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SserkeaitÖTel értekezni leket min
dennap 11 éa 12 óra között. —
A lap azellemi részére vonatkonó
minden közlemény M a r g l t a l
J ó t a e f szerkesztő nevére
kfildeodO.

MURAKÖZ

Kiadóhivatal:
Fleehef Fülöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak

MAGYAR és HORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
M e g j e le n ik lie t e n k in t e ^ o z e r s v iiN á rn a p .

nyiltterek éa hirdetéask.

Birdctések jutányosán számíttatnak.

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

12. szám
Elóflzatéai Arak:

Egész évre . .
Pél érre . .
Negyed évre .
Egyes szám

. . 4 ÍH
. . 2 frt
. .
1 írt
10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak t
Bndapeaten: Goldberger A. Y. 4a
Eckstein B. kird. Írod. Bécabeni
Schalek H., Dnkea M., Oppellk A.,
Datxbe G. L. éa tárainál éa HtrndL
JBrttnben: Štern M.
P*tit tora 10 kr»

t
K O S S U T H LAJOS.
Kossuth apánk meghalt l
E hó 20-án éjjel 10 óra 55 perczkor szóllitotta magához az Ur magyar hazánk nagy szülöttjét.
Kossuth nagy alakja immár teljesen a történelemé, melyből megtudhatták s ík 9 ok századok múlva iva
dékaink, hogy nem volt ezen a földön senki, a ki jobban szerette volna a magyar hazát s jobban rajongott volna
nemzetéért mint ö !
Magyarország gyászba borult. A magyar nemzet méltóan kifejezést ad mély gyászának, őszinte kegyele
tének a jobbágyság eltörlése és a jogegyenlőség megalkotása e diadalmas bajnokával szemben.
Emlékezete a nemzeti kegyelet panteonjában drága ereklye gyanánt örök időkre megőriztetik.
Nagy szelleme, klasszikus önzetlensége, hazájának rajongó szeretete által kimagaslik nagyjaink közül
A magyar szabadság, a nemzeti állam önálló, szabadelvű, demokratikus fejlődése, a nemzeti öntudat
szent tüzének lángra lobbantása, élesztése neki köszönik létüket.
Kossuth örök időkre példányképe lesz a magyarnak a hazaszeretetben, hazafiui állhatatosságban s elv 
hez való ragaszkodás tekintetében!
Nincs e hazában senki, h gy csak egy pillanatig is megfeledkeznék arról a háláról, melylyel Kossuthnak
nemzetünk mai szerencsés fejlődéséért adósok vagyunk !
Minden magyar hazafi könyüt ejt a nemzet nagy halottjáért, s minden magyar hálát ád a gondviselés
nek, a ki nekünk Kossuthot adta 1
Muraközi magyar és horvát ajkú polgártársak 1
Ti is ejtsetek könyet azért, a ki a szabadságért, egyenlőségért és testvériségért annyit küzdött s annyit
szenvedett! Imádkozzatok nagy hazánkfia lelki üdvéért s emlékét tartsátok meg sziveitekben örökké í
Kossuth apánk nincs töb b é! . . .
Az ég áldása porain és a magyar nemzet kegyelete virrasszon emlékén mind örökkön örökké 1

Feltámadunk!
Sejtelmesen ébredő kikeletünknek te
legszebb ünnepe, husvét jövel a rm lelkünk
nek megvigasztalására. A kenj érszerzés
nehéz napszámának igájában lelkünk el
tompult a szelidebb hangulatok, elmélye
dés és lelki harmónia iránt : jövel ünnep
nek naptári alkalma, jövel egyházaknak
vigaszságoa normannapja, márcziusi meg
enyhült lég hajtsd szelíden fülünkbe az
egyháznak hangulatra késztő hivó szóza
tát, füstös gyártelepek vasajtói záródjatok
be, piaczi vásár ne ülje el az utakat,^ hol
ünneplő sokaiág hálaadó), lelkét megvigasz
taló körmenetet jár zsolozsmák között.
Ünnep van ma, a világnak egy olyan
ünnepe, m elyen mindenki, kinek lelkére a
szkepszis gyógyithatatlanul lelkére
nem
rakódott, visszatérhet a lelki megigazulás
és béke forrásához.
Mert nem ultramontán, felekezeti sóhajtozás számába m egyt — fá da'om ! egy
kevéssé sem — hogy » lelki meghibba
násnak, ennek a szédelgő* morális katzenjammernek. immáron Ulukon is felfedez
hető moral insanity-nak leginkább az atheiz-

mus az oka A humán, a felvilágosodás csinálja az egyenlőséget és az anarchiának
századában az erkölcsök olyan elvadulása rémeivel irtja a világot.
Szelídségnek jele : húsvéti bárány, A
következett be, a mit könnyelműség leone
dekadencziának minősíteni1 Ne legyünk te ártatlan szinboluraod győzzön ma az
hypokriták ezen a szép, ezen a nagy ünneplő családi fészkekben Hints ünnepi
hangulatot, legyen csakugyan békesség ma
Unnepan.
Engedjük át lelkünket az
ünnep a földön a jóakaratu embereknek.
És a lelki békességnek kiváló szép
áhítatának és ne legyünk annyira század
végiek, hogy meg se kívánjunk térni, hogy ünnepe van ma A human gondolkozásnak
egy százados hite ma szimbolizáltatik : az,
ha lehet.
Egy hatalmas félretévedése ez a kor hogy az emberből még sem lesz földi
ha
szellemnek, egy csodálatos aberrácziója a pályájának végeztével por és hamu,
Maga Xenohaladásnak, de mért ne állhatnánk ellent, nem f ö l t á m a d u u k !
hogy romboló
hatását enyhítsük ? A phon, kinek bölcselő agyában a keresz
positiv okoskodás, oknyomozás, szóval a tény-tan csak téve'.egen élhetett, igy i r :
tekintélyt biztositó felvilágosodás nevében Ne gondoljátok, hogy én földi éltemet
nevelési rendszerünk gyárilag készíti a befejezvén, nem leendek többé. Én soha*
szenzitio, ideg iokkant, atheista-bacillusok sem tudtam magúmmal elhitetni, hogy a
ka) kikeze’t jövő n em zed ék et: de ti imád lélek mig a halandó testben van, él ; m i
kozó hivő édes anyák a szeretet nevében dőn pedig tőle megvá), meghal. Mert azt
nem ' álltok-e ellene, hogy a materiális látom* hogy a lélek ad életet a halandó
képzés a gyakorlati életnek való nevelés testnek, a meddig benne tartózkolik. Ha
ki ne ölje a kedélyt, a bitet, reményt és tehát sz ugy van a mint én gondolom a
szeretetet* És lenne e olyan apa, ki m a, a ha a lélek elhagyj a teste4, legyetek tisz
húsvéti ünnep hangulatában aggódó sze telettel a lelkem wánt.*
Vagy Seneca, a ki azt mondja: »A
r etjé v el ne gondolna a jövőre, melyben
egy általános „felvilágosodás44 bombákkal halál az életei csak megszakítja, de el nem
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XI. tečaj
8 uradnikom moii j« »raki dan
govoriti med 11 i 12 vurom. —
Sve poliljka tiéné« >e sadriaja noviaah, naj m poliljajo na ima
Hargitai Jožef« uradnika v i
Óakovac.

Isdatoljstro:
Cajižara Fiaobal Filipova kam at
predplata i obsnane poliljaju.

P r e d p la t n « c e u a J« s

Na celo leto . . .
4 (rt
Na pol leta . . .
S fii
Na četvert leta . . 1 (it
fojedini broji kolUji 10 kr.
Obnana ta poleg jogodba i fal
raCnnaJu.

n a h o r v a ts k o r i 1 m a g ja r s k o m J e z ik u iz la z e é i d r u ž lv e n l z n a n s t v e n i i p o v iie l j i v i Unt z a p n k . #
^Izlazl ©valci^ti3©d.©aa Jed.©xilcrat i to: ttu. gTralgia. nedelj-g..________

______

Službeni glasnik: „Medjimurskogn podpomagajučega činovničkoga druživa C Čakovečke Sparkasse'4, „Medjimurske sparkasse'4. i t. d

Kossuth Lajos je 20«ga o. m. vu Turinu (Talianska zemlja) vumrl.
Céli Magyarski orsag je vu žalosti.
Gdo je bil Kossuth Lajos ? i kaj je včinil ? — me pitate — da se céii orsag za njega tuguje
Povem v a m ! —
On je naš oteč bil, pravi istinski oteč, koj je za slobodu naroda delal vu cčlim svojem življenja.
Kossuth je robot sa svojom pukoljobavjom uništil. Pitajte vaše starce, kaj znamenuje to : robot, pak
budete znali, kaj je za vas Kossuth včinil. - - Da smo svi vu orsagu : grofi, gospoda, meštri, poljodelci jednak i; da
smo svi slobod ni ; da živimo svi tu bratinstvu, to moremo samo njemu zahvaliti.
Gospodin Bog je k sebi vzel 92 letah staroga Kossutba, naše Magjarske zemlje najd čuešega sina.
On je vre mrtev, ali njegovo ime budu poznali i poštuvali, dok naš ors»g ori-ag bude.
Našega orsaga povest nemre pokazati niti jednoga, koj bi bolje ljubil domovinu i puk, kak je
on ljubilOn svim nam kakti zvezda svetli vu domoljubavju.
8vakomu domorodcu suze tečeju za velikoga našega mrtveca i svaki slobodoumau domorodec hvalu daje
gospodinu Bogu, da je nam Kossuth Lajosa d a l!
Medjimurski domorodci, ko;i makar magjarski ali borvatski govorite I
I vi s céüm narodom i orsagom ekupa pustite iz vaših očih jednu kaplicu suze za onoga, koj se je
za va?u slobodu toliko trudil i toliko je tr p e l!
Molite gospodioa Svem ogučega, da mu bude počinek lehek, a njegovo ime i njegov sporaenek si
zadržite vu srcih vaših na sve včke !

KAJ JE NOVOGA?

ulazu 8n postavi jen je table s nadpisom „Ulaz a vtiče su prestrašene." — „Dobro, vezda
prepovedan* vu njemačkom, talijanskom, hor- moreš otiti. — Odinah iza toga razgovora
vatskom i francezkom jeziku.
izdal sam zapoved, da se pojakšaju predstraže
— Prosimo naše p$otuvane predplat
Carica je drugi dan vu jutro rano iz- i da vojska bude na opreza (na pazljivosti).
nike. naj nam vu novim fertalju ljeta prediőla na polje, ter je s decom na južnoj obali Z» jednu vuru kesueše započelo je kreševo
platne zaostatke čim predi pošleju i predplate šetala do majura (marofa).
izmedju predstraže i neprijatelja. Ali mi smo
ponovi j u !
bili prepravui, ter smo ga junački dočekali
— Svim našim čitataljem srečne i dobre
i su zbili. Da nije bilo onoga cigana, bil bi
Papinski konzistorij.
vuzmene svetke želim o!
uas protivnik zatekel nepiipravne.
„Pol Corr.a javlja iz Rima, da je vezda
Nlužki ) ženske.
definitivno ustanovljeno, da se bude bližnji
Njemačka (prajzka) cesarska familija vu konzistorij obdržaval poloviue meseca aprila.
Jeden poznavalec možkarcah i ženah
Opatiji.
Papa bu vu tóm konz'storiju imenoval pet véli ovo: Mužkarec je stvor željeznih nava
do šest novih kardinalab, ter popuniti više dah, a žena se prdagodjuje odnošnjem. Muž
Dvorski cog 8 njemačkom caricom došel
izpraznjenih nadbi-kupakib i biškupskih sto karec nepróba zabiti čavla, ako li nema
je ob 2 vari na šfaoion Matulje. Banhof bil licah.
bamia; a žeua bu taki vzela klčšč*, svoj
je Ijepo okin en. Prvi su izi^li iz vagona dvor
cipeliš, kefu, pak bu zabijala. — Muž treba
ski maršal baron Lyncker i vrhovni nadvornik
Eduard Paulai.
štoplcigera, da more Štoplina izvadii, a žena
baron Mirbach. Kod prvog najavil se je po
bu to pokušala nožem, Škarjami ili ščim
kraljeva naloga n&mjestnik vitez Rinaldiai.
Vu Budimpešti vumrl je 12. marciuša spodobnim, pak ako nemre štoplin^ a on mora
Malo zatim izaila je von carica vu jasnoj
opravi ter si je dala predstaviti namjestnika, po poldan direktor magjarskog narodnog vu fljšu nuter. Covék tréba britve za podteatra Eduard Panlay 58 ljet star. Bil je 30 brivanje, a žena s britvom špiči plajbasa,
koji ju je kratko pozdravil, a ona ga odli
ljet kotrig narodnog teatra, a 16 ljet njegov rété kurje cči, a to večkrat na mužev račun.
kovala s nekoliko réCih. Za tim je predstavljen
direktor, — ter je toli kakti glumač i reda- On se 1jati kad nejma fiuspapira z i sušenje;
komandant prajzke ladje „Moltke".
teli, kakti direktor i prevodilac stekel velikih a ona odpuše tintu ustima ili ga poliže, s
Za tim su visoki putoiki seli se vn ko. zaslugah. Vu privatnom životu bü je čeden papíron maš j p ) zraku ili ga dene ober svéde,
čije, i to vu prve narajestmk i kotarsk1 i tih éo vők*
dok nepočne goreti. Žena pri knjigi najprvlje
poglavar, za tim vu odprte kočije cesarica i
prečteje konec, a muž čita po redu. Covjek
vrhovna nadvorkiaja grofica Brockdorf, i vu
zvršava s podpisom, a žena sa »posškriptuPrizor iz tabora od ljeta 1866,
zaprtih kočijah deca i pratnja. Silno ljudstvo
mom*.
pozdravljalo je potem cesaricu.
Nadvojvoda Jožef, vezdašnji komandant
Jubileum ivona.
Velevojvoda i velevojvodkinja toskanska m&gjarskih honvédab, pripovedni je vu jednom
družtvu o v o : Mi smo se utaborili i vojska
očekivali su pred svojom vilom (palačom) vu
Vezda je tomu 1500 ljet, kaj je zazvonil
Voloskoj carica. Carica se je saitavila pred se dala na počinek. Jedmi ja skoznnval sam
vu svom stanu vu muikoj nži, ar sam imal prvi zvon vu diku Zvelič.telja evét**. Prvi
villom ter je pozdravila velevojdski par.
da vredim neke poslove. Okolo pol noči za- kiščeniki nisi imali zvona Polo/.ni svčt doVu Opatiji čekali so vsi gosti carica. öujem glas straže; „8toji ! Gdo si ?* Odmah zivan je vu prvom početku krčanstva na
Cim su prve kočije st gle vn Opatijo, izhičeu iza toga javi mi moj adjutant, da je Vani molitvn vudaranjem po gladkoj deski, ili
(sprožen) je s ratne ladje „Moltke" 21 šus jeden cigan, koji želi, da govori zmenom vn drvenim batom po vrati. 1500 ljet je minulo,
iz kanna&h. Okolo 20.000 ljudil sletilo se öetiri oka. Cigan — bil je sóidat — došel i kaj je zazvonil prvi zvon vu denešnjoj formi,
je vu hižu i ja sam ostal žnjim na samo. i to ca cirkvi vu Noli vu Kampsniji, a vpe
vu Matulje, Volosku i Opatiju.
„Kaj želiš?* zapital sam ga. — „Sim se ljal je zvone vrlo vučeni i pobožni biškup
Vréme je bilo oblačno i dosta nepovoljoo’
pribljižnje neprijatelj, on na« bu izneuadil." Paulinus. Ljepa je pripovest o tom, kak je
Taki za dolazkom telegrafirano je bilo cesarn — „Predstraže niau do vezda čudnovitoga
taj biškup znašel zvona. Sonce se približaVilimu.
razebrali.* —* »Ar je neprijatelj jako daleko." valo zahodu — tak nam pripovéda pripo
Mali princi več su par vur za tim — „A odkud ti to znal?* — »Nek izvoli
vest — kad je pobožni bišknn i*el pomalo
veselo skakali po perivoju (vrtu ); carica je vaša v4sost iti do obloka, pak videti vuna zamišljen piék seuokoše. Okolo na okolo
izjavila ravnateljstvu svoje priznanje na ljepom one silne vtiče, kak kretaju iz šume proti
Udal je blaženi mir, da je Paulinus nehotice
ureijenju villah. Na v(čer je opet opal deždj, jugu." — »Je, ja vidim vtiče, pak kaj zato?" sklopil ruka ter uzklikuul: „Budi
hvaljen i
ali vu jutro je prestal.
— Kaj zato? Kaj vtiče nespiju kak i ljudi ? od čen stvoritelj neba i zemlje, o daj mi
Za Sirje je občinstvo zaprta samo terasa One za stalno nebi bludile po zraku da imája, zuamenje, da si vezla poleg mene i da osta
s prrivojem pred villom „ Angiolina.* Na mira vu šumi Neprijatelj dola^i črez šumu ne* do konca m<ga živ« ta." I vu taj čas

Strašno ! Zakaj prav ja ? Sto i sto ljudih
ide po vulici, a on baš od mene potrebuje
ognja, koj niti ne pušim.
Takvoga kajgod samo se meni more
dogoditi!
Več niti neznana, kaj sam mo odgovoril,
ali mislim, da baš nije nije bilo laskavo,
pokehdob je za menőm viknul: „Dajte si
krv pustiti I*
Ja se nisem njega ni ogledal, samo sam
bežal vu kancelariju. Dospel sam tamo; vse
je bilo mirno kak vu grobu. Na moju nes* eču
op zim, da su vsa vrata zakljenjena.
Strašno.
Oči su mi izkožile od glada, penez néga,
poštenog kaputa nčga, a nedelja je 1
Ali takvoga kajgod samo se meni more
dogoditi 1
Otišel sam vu kavanu, gde sam imel
jednoga poznanoga kelnera i posudil sam od
njega jeden črni kaput i 10 forinti — dal
mi je
Tak sam se malo vrairil i počne:o
premišljavati, kaj bura denes delai ? Sloboden
sam céli dan, vréme je Ijepo, hajde da se
malo razveselim !
Najprvlje hočem pohoditi svoja tecu.
Sirota stara dobra moja teca 1 Jako me
je rada imela, još od detinstva, nije niti jeden

dan [rešel, da me nije zbuhala bar jenkrat
Samo njoj morem zahvaliti, da sam tak dobro
odhranjen.
Anda došel sam ja k teci, koia me jako
veselo dočekala i ponudila da si sedem poleg
uje na divan.
A i za Boga miloga! Cisto sam zaboravil na njezinoga „črnoga kosa." Brrr 1 N i
šam mogel terpeti toga vtiča I Od jutra do
mraka je fučkal jednu ter istu popévku, i to
samo jeden komad iz opere „Zrinski*:
„Nek Tutčin zna, kak vmiramo mi !•••"
To je strašno 1 A ja nesrečen moram
poslušati, kak je ta gadna vtiča jedno ter isto
popčvala.
— Kak s«, sinko? Zakaj me več n:si
tak dogo pohodil ?
(Nek Turčin zna, kak vmiramo mi).
— Hvala ljepa teca, zdrav sam, ali se
pono ljntim «r.»(Nek Turčin zna, kak vmiramo mi).
— CuJeš sinko, zakaj nejdeš nigdar vu
cirkvu ?
(N ek Turčin zna, kak vmiramo mi),
— Teca za Boga, zakaj nezagutite toga
vtiča ?
(Nek Turčin zna, kak vmiramo mi).
— Kaj ? Da zagutim Pubia ? Zakaj?
(Nek Turčin zna, kak vmiramo mi).

— Sbogom, teca, ja n mrem več po
slušati I
— Zakaj odhadjaš tak h tro ?
(Nek Turčin zna, kak vmiramo mi).
Ostavil sam tecu, vtiču i céli turski na
rod i bežal sain na frižki zrak.
Ali takvoga kajgod sam) se meui more
dogoditi !...
A kaj bum ve začel ?
Domislil sam se, da imam izvan varaša
jednoga dobroga prijatelja, koji me je več
više pat pohodil a nije me nigdar domaj
našel, ve iiem, da mu pohod p »vrnem.
Dojdem tam, pak mi je službeuica rekla,
da je gospon skup s familijom otišel vu va*
raŠ vu pobed.
To je strašno ! Hotel sam plakati od jada.
Kupil sam si vu trafiki jedne noviae;
kad sam iziael iz štacuna, prav je mimo išel
omnibus proti varaiu ; skočim nutra i počnem
čitati. Zvon mene sedeli su još nutri dva
muikarci i dvé žene. Mužkarci bu se jako
glasno razgovarjali o pšenici, zobi i kuruzi.
A kaj me briga za kuruzu i zob?
Ostavim čitanje i počnem poslušati, mis
leč, da budemo od česa drugoga se leže raz
govarjali. Ali moje pomašanje nije njim nikaj
smetalo.
Na to sam ja rekel: — Molim vaa

začula se tiha, Trlo tiha zvonjava, &pobožni
biikup opazi, kak se modri cvčtki — zvonjelice nihale svoje glavice vn večernjem
vetreku. Na spomenek blaženoga toga časa
dal je bifikup zlejati velikoga zvona va
formi zvonjelice (Glocken-Blume), ko ji je
navék odzvanjal za molitve pobožne občine,
a to je bilo i prvi zvon, koji se oglasil
na dika krščansta.

Beteg bugarske kneginje.
Doktori su o betegu bugarski kneginje
izdali na večer 13. marciuša vu Sofiji
sljedede izvješče*. ^Kneginja je 30. januara
zevsema normalno rodila zdravog princa,
koji se od onda zevsema dobro razvija.
Prvih šest danah po porodu, bilo je u
visoke rodilje stanje normalno. Sedmog je
dneva dob la zimicu usljed lokalne zapale,
— ali se je shodnim vra^enjem nakon
daljnjih šest danah izgubila. Od 10. do 14.
ferbruara nije bilo zimice. Medtemtogu se je
pokazal otok na slezenu, ter je temperatura
vse do 22. februara rasla- Vnčenjaki, koji
su kneginju previziteruvali, konstatuvali su
lokalnu vužganje i malarija infekciju. Pokehdob
je vužganje bilo lehko, očekivalo se, da se
bude malarija kininom odstranila ; — i to
polučeno. Pet dnevov bilo je dobro, ali 23.
febmara pokazali su se novi siptomti, zimica
i jake boli vu desnoj nogi, koja je počela
otecati. Došlo je onda do vužganja venad, a
sbog toga pogoršala se je i lokalno vužganje!
Vezdašnji doktorski postupak (baratanje)
obrača se vu tom, da se ovo vužganje odstrani *

Smrt dvéh kardinalov.

kardinal Francesco R ;cci Paraccianj, rodjen
8. juniu a 1830« vu Rimu, kardinalom ime
novan 13. decembra 1780, a proglašen 27.
marciuša 1882. Prijc toga bU je Ricci papin
major domus.

(Nekaj za kratek cas.
Peter i debeli mesar.

Mesar, jako debel i trbušast, vumrl
Do vezda je za Leonova pontifikata je, pak kada je doáel do nebeških vratih,
vumrlo 96 kardinalov, a imenovauo 93. Vezda da se pridruži drugim, koji budu v nebo
je broj kardinalah spal na 59, od kojih su išli, rekel mu je Peter •
31 Talijani i 28 i nozemci. StareSi od pape su
„Pst, Ti bul ostal vuni !“
kardinali Murtel, Desprec i Cannosa.

Debeli se mesar nato jako es razljutil,
Glasom najnove^ega izvješča ima katoii*
čanska cirkva 1254 nadbiškupije i biškupije. pak si je počel od toga razmišljavati, kaj,
je čineči, nego nije se znal ničemu domis
od kojih su ov čas 94 prazne
liti. Čekal je anda, dok nedojdu novi
pokojni, da se žnjimi onda nuter potegne
Zahvalnica.
Zmisljeno, včinjeno.
j* Vumrla divojčica ! Za dugem i tež
kem beteguvanjem u 13-tom letu dobe dne
19 e Mart. na večer je Novak Juliska iz
Benkovec oči svoje divojačke na veliku
tugu i žalost roditelov za navek zaperla —
Dne 21*ga pred poldan ob 10-i vuri
školska mladež, sobočke občine ognjagasci
i veliki broj pučanstva sperodili su ju do
hladnoga groba, gde ju je pokrila, ka ju
želno čuva černa mati zemlja vu kojoj
počiva. — Vsim onim prijateljom, koji su
nezaboravnoj naši kčerki do hladnoga groba
svoj trud prikazali, želimo izraziti iz turobnog serca najtoplješu zahvalnost
—
Novak Izidor i tovarnica, raztuežni rodi
telji.

Dobre

Nu Peter ga je opet vlovil,
je rekel :

pak

mu

„Stoj t nazad ! Tebe nemrem tu
potrebuvati 1 To bi bila nova moda —
angeli zvelikim terbuhom ; toga nema t u !
— Anda vun U
I zaistinu, siromak mesar moral je
ostati pred vrati, gde se morti još i vezda
nabadja.

G ospon: .J eli mi
ognja ?•

moreš

dati

malo

Šoštar>ki inaš ; Ognja ? Ob je ; nego
da su me zaprosili za cigaru, onda bi bil
vu najvekšo, nepriliki. “

žepne i stčne vure za fal céoe

Telegram nam je javil vn subotu smrt moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu
Prispodoba*
dveh kardinalov. Vu Eouemu je vumrl 9. Čakovcu (Pijač, Šparkassa). P ii n em se
Gospon
: A zakaj se Ti plačes ku
marciuSa ondešnji kardinal-nadbiSkup Leon
Benedict Thomas, rodjen 24. majuša 1826. uzimljeju vure takaj za popravek za fal- mek ? u
Ihta vu Paray le Monialu, od 1867. bLkup céuu.
Muž : „Vušla mi je koza moja. pak
vu La Rochellu, od ljeta 1884. nadbi*kup
ju nemrem najti. Morti su ju oni gospon
vu Rouenu, a od 16. januara 1893. kardi
vidli, ima prav tak čerlenkastu i dugu
nal. — Istoga dana vumrl je vu Rimu
bradu kak o n i /
gospoda, spominajte se malo glasneje, ar ja
nikaj nečojem !
A oni obedva sn vu jeden glas viknuli:
— Nije ni potrebno« da čujete !•••
— Pak onda nemojte tak vikati, ar ja
VB6 čujem 1
Nato su se počeli vsi sladko smejati, i
kočijaš, pak morti i konji.
Dojdem dimo, opazim na vratih jednn
karta prikeljenu i odmah sam poznal rokopis
svoga prijatelja, kojega ve prav idem.
Na karti bilo je ovo napisano :
nČoješ prijatelj! Denes četirinajsti put
pohadjam tebe skupa sa familijom ; pokehdob
sam previdel, da ti mene izbegavaš, od deneš
počemši ulsmo vije prijatelji : videl me budes
onda, kad svoja ledja!"
Eto ti I
Ali takvoga kajgod samo se meni more
dogoditi!
Zijtrek mi nije idei vu tek, počela me
glava boleti i vse. Odprem obioka, da malo
dojde frižki luft unuter, ali mesto frižkoga
luft* doleti noter jedna osa tak velika, kak
moj palec, i po me se okolo meue zevsema
po domači ponašati i okolo mojega vuha zujiti.
Oh Bože moj 1 Vsi obloki su odprti na
▼ulici a ova bezobraznica prav k meui je
morala dojti, da mi dosadjuje ili da me ubodet
Takvoga kajgod samo se meni more do
goditi 1
Vzel sam stolnjaka i vabil sam ju, a
da joj nedojde koj par na pokop, zaprl sam
obloka i odprl vrata, ali vn isti č«a stara

Šepava kuharica sosedova posodje peruč počne
sa svojim kokoijim glasom popévati: Prež
tebe dragi ljubljeni, nemogu živit 1— O vrag
te odoesel! Skočim i zaprem vrata, pak opet
odprem obloka, rajši sam da mi devet oba
dojde vu hižu, Dego stobom živeti. Naslonim
se na oblok i gledal sem na vulicu. Na jenkrat opazim, da ide jeden čovčk i nosi na
roki maloga psa. Poklamkam sam več zdavuja
imel žtdju, da knpim maloga peseka, viknem
mu : čujete ! v i ! muž-k 1 Jeli hočete prodati
to pseto ? Hcčn gospone ! Dojdite noter 1
Izletim pred Djega doli vgaojk. gled|m desno
i Ijevo, ali nema ga nigder, Počnem vikati ;
Hej 1 kumek ! Gde ste sa psotom ? Nato je
zaviknnl odzogora iz tretje koudinacije: Evo
me gospone ! Dok sam ja na glavne Stenjge
leül dolji, on je na zadnje Stenjge idei gori.
Vezda sam ja bežal na zadnje štenjge gori,
i do el sam čisto gori, gledim, iščem, njega
néga. Pogledam doli, a on stoji na sredini
ganjka. Oj vraži su te dali ! Pokehdob sam
več bil truden, nisem hotel več doli bežati
vičem mu, da nek ide gori, a on b ,grae je
počel larmati, da zakaj ja njega držim za
norca i otišel je psujuč, da me bude tožil
pri eudu. Na njegovu vika izleteli su
vsi
domari, ja pak od vse svoje nesrere sem vu
krčmu, napil sam se i na vse sam zaboravil.
Ali verujte mi gospoda, da takvoga
kajgod samo se meni more dogoditi 1
Priredi:

Gli*id Ferenc*.

V ra M v o .
Doktor (pr^dajuc recepta betežniku) :
.T o si daj skuhati vu apotéki, pak izpi
polovicu o poldan, a polovicu na večer.*
Muž : „Dobro gospon doktor, bum
v r e / — A kad je izišel muž iz hiže doktorove, zmrmljal je : „Nišam ja takov be
dak, da bi dal tu cedulicu vu apoteki za
drage peneze kuhat, bum ja sam domaj
skuhal i p o p il/

Oštre pameti
Plebano8(k dijaku) „Čujes Bőitek jako
bi došel gospon šlroluik, reči mu, da ni
sem d o m a j/
Dijcaec : „A kai bi mu rekel ako
dojde ?„

ne

M la d o st.
Veseli se brateDok si mlad i živ 1
Da si na tom svetu,
To bar nisi ki Iv 1

Stožil :
Gl&d F eren o z.

c; i

H e n n e b e r g O . (cs. kir. udvariszállitö) se
ly e m g y á r a Z ü richben, a privátmegren
delök lakására közvetlenül szállít fekete,fehér
és színes selyemszöveteket, méterenkint 45
krtól 11 irt 65 krig postubér és vámmen
tesen, sima, csíkos, koczkázott és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 kű önbözö
minőség és 2 0 0 0 különböző szín és árnya
latban.) Minták postafordultával küldetnek.
Övájczba c/imzett levelekre 10 kros és
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

»The Gresham«
Pr »The Gresham* zvanom londonskom druitvu (vu Čakovca je upravničtvo
pri Graneru stacunaru), je moči život oaigurati. Tojeat plati, gdo si hoče /ivot osi
gurati, po letu vekiu ili raenjáu avota i topoleg toga, kak je gdo star i kak avota hoče
pa dobi, pik ako bi vumrl, herbom imenuto
društvo zplati orni avotu, na koju je bil isti
oaiguren, ill ako doživi na p. 1 5 —20 letah,
Djema dajo iatu svotu va ruke. Tak je mori
život ženskah i decah oeigurati. Ovo družtvo
ima svoje glavno upravničtvo vu Budapeštu.

Hirdetések.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal íeelősséget a
Saerk.
ODGOVORNI UREDNIK

M A R G lT A I

JÓ Z SE F

Glavni surednik
GLAD

FERENCZ

A mélyen tisztelt közönség szives tudomására hozom ezennel, hogy az
általam építtetett

METROPOLE

SZÁLLODÁT

Budapest, Kerepesi-ut 18. ssaját kezelésembe vettem át
Ezen I ső rangú szálloda a legújabb kor igényeinek megfeleld k én y e
lemmel be van rendezve, és gyönyörű fekvése ál'nl Budapest legélénkebb helyén
lünik ki, azonkivil1 kSzpsati fűtéssel, felvoaé-gép (Lift) villám é: világítás és für
dőkkel el van látva és kitűnő étterem és káveházzal kir.

k is z o lg á lá s é s r llá g ilá s n e m s z á m llla ll/s / e l .
Támaszkodva hosszú éveken át szerzi ft tapasztalataimra, fó'törekvé em
lesz minden tekintetben az utazó közönség megelégedését kiérdemelni és kérem
az eddig irántam tanúsított bizalommal ezen uj vállalatomra átruházni
kitűnő tisztelettel
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PETANOVITS JÓZSEF
szálloda-tulajdonos.

V ASÚTI M ENETREND
cs

A k t o k k y A.v .

F i w c l i e l F* könyvkereskedésében Csáktornyán.

A zágrábi főtisztelendő szt. Szék 5376/93.
száma rendelete folytán közhírré tétetik,
miként a Mura Csányi hitalapitványi fára
templom a helybeli plébániánál megtekinthető
költség terv szerint kijavítva lesz.
Ajánlja dúsan felszerelt

A kijavítási munkálatokra előirányoz
tatott 1809 frt 09 kr. mely egyúttal a ki
kiáltási ár is.
A munka árlejtés utján lesz kiadva
az árlejtés
Í

394.

12-i.

a helybeli plébániánál lesz megtartva.
A feltételek szinte ott bármikor betckinthetők.
Mura-Csány, 1894. márczins 7-én.

K e n g y e lle l J á n o s,
plébános.

arany-, ezüst- és chinai ezüst-áru

és

ir tip itl h i
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s v á f c x í % M e h é r a -?

t.

10.

raktárát.
Ajándéktárgyak nagy választékban

ó ra k o t

olcsó árakért.
Minden e szakmába vágó javításokat jótállás
mellett a legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan
eszközlöm.

Kérjen csak .7, ACIIKItUNT"
m e r t ez a l e g g y o r s a b b a n é s le g b iz to fc a b b n n m ű k ö d ő s z e r m in d e n n e m ű f é r g e k k ip n * z í h ó n á r a

Semmi nembizonyithatja
jobban elérhetetlen ere
jét

és

jóságát,

ó r h in i

n e k sikere
rint

mint

e lt e r j e d é s é 

nem

mely
létezik

második szer,

sze
egy

melynek

forgalmát, a

ZACIIEKIJN
legalább néhány tuczatszór felül nem múlná.
Kérjen azonban min
denkor l e p e c s é t e l t
ü v e g e t és csakis
» Z a c h e r lin *
névvel

ellátottat

minden

más értéktelen

mert

hamisítvány !!

Az üvegek ára ’ 15 kr , 30 kr., oO kr, 1 és 2 frt ) a Zacherlin-pórszóró-készülék darabja
3 0 k r a jc 2:á r .
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N y o m a to tt F is c h e l F ü lö p la p tu la jd o n o s n á l C sá k to r n y á n .

A „Muraköz” külön kiadása.
Csáktornya, 1894. márcz. 25.
Határszéli városunknak jutott a nemzet gyászában
osztályrészül ama hazafias íeladat, hogy hazánk s nem
zetünk nagy fiának Kossuth Lajosnak s hozzátartozóinak
porhüvelyeit először fogadhatja a haza szent határain
belül 1 — Csáktornyán veszi át a nemzet Kossuth Lajos
drága hamvait 1

3. A Déli vasúttársaság igazgatóságát az indóház feldí
szítése végett megkeresi.
4. Perlak és Alsó-Lendva szom széd városokat sat.
községeket a gyászünnepély idejéről értesíti.
5. Díszes koszorút rendel, melyet a városbiró a holt
test átvételekor tesz a koporsóra.

Az átvétel alkalmából rendezendő gyászünnepélyről a
a következőket hozzuk lapunk külön kiadásában a közön
ség tudomására:

6. A város közönségét felhívja, hogy gyászlobogókat
tűzzön ki.

Tegnap délben érkezett a sürgöny Budapestről, hogy
a turini gyászvonat csütörtökön reggel érkezik Csáktor
nyára. A nagy magyar holtteteraeinek átvétele czéljából
alakult küldöttség sürgönyében felhívta Csáktornya város
elöljáróságát, hogy gondoskodjék a halárnál a csütörtökön
tartandó ünnepélyes fogadtatásról. Egyúttal értesítette, hogy
a budapesti küldöttség az átvétel czéljából már kedden
éjjel Csáktornyára érkezik.

7. A képviselő-testület az átvétel ünnepélyénél testü
letileg feketében jelenik meg.
8. Az áll- tanitóképezde, polgári- és elemi iskola
igazgatóságát felhívja, hogy a gyászünnepélynél növendé
keikkel jelenjenek meg.
9. A tűzoltó parancsnokságot felkéri, hogy a tűzoltó
ság testületileg jelenjen meg s a rend fenntartásáról gon
doskodjék.

A Kossuth-gyász miatt Tmár különben is tegnap
egybehívott városi képviselő-testületi gyűlés — az átvétel
gyászünnepélyének rendezésére vonatkozólag hazafias kész
séggel a következőleg in tézk ed ett:
I
1. Turinba táviratilag részvétnyilatkozatot köldött.2

10 A plébánia felhivatik, hogy a gyászvonat megér
kezésétől elmeneteléig az összes harangokkal harangoztasson a város költségére.
11. A főváros
fogadja.

2. Az alispáni hivatalt a gyászünnepély rendezéséről
értesítette.

küldöttségét

3 tagú küldöttség által

Izvanredno izdanje „Medjimurja.“
Vu Čakovcu, 1894- 25-ga márciusa.
Kossuth Lajosovo, njegve tene i kčeri mrtvo félő
budu iz Turina vu četertek jutro vu Čakovec po žeIjeznici dopelali, gde bude mrtva tela narod, kakti na
meji Magjarskoga orsaga s velikom pradom prekvzel.
Zbog öve žalostne svečanosti bude vre vu tork viáe
ablegatov i drugih gospodah kakti komisija vu Čakovec
doálo.

7. Izbor varaSa bude vu četertek pri kolodvoru
črnoj opravi dočekalo mrtvo télo Kossutha.

Čakovec varaš je včera odvečer
dokončalo :

9. Ognjogasno družtvo bude se zaprosilo,
svečanosti na kolodvoru na red pazi.

spraviáöe

držalo

i

1. Telegrafično je izjavilo evóju žalost vu Turin.

4. Na svečanost pozvali
Lendavu, i druge bližje občine.

budu

5 Lépi vrnec bude varaSki birov
Čakovca na raku Kossutha del.

varaSe
vu

6 Stanovniki Čakovca budu zarošjeni,
svoje črne zastave deneju.

Preloka

8. Kr. preparandije, gradjanske i puČke Skole rav
nateljstvo bude se zaprosilo, da budu te Skole sa učeniki k
kolodvoru d osli.
da

pri

10. Plebanijski ured budu prosili, naj sa svimi
zvoni zazvoniju, kada vlak vu Čakovec
dojde i dok iz
Čakovca odide.

2. Podžupanijskomu uredu se je prijavila svečanost.
3. Ravnateljstvo južne željeznice se je zaprosilo,
naj s črninom okinči Čakovečki kolodvor.

vu

da

11. Komisi ju, koja iz BudapeSta dojde, 3 člani budu
dočekali pri željeznici*

i

ime

varaša

da

na hiže

Ovu lépu, žalostnu svečanost svaki slobodoo po*
gledne pri kolodvoru v letertek jutro okolo 7 — 8 vur.
Lépő bi bilo, ako bi bližnjih občinah pu k
sa črnimi
zastavami doSel, da pokaže svoju žalost prama onomu,
koj jih ie slobodnoga včinil.

