtettem a sértést, mert
köz ég Itt valóban alkalmazható ama köz zékét az 1890 ik évre közzétette Satnu Jó
hisz a jó ügy lebegett szemeim előtt.
mondás hogy: »Népnevelés (Czirkovlyán zsef igazgató. Almafakból 76, körtefákból
Midőn megszereztem a már eddig lé bánj jöjjön el a te országod!*
03 faj továbbá cseresznye , m»gy-, szilva-,
tező alapokat, akkor meg a pénztárnokot
kajszmbaraczk-, őszibaraczk- és diófából is
kellett figyelmeztetnem négyszem között a
több faj van képviselve. Vadgesztenye, sze
m ár közölt hibákra s az a helyett, hogy
h
C í . ö \ F É L É derfa, riparia szőlővessző, oltógalyak szintén
beismerte volna hibáját, és azt iparkodott
volna jóvá tenni, reám támadóit úgy, hogy
— Knályi
választókerületünk nagy kaphatók. Az intézet igazgatója a név, és
kénytelen voltam a közgyűlés előtt felvetni érdemű és párt különbség nélkül mindnyá árjegyzéket bárkinek kívánatra megkü'di
a hibákat, a midőn a hibák konstatáltalak junk által őszintén tisztelt és szeretet! kép
— $lura-§ik!ösrbl Fundák Mihály tanító
ugyan, de azért a pénztárnok és alparancs viselőnk az uj év alkalmából a következő
vonatkozván lapunkban megjelent egyik
nnk komája annyira felizgatták a tömeget, sorokat intézte lapunk szerkesztőjéhez: hírünkre — annak kijelentésére kér fel
hogy igy a tanító, úgy a tanitó, a mi szol T. Szerkesztő U r! Engedje szívességét igény bennünket, miszerint torontáli állását nem
gánk akar nekünk parancsolni, hogy engem be venni uzmi kérelemmel, hogy a mellé foglalja el, hanem a mostanin megmarad.
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— A dal egylet köréből. A Csáktornyái
dalcgylet m. hó 20 án lartoU közgyűlésén
Helénái Tivadar elnök lemondása folytán,
elnöknek Szeivert Antal alelnök választatott
meg, alelnöknek pedig Német István.
— G y A s z h ir , ld. Szeivert Antal folyó hó
2-án, élete 75. évében, a hatol ti szentsének fel
vétele után, csendesen jobb létre szenderult. A
megboldogult vidékünkön általánosan ismert és
kedvelt vendéglős volt. Három gyermeke és szá
mos unokája siratja elhunytét. Temetése e hó
4-én nagy részvét mellett történt, melyen résztvett a város intelligenc/iája, polgársága és több
testületé. Áldás, béke poraira!
- - U j m e gryeb izotts& gi ta*r. DrávaVásárhelyen m. hó 28-án Dr. Bárdió György
Csáktornyái ügyvéd választatott meg bizottsági
tagul.
— A C s á k t o r n y á i kereskedelmi kasinó
m. é. deczember 26 án tartotta IV. rendes köz
gyűlését, melyre a tagok majdnem teljes számban
megjelentek. Az igazgatósági jelentés tudomásul
vétetett s a íelmentvény megadatott. Az uj elnök
ség következőkép alakult: Elnök Hitechmann Adolf,
alelnök : Kosenberg Lajos, pénztárnok (Jraner
Miksa. Választmányi tagok : Morandini Valentin,
Kohn lierman, Hochsinger Sándor, Benedikt Béla,
Bosenberg Rezső, Woilák Rezső.
— gzylveszter estéjén a Csáktornyái kisdedóvó-egylet választmánya tombolával egybekötött
tánczmulatságot rendezett. A mulatságról sokan
hiányozlak, mert városunk több családját gyász
tartotta vissza. Egyébként anyagilag siker koro
názta a mulatságot rendező választmány fáradal
mait, mert mintegy 80 Irt jutott a nemes czélnak.
A csinos nyereménytárgyak tombola utján kisorsoltatván, a fiatalság ténczra perdült s jó kedvvel
járta. Éjfélkor a lánczterembé pezsgőn poharakkal

feli aszfalt hoztak, a pezsgővel a hölgyek megkínállalván, koczczintottak, s egymásnak bo'dog újévéi
kivárnak. A mulatság 2 órakor végződött. A hölgy
közön égből ott láttuk: Fehér Jó/.se Iné, llirsch
maiin Leoné é.s Samuné, Dr. Krasovecz 1 né, Köjál
Ferenczné, Margitai .Józsefné, Fóliák Gvuláné,
Szilágyi (íyuíánó, l)r. Sohwarz Aihertné, Woilák
Rezsőaé, Vrrancsics Károlyné, /iegler Lajosné,
Ziegler Kálmánná, Fehér Ella, llru.ska Olga, Kra
sovetz Anna, Majhen Mariska, Molnár Mari, Ste
faiis Mimi, Gizella és Paula, Szilágyi Kornél,
Tkalc-ici Linka, Vrancűcs Irén sat úrnőket és
kisasszonyokat- — A felülli/.etők névsorát térszüke miatt a jövő számban fogjuk közölni
— l l o d o s á n b a u , a/, alsó-hrás csáinak
czailakozásával önkéntes tüzolió.teatület alakult.
Elnök Tkalcsics Elek, alelnök: Purics V incze,
titkár Csiszár József; pénzlárnok Kiss Já/ref;
szerlárnok Kovács András. Főparancsnok Tóth
Kálmán: alparancsnok Purics István ; szakaszpa
rancsnokok ; Kollarics Lénáid. Purics Menyhért,
Vlahek István és Androcsecz István
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- A „ K é p e s « C s a l ó d i I , a p o k “ szép
irodalmi és ismeretterjesztő kéj>es hetilap már
tizenegy év óta küzd hazafias lelkesedéssel és ki
tartással nemzeti irodalmunk bástyáin ; már tizen
egy év óta lobogtatja a nemzeti művelődésnek s
iz és nemesítésének a zászlaját, s most is, midőnBrunkovits György je’es szerkesztése melleit már
tizenkettedik évfolyamába lép a legelökebb, a leg
kitűnőbb irók és írónők müveivel indul — a
nemzetiségünket még mindig fenyegető s hazánkat
sáska rajként elözönlő német szépirodalmi lapok
elleni hadjáratra. A „Képes Családi Lapoku municatárs&i: Jókai M >r, Tornai Lajos, MikszUh K á -

mán, Oalmady Győző, Temérdek (Jeszenazky í)á
nie), Lauka (iussláv, Ibankovics György, Budnyánszkv Gyula, Dósa Lajos, Prém József, L)r.
S/.iklay János, Palágyi Lajos, Inczédy László,
Muray Károly, Méry Károly, Petri Mór, Dr. llodetzky Jenő, Benitzky Bajza Lenke, Büthner Lina,
Nagyvárady Mina, KulilTsy Benicíky Irma, Hevesiue-Sikor Margit, Fanghné Gyújtó Izabella, Gaál
Karolin, Ksrlovszky Ida, Harmath Lujza stb. stb.
Vájjon ki cseróné tel az előkelő szellemi kama
tok termékeit a külföld müveivel ! Magyar ember
bizonyára nem ! S a magyar nő — még kevésbbé.
A „Képes Családi Lapok az összes szépirodalmi
La|X>k között a legélénkebb s legváltozatosabb.
Tartalma az irodalom minden válíaját felöleli,
képei a leghíresebb festők műveit mutatják be !
„Hö-gyek Lapjau czimü divatmelléklete a legújabb
divatképeket hozza, s a nevelés az egészség, a
gazdaság a kertészet s a konyha terén nincs oly
kérdés a melyet ne tárgyalna. „Regény mellék
lete* három-négy eredeti regénnyel ajándkozza
meg évenkint előfizetőit. — Zöld borittéka tele
van mulattató apróságokkal s talányokkal, melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak : —
s a „Képes Családi Lapok“ daczára sok olda'uságuknak, mégis bátran kezébe adhatók a család
minden rendű és korú tagjának ; daczára gazdag
tartamának mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes
hetiap. Előfizetési ára a „Hö:gyek LipjávaP s a
„Regénymelléklet«-lel együtt egész évre 6 frt,
telévie 3 frt, negyedévre 1 Irt 50 kr o. é. a a
kiadd hivatal (Budapesten, nagy korona-u'cza 20.
sz) melyhez az előfizetések legczélszerübben postautalványon inté/eudők. kívánatra bárkinek ingyen
és bérmentve szó j,4l mutatványszámokkal.
FELELŐS SZERKESZTŐ
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alarm pijac, frateraka hi£a, léve
«j« kpnJignaciji - - S uradniknm
«í*öi ja araki dán govoriii med
II i II Túrom. — gye poiiljka
tíAn^a a« aadriaja norinah. naj
pHtfUaja na ima Margitai
J o z e f a arednika vu Óakoreo.

Na etJo I r t ó ..................... / f r t
Na piti I t t a .....................2 fVt
Na ietrert Itta . . . , 1 f r t
Pojedini broji kotlája 10 kr
Obsnana aa polag pngodb* i fal
raCunajn.

Ixdateljstroi
K'-liSara farkai Flllpora kam aa
pie-ip iata i ebznana poliljaju

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druztveni znanstveni i povuéljivi üst za púk.

___ Izlazl svaki tijeden jedenkrat 1 to : vu svaku nedelju.
flnstnk: „Meájiniumkogafodfomagajidiga linovniikoga druitva „Cakoveike ifarkasseu, „Medjitnurske sfarkasseu, „Dolnjo*Medjitnurske $farkas se*
i „ Podpomagaju2ega druitvau „ Gornjo-Medjimurskoga kultumoga druitvau.

niítetne güste, koja lamlévH popravi povrAje
zemljiáíá, te iprotiv mslenkoiti avojtj i brez
hucnosti zavrí'li cöne, budud hasni i odgoS pomoéjom Bozjom poönemo urevarja, hasnanosnom i plemenitom opredé jenju.
djenje teoja nasih novin ! Ses letah dugó
kője joj je natura odredil*.
pózna vei púk novine „Medjinnu»je‘ , daklem
Sv<8 dno poklonstvo i vé'iovitu sporaen,
od proélosti i vezdahijost naáih novin m&lo
niti koruna neosigurava, ako samo zato bliáii.
nam je treba govoiti. To svaki post. predar je sa zlata zgotovljena i s dragim karaiplatnik i éitatelj zna, da smo vu horvatskom
ujein okinCína, a on, gio ju na glavi n- ai
i tak vu magiarskim delu n«sih novin jeden
svakdeidji je jednostavni det'ó, te od vlaatite
glavni cilj dosticiholeli, i (o; napredek n iáé
őiveénosti d i i v haljon h íd*, niti svakdefllepe okolice Medjimutje.
njrga si kruha nobi znal priskrbiti.
Kaj se buduénosti tiée od tega v^m
Nuder 9ini otéevi ! ako neverujete pua
Uredniétvo i izdateljstvo
samo to piáemo, da je nas program on i4i,
t >j reCi, odprite h étoriju ! Znedju toliko
koj je do vezda bil. Ilodemo, da púk vu veri
jfz:r i jezerih viadarah kolikim budete p-vk
kriCanskoj i poljeg zapovedih Boijih kiveti
Íz Ruilolfa Hnbsboi 2ko>ra
nasli onde u vöncu ime ? pák izmedj vrleiilt
neprestane ; lioCemo, da bude med nami mir
koliko jili takovih ima, kojih 9pomen i denes
Hatiyady
Mátyás.
kráóanski i ljubav boáanska ; hocemo, da se
í jód 12 inna srce, i <5ija vei ka dela, sdavnc
orsaéke pravice i naredbe poglavarov zadrie,
IvraljovskiflTi sinom i prestolonaslednikom daljine proiirajud érez niradoost stoletjah,
boCemo, da Aledjiműrjei púk meijimurski vu rodite se neje ravno loáepiipeccnje, ali gledtó kano s visokog neba dopirajuéi traki polduáevnom, telovnom i materinlnom poslu na- na Cndorediiu viöinost, napokon jc bormes to iaánjeg 2 irkog sirica, i de ies uzbudjuju i
prednje; ali hoéemo i to, da se sveta is- samo takov /.godni ps*l, kano g la hi gdo vu odusevljuju ? i jakd3 od /.ive reC'*! tér bla*
tina i púk vu oCevidnosti novinali brani. pastirskoj kol bi vid-*l 6iétloit lunca, ili s go9lovnim piimetoin tam pred oói stavljsju
Vo novinali nasih búd ej u poét. pred* ustne sdusnoga ducidéra ili áo-tarskog meiira potljsánjem vromenn, kakov bi imcl biti za
staleá i doslojanstvo vreden vladar ?
platniki cifali u ogli uredno : pravic orsaga? piimi prvi otciuski medoni kuáec.
Kaj ii je strpljenje 1 zataja 1 vu tóm
Gospodstvo, sjajnost, vlast, kaj slcpa
povest naáe domovine, lepe pripovesti, popevke, gosp idantveiie őlanke. Trsili bu*, sreda darttje, kak iu god zamamljiva, dudjena, pogledu niti magjarska h átorija i znimke
demo se, da Ludu naái citatelji pod napi slavljena, zavidljiva vu t»j luznoj dőlini od, necini, te s duge povorke magjarskili kraljait
som : „Kaj je novogg?“ znameniteáa pri- jesere i sto jezer Ijudili, prave nutrnje vréd tak aj, komaj se jedno, dva uadiZu do izvanpeéenja i novine naőe okolice, varmegjtje, nosti neimaju niti zr groá, Ju greb budu red iog sjájnó'g stepena, g Jébl primerom na
oi>aga i celoga iveta ritati mogli. U dobrih iegli nfoproitljivo sgospodati, neostavivái nit , naaledovanje pohu ljival i obvezuval ?
I tak visoko t vu évem ejaju, niti jedeo
salah i smesicah se lakoj nebudemo spo- traga za sobom, spomena o dobni za keaoiáa
zabili Lutrija centi 2i»ka budu inkaj vu vretnena neoatave ni toliko, kak je tőle one kak Hunyady Matjaá

Postuvani citatelji!

novine postavljene S jednom reő um trsili
se budemo, da budu post. predplatniki no
vine „Medjimurje" za pravoga i najbolíega
svojega priat'lja dráali.
Novine koHaju na fertalj lefa 1 frt, na
pol leta 2 fit- Pros:mo one, koji lu*ő ju no
vine dobivali, naj na jedui karti uredniku
lo na znanje dsju.
Jói jedenput pr po uéamo svim cila*
teljem naáe nőve novine i ;esmo svim éi
teleljem s pozd a vöm
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Kapható az osztrák magyar monarchia m n len jónevil pvősvszer.‘arában

doboz ára 75 kr.

I o st as zét kit t d <•s lejrkevesebb két do.»oz v ételénél utánvéttel.
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vidéki gyógyszertára Nloekernulmn.
b y é g j á s / a t i sza k la p o k v é le iu é tiy e i v g y o m o r a ó v r ló k r r ó l

Wrner $ edicinuchí Wochsnschrift ( liéc^i g> égy.iszüli lielilap) 187íS. 15.
H/áin A Schaumann §yula ur stockeraui gyógyszertárából való gyomorsó egy
o’y rzer. mely emésztési zavaroknál a gyomor gyengeségénél annak liniuljtinál. vagy elicz való hajlamoknál étvágytalanságnál stb igen jó hatással
bir és nemcsak étrendi s minden étkezésnél használandó, hanem leginkább
gyógyászaii g/»rnek kell azt tekinteni A ltiak összo étele, melyekben a leg
jobban kipróbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagyszerű hatása
csak a legújabb korban lett köztudomású — képviselve vannak, érthelővé
teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása által e'éretnek. É* min
denki. aki tudja, hogy éppen az emé>zté*i zavarok mennyire befolyásol ák
az ember egészségi állapotát, és menti) ive lefogyasztják az egész testalkatot,
el fogj i ismerni, egy ily s/. ;r fontosságát.
W ie n e r M eilirin i rlie llliitte r (Bécsi gyógyászati lapok) 1S78. 22. az.
A stockeraui vidéki gyógyszertár lula (Ionosa S c lia iin io n n <*\nla gyógy*
szerész által ké^rátett gyomosrsó különösen idült gyomorliurutnál jön észsze
rűen nlkalmazásbd. Ijeginkább azon eléíni \ «*1 bir az egyéb ro z emésztéseknél
használt szerek fölött, h «gy könnyen élvezhető és hosszabb ideig vehető a
nélkül, hogy ártan i. Különösen ro z emésztéssel bíró egyének iészére
ajánlatos.
T u tin m n -ii! . Megbízható Vevőim és eláruőlóim (mltómra adták hogy
itt, olt, a concurrensek, akiknek fogalmuk sínen a gyomorsó összetételéiől,
minden érték nélküli szereket készítenek és az enyémhez hasonló dobozokban
elárusítják, amivel :s kérem aira ügyelni hogy doboíokon nz éu aláírásom
látható legyen. Schaumann Gyula.

Nyomulóit Fi:ohcl Fülöp laptulajdonopnál Csáktornyán,

