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Szerkesztővel éitekezni lehet min* 
úennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M argit& l 

J ó z s e f  szetkesztő nevére 
küldendő.

K iadóhivatal:
Fisebei Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H i r d e t e k  ju tá n yo sait s z á m ítta tn a k .

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 Irt 
Fél évre . . . . 2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. és

MAGYAR, é s  IIO R VAT N Y ELV EN  M EGJELENŐ TÁ R SA D AL M I, ISM ERETTERJESZTŐ  é s  SZÉPIRODALM I H ETILA P. ÍZL
M e g j e l e n i k  l i e t e n k i n t  e g y s z e r ;  v a s á r n a p .  Danbe g. l.éstársin&iésHemdL

A »Murakuzi tiszti Önsegélyző szövetkezet*, a *Csáktornyai takarékpénztár*, a »Muraközi ____ r
takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye. N y ü t t i -  p e titso ra  10  k r .

Magyarországhoz tartozván, mutassuk 
meg külsőleg is, hogy magyarok vagyunk s 
ne elégedjünk meg azzal, hogy szivünk 
magyarságára apellálunk csak s külsőleg : 
szóval és tettel nem merjük, vagy nem 
akarjuk magyarságunkat kimutatni.

Nincs rosszabb a »két kulacsosságnál!* 
Pedig ez Muraköz bizonyos köreiben diva
tos. Sokan vannak, akik. ha a megyével 
diskurálnak, akkor égre földre esküdöznek, 
hogy magyarok, ha pedig Zágrábban van 
dolguk, akkor megtagadnak bennünket, sőt 
ha a szükség úgy kívánná, egy kis jobb 
jövőért el is adnának minket.

Pedig be rosszul számítanak és meg
gondolatlanul cselekszenek az ilyenek! Meg
gondolhatnák saját érdekükben is, ha már 
hazafiasságukat érdekhez kötik, hogy rájuk 
nézve minden jó csak felülről, Budapestről 
jöhet, de soha Zágrábból! Még arra nem 
volt eset, hogy a hazafiatlan előmenetelre 
talált volna, de arra még kevésbbé, hogy a 
»se hideg, se meleg" magatartás czélhoz 
vezetett volna-

De hagyjuk a rideg egyéni érdekek 
szempont ait a hazaszeretet magasztos esz
méjének említésénél s ne mocskoljuk be a 
haszonlesés látszatával se a hazaszeretet 
ideáját. Muraköz fényes históriai múltja és 
a jog pánczélja legyenek mutató táblái min 
den ingadozónak hazafiság dolgában a Mu
raközön való magatartás kérdésénél.

Alkalomszerűnek találtuk érinteni e 
tárgyat a muraközi községek kikeresztelke- 
désének első napjain, mert nagyon jól tud
juk, hogy Alsó Muraközben is sokan van 
nak, akik a magyar hazára nézve nem lé
teznek. Fszszerüségrt ajánlunk nekik és 
igazságot követelünk tőlük!

Azokat a lelkes tényezőket pedig, akik 
Muraköz fényes történetét a községnevek 
megmagyarositása által ismét egy szép lap
pal gazdagították, újólag üdvözöljük a tett 
mezején s a folytatás reményében is há
lánkat fejezzük ki a magyarság nevében!

Egyebekben ajánljuk elolvasás végett 
következő időszerű közleményünket!

Muraközi légi családnevek-
Számtalan derék muraközi horvát föld 

mivelővel találkozunk, aki noha egy szót 
sem tud magyarul, tősgyökeres magyar 
nevet visel- Tököli, Kanizsai Tiszai, Csányi, 
Nagyfalusi, Hunyadi, Varga, Fodor sat név 
naponként szerepel a bíróságnál s okmá
nyokon.

Akaratlanul is Muraköz régi képe jele
nik meg lelkünk előtt e nevek olvasásakor, 
mert elvilázhallanul igaz, hogy e nevek 
viselőinek ősei tökéletesen magyarok vollak. 
Az idő és viszonyok sokat változtattak 
Muraközön. A régi magyarság elhorvátoso 
dott; legalább nyelvben igen, ha az érzelem 
meg is maradt magyarnak. Nevüket sem 
Írják már magyarul, noha el nem vitázható 
hogy a KaniZajok, Tekeliek, Tizajok sat. 
őseit Kanizsainak, Tökölinek, Tiszainak sat. 
hívták.

Nagyobb bizonyitékAf szándékozunk 
adni jelen közleményünkben annak, hogy 
Muraköz századok előtt ha nem is teljesen, 
de összehasonlithatlanul magyarabb volt, 
mint jelenleg.

István 1626, Domonkos István 1754, Da
rányi Imre 1794, Dobos Mihály 1776.

Eördeög Mályás 1757.

Fenyve .y Lukács 1780, Falussy János 
1743, Fodor Pál 1773, Farkas János de 
Boldogfa 1790, Farkas Ferencz 1760,Fábri 
Bálint 1618, Fábri János 1649, Falussy 
Pál 1754, Fejér György 1760 Füles Já
nos 1793

Gyarmathy György 1693, Gradicsay 
Ferencz 1770, Geréczy Norbert 1667, Gor - 
csay István 1754, Geréc9y Menyhért 1617, 
Gyulai 1729, Gombossy László 1744, Gáli 
István 1758, Géc*y Miklós 1798, Gyémándy 
János 1776, Gencsi János 1679

Hoiváth Márton 1784, Habos Márton 
1759, Hrabovszky Antal 1732, Horváth 
György 1751, Huszár György 1673, Hosszú 
Totky István 1713, Horváth Ignácz 1774, 
llunyady István 1788, Huszár János 1792, 
Högyészy Mihály 1790, Húsz János 1648, 
Hrusóczy Gáspár 1621, Ilalászy Gáspár 
1706, Ilalászy Jakab 1756, Halápi István 
1726, Hegyek Mályás 1768, Ilodossy Iván 
1781, Hunyady Mátyás 1777, Hegyi Iván 
1776.

Kezünk ügyében levő régi okmányok 
ból, melyek a Zrínyiek és Althanok idejében 
keletkeztek. Írattak ki az alábbi muraközi 
családnevek. Ajánljuk elolvasás végett azok
nak, akik tagadják Muraköz elhorváloso- 
dását!

Adelffy Antal 1763, Ányos Mihály 1713

Berke Ferencz és Berke János 1786, 
Berke Zsigmond 17 <3, Balassa Ferencz 
1785, Barlabás Benedek 1791, Bernáth 
György 1758, Bánfy Gáspár, György, Kris 
tói 1614, Bécsi János 1686, Bornemissza 

! Kristóf 1759, Báró Berlendi C imilo 1748, 
Borsos Gábor 1754, Barbély Péter 1621, 
Bereményi Ferencz 1617, Bessey Jáno3 
1794, Balog Ádám 1758. Batlhány Miklós 
1670, Balogh Gáspár 1686, Battai Miklós

Inkey Boldizsár 1794, Jeszenszky csa
lád 1707.

Kéri Balázs 1694, Kalamáry Mihály 
1770, Kucsándy Mátyás 1759, Király Fe 
renczl794, Karvaly Ferencz 1762, Kőszegi 
Ferencz 1789, Kanotay Mihály 1754, Ko
vács Mályás 1758, Konczor János 1741,  
Kasznár Menyhért 1731, Kovachóczy Bol
dizsár 1786, Kányaváry György 1794, Kő- 
szeghy János de Németfa 1789, Keresztúri 
József 1787, Káldi Salamon 1696, Komá- 
romy László 1792, Kobovszky János 1795, 
Konczor Ádám 1759, Kanizsay György és 
Anlal 1783, Kanolai Ferencz 1786, Ken
gyel László 1748, Kozáry Mátyás 1747, 
Késcsináló János 1752, Kezey Antal 1772, 
Kemley Ignácz 1756, Kovác9óczy Ignácz 
1794.

1686, Balay Ferencz 1720, Bősz Imre
1777, Barlabár György 1756, Büki István 
1758, Buday Farkas 1625, Bányai Pál 1625, 
Bényei István 1625, Benkő Márton 1735, 
Bácsmegyei Gábor 1748, Barányi János 
1765, Borsfái János 1779 Babos József 
1794, Bisztriczei György 17 48.

Csendes Mihály 1748, Gróf Gzikuvliny 
le Szomszédvára 1719,  Chinorányi Ferencz
1778, Csonka Iván 1753, Czindery György 
1706, Czinderi Ignácz és Ferencz 1748, 
Csondor János 1798, Csató Mihály 169«, 
Czindery Pál 1681

Dombay Marion 1625, Dombay Péter 
1760, Daróczy Anlal 1725, Dániel István 
1618, Darabos Gáspár 1618, Darabos 
László 1623, Darabos Miklós 1617,  Dánielfy 
János 1716,  Deák Gábor 1759, Dinyés

Ladányi Miklós 1564, László Mihály 
1725.

Matos György 1766, Manza Péter 1679, 
Malikóc/.y Borbálya 1628, Malikóczy Mik 
lós 1597, Molnár Mihály 1791, Mesterházy
Pál 1676.

Niczky György 1729, Nagy György 
1746, Nemeskei János 1747, Nagy Mihály 
de Zalapat 1763, Nagy Falussy Pál 1698, 
Nagypár József 1766, Nagy László 1695, 
Nádasdy Gáspár 1679, Naláczky Ferencz 
1742, Nagy Falussy Ferencz 1696.

Orsics Bernáth 1717.

Pozsgay Márton 1780, Pethő Pál de 
szt. Jakab 1614, Paluska Antal 1729, Peler- 
mányi Ádám 1773, Paty József 1756, Plathy 
Elek 1795, Pogonyi György 1799, Pies-



lyanszky Ignácz 1795. Palinóczy Mátyás 
1643, Plasztey János 1618 Pribék Miklós 
1698, Póka György 1696, Pulay János 1722,  
Parraghy Anlal 1762, Pápay Zakariás 1639 
Prátóczy Gábor 1625, Palmóczy Mátyás 
1616, Pozsgay Tamás 1638, Püspök János 
1904, Paján Mihály 1742, Pruszkay Antal 
1777, Pongrácz Mihály 1793, Plalthy Elek 
1794.

Rabotta Antal 1759, Révész Ádám
1747, Rédei Imre 1756.

Szoboty Márton 1759, Sombor József 
1737, Somogyi Márton 1737, Sényi János 
1794; Szitftr Márton 1773, Sándorffy Sándor 
1791, Salamon Máté, 1753, Sóti Miklós 
1739, Sorasich Pongrácz 1714, Szemenyei 
István 1695, Somogyi János 1763, Szabó 
Mihály 1647, Szaniszló Ferencz 1791, Szy 
Ferencz 1790, Somsich Lázár 1788, Sohár 
János 1760, Salvay András 1708, Sélyei 
János 1785, Ságody György 1700, Szeredy 
János 1762, Szarka Ferencz 1652, Szede- 
ményi Ferencz 1539, Szentmártoni István
1748, Szűcs Mihály 1700 Sebők Ádám 
1770, Szögyény Ferencz 1758, Szabó Pál 
de Nagybanyó 1625, Szőke János 1755, 
Szási Márton 1772, Szamóczy János 1758 
Sötly Miklós 1749.

Tüköry Mihály 1744, Thurzsánszky 
Miksa 1772, Thassy Ferencz 1748, Tarády 
Mihály 1714, Tiszai Pál 1785, Talabér 
László 1790, Tuboly László 1795, Tükör 
Fülöp 1689, Turochoczy György 1797, To- 
madéry Miklós 1698, Tomay Ferencz 1742, 
Talián József 1761, Tarányi Ferencz 1742

Vasdinyei Mihály 1788, Vazonyi István 
1722, Verebély István 1163, Verebély Fe
rencz 1741, Verebély László 1720, Vámos 
András 1784, Vadas Miklós 1691, Vida 
József, 1782, Vályi Mihály 1772, Vargha 
Mihály 1697, Verebély Balázs 1742.

Záboky Boldizsár 1667, Zarka Boldi 
zsár 1729, Zsibrik Károly 1755, Zruiszky 
István 1768.

í  „M ű ik iz“ U rn á ja
Kirándulás a dobsinal jégbar

langhoz
Az alföld homoktengerébe átplántált hegy

vidéki embernek — ki ex offo paedagogus is. s 
kitől a sors mostohasági* jó vizet és tiszta leve
gőt megtagadott — lehet-e édesebb vágya, műit 
az iskola porát lerázva, szárnyra kelni s repülni 
más. kiesebb hazába, mely a természet áldásaiban 
bővelkedve, enyhülést adand adand a kifáradt 
léleknek a íelfi issölést a megviselt, elbágyadt 
teatszervezetoek ! De nemcsak ez önös érdek, 
hanem az ismeretszerzés, hazánk csodás termé
szeti alkötésű részleteinek közvetlen szemlélése, 
tehát önképzési czél is egyaránt sarkalják azon 
megbecsülhetetlen és sokak által méltán irigyelt 
földi jé értékes felhasználására, mit közönséges 
nyelven »nyári szünidőnek* hívunk.

Az elmúlt nyarat Borsod Bánfalván, a Fel
vidék egyik kies fekvésű falucskájában a Viadár- 
Lónyai család kastélyában valék szerencsés tölt- 
hetni, elhalmozva mindazon megbecsülhetetlen 
jóval, mit egy valódi magyar nemes család ven
dégszeretete. őszinte szívessége s szellemes köre 
a nemes szórakozást a nyújtani képes.

Innen, a kedves helyről, oly fontos érdekek 
vezettek engem is a természeti ritkaságokban oly 
gazdag s gyönyörű változatosságával hazánk teljes 
képét miniatűr alakban feltüntető Gömörmegyébe,

h CLÚNFÉLÉK.
— ^ h e l y e z é s .  A helybeli m. kir. adó 

hivatalnál megürült adótiszti állásra Zakál 
Vilmos kismartoni m- kir. adótiszt helyez
tetett át.

$ ő z s é g n é v v á l to z ta tá s  A belügyminiszter 
megengedte, hogy a Zala vármegye terüle 
lén fekvő Kottori, Alsó Krályovecz, Czir- 
kovlyán és Goricsán községek neve »Kotor« 
»Mura-KiráIy«, »Dráva-Egyház< és illetve 
»Mura-Csányt ra változtassanak és ennek 
folytán a nevezett községek ezentúl »Kotor«,
»Mura-Király»Dráva-Egyházu és „Mura- 
Csányh néven neveztessenek.

—  M u r a  € s i n 7 bó1 (Groricsánból) Írják, 
hogy e hó 3-án éjjel 3 óra tájban Bergo 
vecz Iván nevű jómódú gazda szobájába 
ismeretlen tettes belopodzótt, ki is a lent 
nevezett ágyához érvén, három ágú istálló- 
kapocsc al kezében Bergovecz Iván oldalá 
ba vágott. A  tettes véres cselekedete után 
kimenekülvén, nyomtalanul eltűnt Bergo
vecz két veszélyes sebet kapott. Felgyó- 
gyu ásához kevés a remény.

— (S ze re n c sé tle n sé g  a Murán E  hó 1 én 
Mura-Szombat vidékéről való cséplők (bu- 
gerok) egész serege volt átkelőben a mura- 
szt. márloni réven. A Mura kiáradt, tehát 
a révhez (kompba) csak csolnakkal lehet 
jutni. Egy ilyen közvetítő c olnakia ült 
nrrntegy 25— 30 cséplő (férfiak, asszonyok 
leányok egyaránt) kik valószínűleg része
gek voltak, mert nagy lármával igyekeztek 
a túlsó partra. A czélhoz köze’edvén, el
kezdték a csolnakol himbálni, mire az fel 
borult s elmerült- A benne ülők mind a 
vízbe esvén, vitte őket a sebes áradat. A 
ki tehette úszással menekült meg, mig nagy
részük (8 vagy 11) a Murában lelte halálát. 
A vízbe fúltak számát határozottan nem 
tudják, imrt különféle talvakból lévén az 
utasok, egymást nem is ismerték. Csak 
ezután derül ki, hogy kik és hányán vesz
tek el.

—  V e s z e t t  k u ty a  garázdálkodott múlt 
héten Pusztafán Puscsinán). A varazsdi i

hid felől jött s több kutyát, valamint e g y  
sertést is véresre megmart. A dráva-vásár- 
helyi elöljáróság a kisbrrót küldötte ki, 
hogy a megmart ebeket elpusztítsa, azonban 
a lakósok közül többen eltagadták, hogy ku
tyájukat megmarta volna a veszett eb, sőt 
a megmart sertést gazdája a legelőre haj
totta ki a többi sertés közé.

& e v e le k  borítékán megengedett megjelö
lések tárgyában a kereskedelemügyi minisz
ter abból a czélból, hogy a közönség, főleg 
kereskedők é3 iparosok foglalkozásukat, 
illetve üzletüket levelezéseik borilékaira 
nyomtatolt szavakkal, illetve ábrákkal bőveb
ben megjelölhessék, elrendelte, hogy a le- 
vélboritékon (czimszalagon) a tulajdonké- 
peni czimen kivül a feladó nevét, állását és 
lakását vagy üzletét meghatározó nyomta
tott megjelölések és ábrák is alkalmazhatók. 
E megjelölések és ábrák a bjppifjjE és
hátoldalán egyaránt alkalrri|fóhS»fók, de'tóák 
a boríték felső részén és icbüc^ék sz&£s* 
ségérnk legfeljebb csak qgy negyed részét 
foglalhatják el. A hátoldalon a boríték kö
zepén a pecsét helyéi szintén elfoglalhatja 
kisebb rajz vagy ábra. Nagyobb tért elfog
laló, vagy a boríték más helyein alkalma
zóit megjelelésekkel és ábrákkal, úgyszintén 
hirdetés jellegével bíró bármily megjegyzés
sel ellátott borítékokban feladott levelezés 
a postai szállításból ki van zárva. Bár e 
rendelet már hírlapok utján is közzé lelt 
téve, mégis főleg a kereskedők saját ká
rukra szabálytalan borilékot haszálnak. 
Minthogy pedig az ily szabálytalan borité- 
tékokban feladott levelek, amennyiben azok 
a kezelők figyelmét ki nem kerülik, nem
csak a feladó, hanem a szállító- esetleg a 
kézbesítő postahivatalok által is fel lesznek 
tartóztatva s a feladónak visszaküldetnek ; 
szükséges a levelező közönséget, főleg a 
kereskedőket és iparosokat ismételten is 
figyelmeztetni, hogy a saját érdekükben 
levélboritékaikra csak a medengedet meg
jegyzéseket és csak a megengedett alakban 
alkalmazzák

—  M eS 7 e í h í r e k .  M e g y é n k  köz • 
egészségügye julius hóban kedvező volt. A

ennek is legremekebb pontjához, a dobsinui jég 
barlanghoz s annak ri ka szép környékére.

A Fülek felöl jövő vonat Bánréve állomás
ról északíelé fordulva, a Sajó dúsan termő völ
gyébe ér. a mintha a gyönyörködve ismerni vágyó 
utas óhajtásának akarna hódolni- kimért lassúság
gal halad s időt enged a táj behatóbb szemlélé
sére, mely nemcsak geographiai fekvésében, hanem 
nagyszerűségében is folyton emelkedve, kellemes 
perczeket nyújt e hova-tovább mindig szükebbé 
váló völgy minden pontján, hol az ut két oldalán 
a lakosság szorgalma s a természet ajándéka a 
tájék kultivált alakjaiból oly szépen kiri. A völgy 
végső kapujáig, egész Dobsináig, termékeny szán
tók, rétek, lombos és íenyöerdő koszoruzta lankás 
és meredek sötét hegyek, csinos kö/.ségek, to
vábbá a vasipar örvendetes elhaladásáról tanús
kodó vaskohók s gyárak szegélyezik az utat, 
mintegy elökészitöleg a későbbi tündértáj élve
zésére.

Vonatunk serényen arató, kaszáló magyarok 
élénk, vidor csapatja s a vaaérczet és vaskövet 
hordó rozoga szekereiket kormos arczvonásaikkal 
követő tót fuvarosok bámulásai kőat halad ipar- 
vasuti keskeny vágányán s egymásután tűnnek el 
mellettünk , a régi Bebek hatalmas Olygorcsa-csa- 
lád egyik fészke Pelsőcz. mely az egyesilett Gö- I 
mörmegyének a befogadott Kis-Hont által meg
buktatott főhelye ; majd Rozsnyó püspöki város, 
háttérben Krasznahorka várával; Beliéi' gróf 
Andrássy Manó híres kastélyával s e völgy csak-1 
nem minden laluja ezen élelmes, praktikus gaz
dag föur vaskohóival, mígnem este elérjük a 
regényes fekvésű D o h a i n á l .  E régi nevezetes 
bányaváros 5600 német s tótajku lakossága pél
dányiért! szorgalmával szálfáié kereset forrást

teremtve, erőszakolja ki a természettől megélhe
tési forrásait. Sajnos azonbin, hogy a bányászat 
hanyatlása közelebbi éveinkben mintegy 300 
munkás polgárt űzött Amerikába. Művelődési ér
zékéről tanúskodik számos derék taniió által 
vezetett népiskolája, melyekre évenként tekinté
lyes összeget ad ki. Iskolái mintaszerű berende- 
z.ésüek; tanítóit 600 forinttal, fával s emeleti 
lakásokkal fizeti; most pedig egy felsőbb iskola 
felállítását tervezik. Hány alföldi nagy város 
és kü önösen tanító irigyelheti a dobsinaiak ál
lapotát 1

Dobsináról másnap reggel 8 órakor kényel
mes kocsin vesszük u’unkat a Gömö-szepesi ércz- 
hegység egyik részlete s a jégbarlang felé. A 
város mellett rohamosan emelkedő Hosszúhegy 
lankás erdő közt vezető kanyargós útjáról, mikor 
az érczkövet szállító szurtos tótok terhes szeke
rei által felvert porfelleg megengedi, vissza-vissza- 
pi lantunk a környék szabályos körvonalú, erdős 
hegyeire, melyek ölében oly szerényen vonja meg 
magát e völgyben fekvő kis város. Utunk jobb és 
bal oldalán már messziről feltűnnek a világhírű 
Zemberg kékleny és á'anyb&nyák, melyek még 
egy évtizeddel előbb is — még az érczek ára 
annyira nem csökkent — oly nagy jövedelmet 
adlak a városnak.

A fenyő- s lombos fák s az épen most 
— ju iusban — kaszált hegyi széna által terjesz
tett illatos lég élvezete közt 1 és fél órai lassú 
emelkedés egy — egy örökkéva'óság I — után 
érünk a/. 1000 méter magasságba felnyúló tetőre, 
a „kérészihez" s újból megállunk, hogy annál 
kevésbé pihentessük a szemet, mely alig tudja 
befogadni a távlat halvány kékjébe a a lathatár
ral körvonalaiban összeolvadó szép hegyi tájat



szórványos bet«g^égek közül emésztőszervi 
hurut váltóláz és kanyaró fordult elő. 
Öngyilkossági eset 4, véletlen szerencsétlen  ̂
ség általi halál 12 esetben történt. —  A 
D u n á n t ú l i  h - érdek ii vasut-r -társaság 
nnu t hó 27-én 12 és fél millió frt tőkével 
alakult meg. Az uj igazgatóság elnöke Száj- 
bély Gyula, alelnökök : Radó és Svastics 
főispánok. A z. egerszegi indóház kibövité- 
sére 50000 irtot szavaztak meg. —  N.- 
K a n i z s a  képviselőtestülete a városi sze
gények ellátására szükséges pénzalapot tár
sadalmi utón gyűjti Ö3sze —  B l a u  M. 
f i a kanizsai gyáros cognacját a brüsszeli 
gyógyászati kiállitáson díszoklevéllel és 
aranyéremmel tüntették ki —  B a l a t o n  
F ü r e d e t  fél m'llió írtért gr. Nádasdy F. 
elnöklete alatt alakult részvénytársaság 
szándékozik megvásárolni. A tárgya’ás 
Vaszary Kolos és gr. Battyányi Géza közt 
megkezdődött. — A b- f ü r e d i szeretet- 
bázban szeptemberben 10 ingyenes hely 
fog betöltet ni. A 6 — 12 éves árvák felsze
relt kérvényei főt,. Kovács Ábel ig. t. elnök
höz küldendők. —  G  e 1 s e és Szt -Mihály- 
Pacsa állomások közt H a j  k néven meg 
állóhe’y nyittatott. —  A kottori-i állomás 
nemsokára K o t t o r i - D o m b o r ú  elne
vezést fog nyerni. —  A 1 e t e n y  e i járás 
gazd. tudósítói tisztével a minisztérium 
részéről Karmossy Vincze sz -szigeti plébá
nos bízatott meg. —  A d u n á n t ú l i  
kultur-egyesület első vidéki egylete f. hó 
3-án Fenyvessy F. elnöklete alatt B -Füre
den alakult meg. Vidéki választmányok 
lesznek Füreden, Siófokon, Keszthelyen, 
Almádiban, Badacsonyban, Bogláron, Fűlő 
pön, Ezen egylet czélja a Balaton vidékén 
a magyar közművelődésnek és hazafias 
szel emnek terjesztése, a kivándorlás kor- 
látszása. kirándulások, versenyek, kiállítások 
rendezése, irodalmi ismertetések stb —  
N a g y  P á l  földbirtokos és a virágzó 
szepezdi fürdőhely megteremtője, e hó 4*én 
59 éves korában meghalt.

—  g a z a i  h íre k . B u d a p e s t r ő l  0 !az  
or zágba főleg Rómába és Náp- lyba tz uj 
gőzhajózási összeköttetés folytán a Budapest- 
liumei vonalon lehet, legolcsóbban és leg
gyorsabban utazni Menetd j Rómába I. oszt,

29 frt C0 kr II oszt. 22 frt 50 k r ; Ná
polyba I. oszt. 42 frt 80, II. oszt 31 frt 
80 kr. —  C s á k y  A. közoktatásügyi mi- 
n szter utasította a tanintézeteket, hogy a 
szegény iparosok pártolása és buzdítása 
czéljáhól bútoraikat a hazai kiállításokon 
szerezzék be. —  A k ö z ö s  h a d s e r e g  
felszerelése részben a kisiparosoknak fog 
kiadatni (czipő, csizma, szíjak, szíjgyártó- 
munkák), ha kellő biztosítékkal rendelkező 
kellő számú iparos fog nov. 30 ig jelent
kezni. Bővebb felvilágositást az orsz. ipar
egyesület ad (Budapest u;-utcza 4. sz ) —  
A s z l a v ó n i a i  magyarok Bethlen A. 
miniszternél föld^surok Jankovicli L. gróf 
ellen azon súlyos váddal léptek fel, hogy 
karhatalommal huiczoltatta ki őket békés 
otthonukból. —  V a s m e g y e  uj alispánja 
Károlyi Antal, főjegyzője pedig Bárdossy 
Jenő lett. — S o p r o n b a n  a jövő isk. 
évben az elemi iskolák tannyelve egészen 
magyar lesz. —  A b u d a i  honvédsz >bor 
gipszmintáját Zala György már elkészítette. 
A szobor főalakja egy sebesü t honvéd, 
Budavár bevételénél megsebesülte, össze
zúzott ágyú mellett, faltörmelékeken, törött 
ágyukerekeken, golyók n áll a haldokló 
barczos s utolsó erejével a háromszinü 
zászlót emeli magasra Egy géniusz egyik 
kezével a zász'ót segíti emelni, mig a 
másikkal koszorút tesz a győzelmes hon
véd fejére —  R e v o l v e r  a kenyér
ben A csákovai járásbiróság börtönébe 
Loikicza gyilkossággal vádolt rabnak neje 
egy kenyérben revolvert akart becsempészni 
levél kíséretében, melyben fölszólítja, hogy 
a szégyen után szabadítsa meg magát és 
családját a gyalázattól

C S A R N O K -

Xrptlal.
Szomorúan ragyognak a csillagok,
Boldog voltam, hej, de boldog nem vagyok. 
Sírva járok végig a nagy temetőn,
Zöld sirhalom, benne nyugszik szeretőm.

Nem sirattam úgy az édes anyámat,
Amint sírok szőke kis lány, utánad ..

Innen lefelé haladva érjük a 2 oldalán ég
nek meredő, bizarr, szürke méseszirtek közt 
végigfutó igen keskeny s hírből mindenkitől is
mert sztiaczenai völgyet el-eltünö patakjaival, 
Sztraczena községgel. Coburg Fülöp herczeg 
100.000 vámmázsa nyers vasat termelő nagy 
vasgyárával, az áttört. 6 méter széles sziklata- 
puval. sziklatolyosóval. mialatt a Göiuör s Sze- 
pesmegyék határát képező Gölnicz patak mentén 
egyik perczben Ciömör, másikban Szepesbe ju
tunk tovább, de nem unalmasan, hanem a ter
mészet szépségeinek varázshatalma állal önkény
telenül támasztott költői hangulatban. Fuvarosunk 
minden magas, meredek, szeszélyes alakulásu 
szikláról mond egy-egy népregét, s mi azt buzgó 
áhítattal ha lgatva, alig vesszük észre hogy már 
egy órája lejtünk. Egyszerre a völgy kiszélesedik 
s előttünk áll egy kedves telep modern épületei
vel. melyek közül kimigaslik a »Vendéglő a jég
barlanghoz* feliratú emeletes ház, előtte széles 
medenczéjü szökőkút, mögötte a hegyoldalon feny
vesek közt a Tourisla házzal s más csinos, most 
épült nyaralóval, mig a háttérben a 120 méter 
magas É'eskö hegyes gu'ája emelkedik ki fenyő
fákat ójából.

Leszállva a kocsiról azonnal a barlanghoz 
indulunk íellelé a kanyargós, homokkal behintett 
utaival parkká alakított s szabályozott erdős olda
lon s negyedórái kellemes séta után a barmiig 
•lőlti i/.léses pihenő fabódéból érünk.

Azon negyed óra alatt, mely a jégbarlangba 
való veszélytelen leszálláshozi te'jes lehüléshea 
szükséges, látcsövünket elővéve nagy érd ek lő d és
sel vizsgáljuk a távolban meredeken emelkedő 
Tátrahegység ide látszó haragos csúcsait, köztük 
a Lomniczi N.-Szalóki, J ó g v ö 'g y  i s  Gerlaohfalvit. 
Ábitallal lelt gyönyörködésünkből a vezelö „me

hetünk. rideg kiáltása ráz föl s megindulunk az 
ismeretlen ország felé.

A barlangnak leszakadozott sziklafalakkal 
rendetlenül födött s fakerítéssel bevont szájába 
belépve, egyszerre megcsap a hűvös 8/e’lős szem
ben feltűnik a sziklaoldalában egy fekete már- 
vánvlap e felirattal : „E jégbarlang felfedezőinek : 
Rulfinyi Jenő, Méga Endré és Láng Gusztávnak 
elismeréséül a városi közönség. Felfedeztetétt 
1870. julius 15 én.u Adózván örök emlékül ez 
úttörők merészségének, kik a Jéglyuk néven sej
tett jégvilágot az emberiség méltó bámulatára 
elszánt életveszélyes vállalkozásukkal ugyszólva 
napfényre hozták. Lejjebb menve egy hasadék 
tátong elénk, a barlang bejárása. Innen a folyton 
jobban érezhető hideg légkörben oldalfákkal el
látott kényelmes járdákon s lépcsőkön haladva 
látjuk, a barlang csodás jégrészleteif, melyeknek 
váltvztlosságot Ki ott a nagy tömegekben heverő 
mészsziklák kölcsönöznek.

Az első tündéries lálvany villanyvilágítás 
mellett nappali fényben úszó részek közt elösvör 
a k i s ,  majd a 4644 Q-méter nagyságú n a g y 
t é r  ein b e n  köt le 3 tölt el bámulattal a ter
mészet szeszélyeinek e lebilincselő müvénél, mely
nek hatását leírni tód, ec<ef, képzelet mind csak 
oly erőtlen eszközök, mint az ember gyarlósága 
a teremtés utolérheteflenségével szemben. Feled
hetetlen e benyomás, mit e titkos jégvilág, e 
kormos, hideg üreg, zord halotti mozdulatlansá
gával első, meglepő föltünósével tesz észre, szívre 
egyaránt.

(Vége következik.)

Átölelem a sirhalom fejfáját,
Úgy siratom árva szivem rózsáját.

Szőke kis lány gyönyörű kék szemében 
A boldogság menyországa volt nékem.
Kék szemének ragyogása, szerelem 
Volt a csillag, mely ragyogott énnekem.

Arra kérem csak az Istent epedÍD:
Haljak meg a vadvirágos temetőn...
Itt l âljak meg szép csillagos éjszakán, 
Eltemetett szerelmemnek sirhalmán.

B & lin tffy  B á l in t .

Régi okiratok.
My Z r é n y i  M i k l ó s  eörökös Grófit 

Szala és Somogy vármegyének Feö Ispánnya ec. 
Adiuk emlékezetére mindeneknek, az kiknek ele
iben ez az mi levelünk kelt. Hogy mi fölvévén 
az mi szerelmes Eörzsénknek terhitt az Tekén- 
tetes és nagyságos Zreny György Uramnak Tóth 
és Horváth Országi Bánnak és minden Atyánk 
fiainak megh tekentvén az mi jámbor szolgánk
nak D a r a b o s  L á s z l ó  uramnak gyermeg- 
ségük fogván való hív szolgálatyát, adtuk neki 
itt Muraközi tartományunkban Ssala Vármegyé
ben K r i s t a n o c z  névő Falunkban egv udvar 
házalt melylet az elölt az meg holt Nadorsdi 
János birtt engedelmünkbül, ahoz ugyan azon 
faluban adtunk néki három fél helyet jobbágyat 
és három zsellért, úgymint Horváth Thomast, 
Pantics Mihályt, Kusikovich Mihályt, ezeket a 
hetes zselléreket pedig Juc^ecset Stephant és 
Istvánt iten ugyanéhoz Vratisineczon attunk eö 
kegyelmének együtt Feleségének és gyermekének, 
úgymint Z'akovith Chrislina asszonynak egy egész 
helyt, melylet István Deák szolgánk birtt ennek 
elölte és bárom fertalos jobbagy úgy mint Czerny 
Ivánt. Júliát, Chialán Mihályt. Mivel pedig ne
künk Darabos László Uram nagy szükségünkben 
jó Darabos is adott, attunk eö kegyelmének Da
rabos László Uramnak Feleségének Zlakovitts 
Cristina Asszonnak és az eö kegyelmet meg 
maradókinak az fölött nevezett falunkban levő 
udvar helyeket és ahoz tartozandó Jobbágyokat 
és zselléreket adtuk hasznaival szántó és élő 
földjeivel mezeivel rélveivel szöllő helyeivel Er
deivel gabona Dézmájával, méh adójával és min
den szokott adójával az egy király adóin kívül 
summában attuk és inscribanuk nyolc* száz 
magyar forintban jó és régi ezüst scudában 
illyen attól hogy se my se az mi Eöcsénk Zreny 
György Uram, se megmaradékink el ne vehessék, 
se el ne vehessék Djrabos László Uramtól és 
feleségitül Zlakovics Chrislina Asszonlul és gyer
mekekül mind addig, va'amig éppen az megh 
nevezett Summát az nyolc* száz magyar forintot 
jó ezüst pénzllt le nem teszik, avagy utánnunk 
valók le nem teszik. E melyet engedtünk eö ke
gyelmének száz magyar forintig épületet, hogy 
s/abad légyen építeni Kristánoczi udvarhelyen, 
azt is megbecsülvén eö kegyelmeknek tartozunk 
és turlozanak le fenni a többivel együtt. Ha pe- 
niglen ki akarnánk vk’tani miok, avagy utánnunk 
valók Kik ez az Csáktornyái Uraság szállando 
volna tartozunk és tartozzanak szent Márton nap 
e'őtt egy egész holnappal tudtára adtunk, hogy 
minden jövedelmét és majorságit elöb bé takarván, 
aszlán úgy vehessék vissza tölök jószágunkat az 
Summ.lt jó pénzűt le tévén. Ennek nagyobb és 
erősebb bizonyságára attunk ez levelünket kezünk 
írásával és azokat czimere* pecsétünkkel erősít- 
vén Dátum Csáktornyáé die 3-a May Anno Du- 
mini 1623

Z r é n y  M ik ló s  m. p.
(L. S.)

Egy jó házból való ifjú F i s c h e l 
F ü l ö p  lielyb. könyvnyomdáiban mint

lanoncz
alkalmazást nyerhet. 3 ‘ 4 közép vagy 
polgári iskolát végzett tanulók előnyben 
részesülnek*

Bővebbet lapunk kiadóhivatalában.

FELELŐS SZERKESZTŐ 

M A R Q I T A I  J Ó Z S E F  

Fömunkatársak:
A KÉPEZDEl TANARITESTŰLET Ta OJAI



Broj 32.
Vili- tecaj Vu Cakovcu 9-ga augustusa 1̂ 91-

8 nradnikom moöi j« svaki dán 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve poíiljk# tiíuóe se sadriaja no- 
vinah, naj se poSiljaju na íme 
H a rg ita i Joftefa urednika vu 

Óakovac.

l* r e t lp lt t ln »  reaia  f c :
Na celo leto . . . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na éetvert leta . . 1 írt

Sluíbeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajuCega einovniükoga dru?tva‘C„Cakovecke Sparkasse“, „Mediinnirsko^parkasse1. i 1. d.

Gdo dela tucu? 
v.

(Dalje).

Nije bilo krdmaru do Matjaáa i njeg- 
voga govorenja, nego ga je hotel vminti, 
da na gospodu fiimfajud ne nagazi \u zlo 
i odgovor, kakov bi mogel i k'dmaru i 
drugim neprilidem biti.

Je MatjaS, da ti od tóga vsega nikaj 
neznaí, kaj ae popi vu írnoj ‘ koli vude, 
verujem ti, i da od tude nikaj nezna$, i 
to ti verujem, —  govoril je dalje Miáka. 
Nsjvekli vuéenjaki aebi i drugim dokaiu- 
ju, da postanek tude neznaju prav izka 
zali ; misle, kak se obiaki sastoje od vo- 
denih mehuridov iliti kapljicab, da se one 
kapljice vu zraku zmrznu. postanu led, 
kada na njih hladen veter puSe. A to 
bude istina, im znamo, da je tuda led. 
Led pada iz zraka, anda se vu zraku zmr- 
zava.

Znamo vsi, da se led stvori od vode; 
da pop dé'a tudu, kuliko bi vode potre- 
búval ili da sam ili. da s drugim nanosi ? 
Gde bi toliku vodu stisnul i skril ? Ljudi 
bi jeden drugoga spitavali: k demu popu 
tulika voda ? Jenkrat bi si morti omeknul, 
ali bi se ved zeznalo : gdo mu bude od 
vas vodu vu tudd nosil ? — Misiim —

Vidli su ljudi, da se obiak vu zraku' 
tudom pun razdvoji, da jeden otide Ijevo 
a drugi desno ; da je pop vu oblaku, i i 
on bi se morál takvom prilikom razdvo 
jiti ili koga s onim oblakom poslati, a vi 
sami m'slite, da je vu ob aku jeden 
pop?

Obiak, iz kojega hode tuéa padati. 
drno-siv je i zarko obrubljen ; jeli pop 
oblaka farba, ili te obiak za volju popovu 
tak napravi ?

Iz oblaka puőe veíer, duje se Sum ; 
morti ima pop vu oblaku melina ili ko- 
varkoga méha, da Éunrii, pu^e i smrzava 
vodu vu tudu ?

Rekli ste, da pop dela (udu vu ki2i , 
a niste rekli, kak ju vu zrak i vu obiak 
epravlja : jeli ju no9Í na vredah, ili ju na 
koli vozi ?

Jeli mislite, da pop sebe i tudu obla
kom zagrne. Prav zato. da je tuca teika, 
pada dolji i nemre se vu zraku dráati- 
Vu zraku drii se veter, vu zrak dite se 
megla, ar je leíefia i tenj^a. Ljudi su va 
gali tudu i naii,  da su dva tri zrna íun* 
ta vagnule.

Teáek pop i tele a tuda da bi vu 
zraku p’avala! Hiti pero vu zrak, ono 
bude zaradi svoje teiine, koju ti niti ne 
duti’-y na zemlju opalo.

farah vu as potuíe, da debela pada i da 
pobé i zemlju, kak |U sunce dán dva ráz- 
topiti nemore ; povedte nr, gdé pop tuliko 
tudu spavi i skrije ?

Jeli ju dela on das, gda ju hoóe si- 
pati, ili posluje dva tri dni oko nje, ili je 
s njom gotov, kaj bi aku vu vuhu vtek* 
nu' ? Ima Ü ledvenicu za nju, ili ju morti 
na nah iju su î, da mu je érvi nebi sko- 
sali i műbe da nebi zapljuvale ?

Vi zamerjate popu, kaj je svoje trs'e 
i polje asekuriral. Ima vu vekáih varaSib 
druitva, koja asekuriraju tivljenje Ijudsko, 
rekel budem : plada se za nskoga druitvu 
nekoliko forinti na ljeto ,* po smrti njego- 
voj zdigne peneze, koji donese pismo, vu 
k je se pisalo, da se je pladalo.

Ima druitvah, kője primaju osegura- 
vanje (asekuracijej od tude, ognja i vode.

P.ebanoS je hoíel, da svoje trsje od 
tude osegura pri jednom takvom druitvu, 
to se véli : ako mu tuda trsja i za istinu 
potude, dobil bude od druítva naknadu za 
kvar ; a on vu to ime vsako ljeto plada, 
jeli ga pobije tuda ili ne. Vaáa je volja; 
svojom voljom morete vnogo dobra i vno- 
go zla őiniti, morete asekurirati ili ne po-  
lja svoji i trsja, niti vas ja nagovarjam.

Drugiput dalje.
Friredil:

Glád Ferencz.
da n’gdo ! Znate i sami, da tuca dve tri i vifie

Z A B A  V A .

Zestanek.
(Magjarski napinál Kistaludy),

II.

„Vréme je* reőe Tivadar briiljivomu 
pomoóniku fratru, da mu oőitujem svoju 
misei ; ved je dosta zrel, da se poppome 
nem Énjim od buduéega stalila ; tréba je 
da na8tupi samostalno vu íivljenje, i da 
ga podiöi i spomenom i dinom.

Blaíeno razmiflljavajudega mlad da po- 
zove vu hiiu, da se pospomeneju od na- 
stati imajudega iivljenja.

Kak da gdo sladko senjajudega naglo 
prebudi, stal je Mór pred otcom ; svaka 
réí bila je méö vu trdce njegvo, lépő u 
fanje postajalo je sve bledifie, dók se s 
ciljem otcovoga govora i célo prikazanje 
sredne one Ijnbavi disto —  zesv m —  ne- 
zamraCi.

Nadvladan s boljum néje se mogel 
zdiiati, da se nehiti otcu na prsa i neod- 
krije Ijubav svoju. Tivadar se pre&eneti i 
dugó i dugó nezmore rédih, nego je po- 
alufial 8 műkőm mu ed, célú spovéd iskre-

□oga sina ; no poöuvái i razumevsi, gde 
stanuje ta Dragica, poskodi po malem na 
noge i ostavi smudsnoga —  dobrcga tóga 
mladida vu mrzloj neznanosti.

* •
* *

Dragica sedela je pod vehnatom lipom 
i 2eljnimi o’ ima gledala je k jugu, edkud 
se je nadjala prelépoga lovca ; bilo je 
ravno dóba, gda je imái navadu pod lipu 
dohadjati, da se cdpo^ine.

Malo je popévala, pák je zdihavala 
vijud kiticu cvéta, da ju diagomu svomu 
vu prsa zatekne, naj bi na ujoj vumrl i 
povehnul; kak bi i sama ieljela. I naj 
ménjei Étropot ili lufit nj ju je znem ril, 
ar je mislila, da je on. Nuto ! zadul se 
kas, konjanik pribadja —  ona odskoéi 
povikne : >On je*.

Rumenim licem obrne se k njemu, 
ali joj rumenoda na fletno se obrne vu 
blédodu, dók je mésto drag ga mládida 
zagledala sédoga ozbilnoga síarca. Bil je 
to Tivadar.

Malo p;stane i muöed drzovno je gle- 
dal zadudjenu dévojku. Jakost lépote, pu- 
fiCajuda zrake iz éistih rajskib odih vniáti 
vu njem piámén csvete, makar samo za 
éas.

Gizdost mu nikak néje dopustila pre- 
razmeti, da bi sméla slaba dévojka nadja- 
dati svu njeg u osnova, —  te se osékne 
na nju i stane u karati, zakaj za tim ide, 
da bi mu sina zaslépila.

Smrtno zgrozenje poprijelo je araméi- 
ljivu dévojku Na sredu joj je vu on das 
tam doála zvédljiva mati, te joj se s pokri 
tim licem mogla hit t vu dragi narufaj. 
Zeznavfii mati od desa je posel, prostodafi- 
no potvori mu sina zakrivca, ali Tivadar 
n< je átél priznati, neg se zagrozi i podigne 
8 bojom i ubojst om.

»ZnamM, reée srdito se csmébnuvfii, 
znam bcgcc rád gledi vu bogatstvo, i da 
se pod’gne k njemu do visine, nebi marii 
prodat: kré|.ost i du u sebe svega, samo 
da postaue bogát.

Ako vas tere glad, prosite i budem 
vám dal, no na sina mi neradunajte. Iz- 
rekavfii to, sktdi na svojega ( rnca i odja^e 
kak Ilija  ̂ stiélovito.

Neima vékáé muke siro.iiaku, nego 
gda p lég svojega siromafitva jós nedűién 
vudarce i sramotu p i,imlje, pák od svo
jega sina slépe sreóe

(Drugiput daje).



V
Zalostna pesem.

0  sob' őko selo 
Mesto prefltimano,
Khj se dogodilo,
Sv^ni je to ve6 znano.

Jedno pripeőenje 
To tekuőe leto,
Meseca se serpnja
V  Sobotici zbilo.

Dvadeset őetrtog 
Velka bura bila,
Na on den se ravno 
Ncsrcéa pripetila.

íz polja beáeée 
Ljudstvo proti domu, 
Kada \ ujti nije 
Módi nit uikomu.

Tak takajáe jedna 
Devojéica mlada,
Vu petnajstom letu 
Preminula sada.

Iz neba h-teéa 
Strela vudri dőli,
Koja okolici 
Celoj ne povoli

Vu oblaku onda 
Jako se musikne, 
Davojőicu taki 
Na mestu zahlikLe.

Otec njezin k domu 
8ad sí nju sprevadja,
Od áalosti velke 
Puta nepogadja.

Devojtlce mlade 
Njejne pajdas ce,
Kője taki ptőnu 
T< őiti suzice.

„Dóra duáaö ! —  ovak 
Priőou one plakat —  
iNigdar ti nas ncő $
Viáe n;gdi óakat 1*

Sprevod njezin lepő 
Bil je obavljeui,
Kal.ov jó£ée nigdar 
Ne bil skup spravljeui.

Ognjogasci növi 
Vernost su njoj dali,
V  dernu mater zeinlju 
Lepő nju spravili.

Telő njeno dak’e
V zemlica pusti]:,
A duS'cu Bogu 
Jesu izru'ili.

K A J  J E  N O V O G A ?

Sveti otec papa.

Kak javljaju iz R  ma, sveti otec papa 
je zaradi velike vrudme dal svoju postelju 
nrenesti vu jednu prestranu i zraenu sobu 
(h £u) 8 izgledom na pi c sv. Petra. Ta pa
lát a slu2i papi vu ovoj vrudni za spivaéu 

sobu, za delatni kabinet i jestvionicu. Na 
pisádéin stolu nedalcko od postelje nahadja 
se vn« go pismen h sastavkov, razpelo, velika 
tintaruica s gustdimi peri, s kojimi papa o- 
sobito bitro piie. V eredini hi£e (dvorane)

| nahadja se drugi ménjei stolek, pri kojem 
papa blaguje (jed») svoje Cedne obroke. 
Okuló pete vure po poldau navadeu je sve
ti otec iti vu vit, gde ostaje do pol o&me 
vure. Vu ovoj dvorani (sobi) papi je dosta 
vngodno, pokehdob su vsi zidi ob!o£eni inra- 
morom, tér se óva Ijctna apa;injava vu njoj 
nróuti tak jako. Okolo este vure vu jutro 
dojde vu papinu biíu njegov dvor janik 
Centra tér odpre obiok, koji se nahadja 
isker nog od postelje, a sveti otec pita od- 
mah slugu (dvorjanika), kakvo ja vréme, 
pokehdob su mu doktori preporuöili, da 8̂  
prostom zraku á'ée. Kad je ved dvorjanik 
obavil svoj posel ii«*povn»ca se vifle, dók ga 
nepozove sveti otec, koji se akoprem je jako 
8tar ipák sam oblaCi prez idije poracdi. Ako 
je papa dobro spal, onda se odmali stane 
kak dvorjanik njegov otide iz sobe, a kad 
je gotov pomoli se Bogu i tiki ide vu cirk'i 
8luÉ t svetu rneáu.

Ubojstvo i 8amoubojstvo zaradi deteta.

Ov.h dnevov dogodil se je vu S'.ékeá- 
Febérváru s’jedeői zlod n Oudeönji stanov- 
□ik Varga Károlj £.vel je vid od nekoliko 
Ijetali vu nczakonskoj zenitbi s nekakvom 
Szabó Katóm. Pred pár ineseci nastanil se 
je nekakov Lökös vu istom stanju, vu kojem 
je i Varga etanuval. Nu Lökös se je za 
kratko vréme i zaljubil vu Varginu nezako- 
nitu tovaruáicu, kojoj je obedal, da ju bude 
2euil, ako ostavi svojega ne/akonitoga tova 
ruái. Kad je Varga zeznal kij se dela, za- 
dél je zlcsta vljati svoju tovaruSicu, a ti in 
je samo podpornagal njihovu nakanenje. Na- 
zadnje je Varga i pristal na to, da njegova 
nezakonita tovaruá ca zamuÉ ide za Lököta 
ali jc notrebuva], da mu ostavi maloga de* 
ceca. Z na na to nije hotela p:istati i doálo 
ja do suda. Sül je dosudil tovaruáici úéte. 
To je tak delovalo na Vargu, da je ov je- 
dnoga dueva vubil Lökösa a onda i sebe.

Zaradi devojke vubil mater.

Vu nekojem selu vu temevarskoj var- 
mcgjiji nadjeno je ovih dnevov rartvo télo 
jedne vdovice imenoin Plar. Pri iztragi 
znaöli su ondtánji íaudari vuboiicu, a táj 
nijj nigdo drugi, GCgo sin uesrcóne matere. 
Vubojica priznal je oVij zloém izjavivá', da 
je vu zaduje vréme £ivel vu velikoj svadj 
i pravdanju sa svojom m-terom, a to vse 
zaradi tóga, kaj mu mati nije dopustils, da 
se o£eui sa nekom déo.kom. Kad je mati 
leg'a si spat, siu je odluéil zaklati sveju 
mater, samo da se more oáenit’, a to krvno 
délo je i izpcljal. Samoubojíca je i vlovljen 
i odpremljeu vu Teimővar.

Talijanska ljubovna tragedija

Na ogranku áumovite visoő ne Sda vu 
Kilabriji le£i maleno inj stance Bianebi, ko- 
ji broji komaj tri jezere stanovnikov. Tam 
se je ovik drevov odigral konec ljubovne 
tragedije, vu kojoj su se tinjajuóa ljubovna 
sírást i sluéaj slolili, da np opaste célú je
dnu familiju. Vu ouom méstu £ivel je vu 
öedním okoluost:ma trgovec s v nőin Gual- 

tieri sa tri kó ri, od kojih je jedna bila u- 
dita za puőkog uéite'ja, duóim su druge dve 
£ivile vu otéinskoi kué'. Virginiji. djevojka 
od neizmrrue ljepote, bi'ft je vc<5 dve ljeti 
vu ljubavnoin odnoí»ju sa soldatom Síandoz- 
za i oni su se odlucili vjenőati. N *j nlajsi 
brat doSd je vu trag ovoj ljubivi, tér je 
vse izjavi! otcu, koj nije bil ninali sklon 
njihovoj 1  nitbi. Kidi tóga drálo je medju 
otcem i kéerju videkrat do velike svadje i 
larme. To je vse djelovalo na devojku, da

je ona napokon vu zadnje vréme odluéila
poci i \  nekakvog daleénjeg rodjaka svojega 
otci, kaj se je i zesvum moéjum trsil otec 
da to izpelja. Kad je zato zeznal njezin pr- 
veái ljubovnik, poóel joj je vaaki pofiiljati 
pisma i odgovarjati od ienitbe. Na devojka 
je na vsa óva pisma svojega ljubovnika od- 
govarjala vrla p spiduo. Na balkonu ob in- 
ske lii£e, koja je stala naproti kasarne, po- 
ka/e se Virginija /u zaruöniókoj opravi sa 
svo im zaruCmkom povjerljivo se razgovara- 
jué. Kada je to videl odurjeni ljubovuik 
(toldat), uastojal je zevsim mogué m naéi- 
uoin i znamenji Ijepoj V.rginiji oöituvati 
vsoju ljubav. Nu devojka, d *  poka£e kak ga 
malo céni i poátije, biti pred ujega oimek- 
njeuu lemon ju, éiji sok je popila skupa svo
jom zaruónikom. To je razljutilo oaurjenog 
'jubovnika i oa vu hősnőéi zamisli groznu 
osvetu (fautlj'vost). Jedou vuru za tirn iáli 
su zaruőniki vu cirkvu na zdavauje. Naprvo 
je koractili Virgiuija sprevadjena svojom 
zamcíiom sestrom, a za njorn je iád za- 
ruönik i ostali svatovski sereg. —  Izuenada 
se je 7aőul iz kasarue áus iz puáke, za ko- 
jim je eljedil odmah drugi tér na veliki 
str ah i ti epet svatov zruáila se sestra od 
zaruéoice sínt tno ranjena, doCim je laruőuica 
lebko raujena. Vmorjena sestra ostav.la je 
za sob m jedno déte. Kada je ubojica ze
znal, da je pogodil sestru zaruénice, a ne 
nju, opal je sdvojnest i po£aluvanje, kaj je 
sirumafinomu detetu vubil majku, a nije po
godil (trtfi!) zaruénicu. Taki za tim zaprli 
su vmoritelja. Na pre9luáavanju lekel je 
odurjeni ljubovuik, da je nevé ua Virginija 
zasluÉila smrt, a on samo iili, da je njegova 
drugac sigurna ruka pri zadniem áusu ne 
trefíla nev.eruu devojku. balost vu familji 
vmorjrne sestre je ne za spisat*. Kada su 
vruorite ja ostali soldati zastojali vlovAi, on 
se je boiil kak b sen, tér je pucái na vse 
síraui, Kouaaj potlji dugoga brrenja, poálo 
je za rukom vlov.ti vmorit lja.

Ruski £ dovi vu Slavoniji.

Iz Oséka telegrafirali su beékim no- 
viuam sljedeée: Ruski £Hovi kupili su od 
osécke áparka se l l  jezer mekot zemlje. 
Nakanenje je. da se vu okolici ono; nasta- 
nu prék sto familijah

Razbojnik Atanasija.

Kak se javlja iz Carigrada, poznati 
razbojnik Atanasija, vodja razbojniéke éete 
(-erega), koja je pred nekoliko vremena o» 
plindrala izkodni vlak (eug), nahadja se 
negde na maloazi atskoj obali nedaleko od 
Carigrada Jeden dél vojske (aoldatov) po- 
slan je vu onu okolicu, da vlovi straánog 
razbojniki, a okolo one okoüce, gde se 
Atanasiia nahadja —  skupa sa svojimi 
pajdaái. pcname^eii su soldati pe^ci i 
konjaniki.

Zgri^nje psi i svinje od stekloga psa.

Pred dvemi ijedni dotepel se jeden 
pes od varaádinskoga mosta vu selu Pusz
tafa (Puá ina) i ondi je zgrizel i pse ne- 
koje a i jednu svinju do krvavoga. Na 
ofltru zapoved gospona notarijuía i birova 
dráva-vásárheljskoga, poslan je obéinski 
kapod, da postrélja nagri£njene pse ; ali i 

opet je videti, kak se ljudi suprotstavljaju 
zapo védőm poglavarstva. Vsa ki skoro se 
je izgovarjal, da je njegov pes ne nagrit- 
njen, a vlastnik nagri£njene svinje (koja 
e od psa skrvarjena b la), po9lal je svojd 

svinju vtruc na p&fiu med druge svipje. 
—  Neznamo sada, jeli doliéni gospodar





Az udvar be van kerítve,
—  Na graji (plotu) je lesa i vrata*
A  kerítésen van kapu és ajtó.
—  Cez Icau i vrata vq dvor moremo 

iti.
A  kapun és ajtói az udvarba mehe

tünk.
—  Na dvoru je átala.
Az udvaron van az istálló.
—  Vu öt&li su jasli i aénik.
Az istállóban van a jászol és a széna- 

taitó. •
—  V q átali je konj, krava, kosa i 

vol.
Az istállóban van a ló, tehén, kecske 

és az ökör-
—  Koüji, krave, köze i voli iz iasle 

jrjn
A lovak, tehenek, ökrök és kecskék a 

jászolból esznek.
—  Na dvoru je kotec-
Az udvaron van az ól.
—  Vu kotco je kopanja.
Az ólban van a vályú.
— Vu kotcn fje svitja.
Az ólban van a disznó.
—  Svinje iz kopanje j« ju.
A  disznók vályúból esznek. .
—  Na dvoru je Skedeoj.
Az udvaron van pajta.
—  Vu őkednju ji sén°, otava, slama, 

detelica, snop.
Az udvaron von a széna, sarju, szalma, 

lóhere, zsúp.
—  Vu ákeduju mlat<ju.
A  pajtában csépelnek.
— Vu dvoiu je kolarnica.
Az udvaron van aszekérszin.
—  Vu kolarnici su kóla, plug, brana, 

talige, lopata, motika, greblj*.
A tz* kérszinben van a szekér, eke, bo

rona, taliga, ásó, kapa, gereblje.
—  Na nekojera dvoru je i i  tnica.
Némely udvaron van magtár is.
—  Vu tituici je péeuica, hr2, jeé- 

men̂ , kurnza.
A  magtárban van a búza, rozs. árpa, 

kukoricáé.
—  Na dvo.u je i kurtítják.
Az udvaron van a knkoriczagóré (kas) 

is.
—  Vu kuu2 jiku dtiiju ljudi ku-

rozu.
A  kukoriczagóréban tartanak az embe

rik kukoriczát.
—  Na dvoru je zdencc.
Az udvaron vau a bút.
—  íz zdenca vodu grabijn.
V  kotból vizet merítünk.
—  Na dvoru diéeju pes, ma ka, kokoái 

pisőeuci, race, guske.
Az udvaron futkosnak a kutya, macska, 

tyúkok, cdrkék, réczék, luiak.
—  Stala, kotec, ákeüenj, kolarnica. iit- 

nica, kuruftnjak su gospodarstven* stanja.
Í z  istálló, az óll, a pajta, a szekérszin, 

a magtár, a kukoriczagói ó gazdasági épü
letek.



*  A N D É L  J . - F É L E  *
*  UJ FELFEDEZETT *

*  TENGERTÚLI POR 5
X pusztít x
X  poloskát, bolhát, svábot, molyt, orosz. X  
^  bogárt, legyet, hangyát, piuczebngárt,
££ madár molyt, egyátalában miudeuuemü ^
X  rovart — majdnem természetfölötti X  
X gyorsasággal és biztossággal — oly fór- X 
X  mán, hogy a létező rovarkőltésből még X  
X csak i yoma sem marad anuak Valódi X 
X  minőségben és olcsó áron kapható: X

g Prága Alidéi J.-féle ^
X gyógyfükereskedésében ^
X  a fekete kutyához H ussutca 13.
X tlagyn ro rsz iig i fő ra k tá r  X  
^  t ö k ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél ^  
v  BUDAPEST, Kiríly-utczs 12. C  
K  CSÁKTORNYÁN X
2  TODOR JÓZSEF *
5  vegyesáru kereskedésében. ®X 825 5 - 6  X

Helyik lapra űzessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelir.éné 

íogva legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S " ,
a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértés"-! népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e melleit 
tárgyilagos hű tudósítást egyedül az • Egyet
értőn* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés4* keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés" olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés*.re, melynek előfizetési 
Ara egv hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 20 írt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

1 7 -5 2  824.

Bérbeadandó.
C s á k t o r n y á n ,  Deák-utcza az előbbi Rosenberg-féle házban 

kővetkező helyiségek f. évi szep tem ber hó 2 0 - tó l  k in d an d ó lt, esetleg 
az egész ház szabad kézből a z o n n a l e la d ó
Üzlethelyiség lakással, hozzátartozó padlás- és pinciével.

Két szobából álló udvari lakás.
Egy szoba, konyha és éléskamrából áJió udvari lakás.

Továbbá :
Egy nagy világos r a h t A r l l C l y i ü é g  (Magazin)

Bővebb értestesitéat szerezhetni

i u n n e i a l i l  H e r m á i m  á l
A.-Domborun.

Ugyanott, a Csáktornyái izr. imaházban két illés (34 számú férfi és 9. sz.

1
868 1_2 női ülés) is eladandó.

sooooooooooooooooooooooooooooooooos
3  Oj  459/köz. 1891. q

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y *  g
JJ K ot to r i község képviselő testületének határozata folytán ezennel O
J  közhírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező haszonvételek és jogok O
3  ny ilvános Á rverésen í b é rb e  n tlá § a  Q

3 1891. évi augusztus Ló 17-én d. e. 9 órakor §
)  a községházánál tartatik meg O
j  Haszonbérbe adatnak a következő bérletek: q

J  1. Italmérési adó beszedés kiz. jogosultsággal egy évre, kikiáltási ár 4000 Irt
J  2 Nagyvendéglő házbér 3 évre kikiáltási ár   300 » Q
J  3. Vasúti vendéglő iiázbér 3 évre „   300 » Q
J  4. Révi korcsma, házbér egy éve »   200 „ Q
J  5 Gorenyaki csárda házbér egy évre kikiáltási á r .................................100 „ Q
j  6 Nagy pincze egy é v r e ............................................................  50 „ Q
j  7. Kispincze egy é v r e ........................................................................  20 , Q
j  8 Helypénzs/.edési haszonbér egy évre ............................................  200 * p
j  9. Murai révkomp átjárás egy évre ........................................... ÍOUO „ 0
j  Az áiverési feltételek a községi irodában bármikor megtekinthetők. Q
)  Kottor. 1891. augusztus 2-án O

j  k u l i : u v ö h u v  w o j v o d a  s á r i o n  g
j  jegyző. 807 1— biró. g

500000000000000000 o oooooooooooooqns

2531/ki 1891.

Pályázati hirdetmény.
Mely szerint alulirt főszolgabíró részéről közhírré 

tétetik, hogy a s t r i d á i  közegészségügyi körben üre
sedésben levő k t i r o r v o s i  á l l á s  betöltésére 
p á l y á z a t  nyiltatik.

A választási határnap 1 8 9 1*  NXept* 1 8 .  fi- C.
9  á r u r a  S l r í d ó r a  a körjegyzői irodába kitüzetik.

A körorvosi Jizetés 3 5 0  frt van megállapítva, 
ezenkívül kilátás helyeztetik arra, hogy Szt.-Márton köz
ségben egy alapítványi hely 3 5 0  frt javadalommal az 
illető körorvos elnyerheti.

A pályázni kívánók felhivatnak, hogy felszerelt kér
vényüket alulirt főszolgabíróhoz mondott napig terjcsz- 
szék be.

Csáktornyán, 1891. julius 25-én

Vrantsics Károly
l - l  ftVscolgabiró.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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