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SserkrsitöTel értekezni lehet min
dennap 11 ée 12 óra között. —
á lap szellemi részére vonatkosé
minden közlemény V a r g i t á l
J é l l l f szerkeszt* átvéve
kftUendft.

K ia d ó h iv a ta l:
Piaehel Fttlöp könyvkereskedése.
Ide kildendök az elöflaetési dijak
•ajriltterek és hirdetések.

Hirdetések juUajosaD számíttatnak.

MAGYAR és HORVAT NYELTEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
ü te g je le n ik heten k in t e g y e z e r: vaeáriiftp.
»Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

y í ! \ \ k l & 'v

N yü ttir pttitoora 19 kr*

elkőszöntöt Tislér József szelenczei esperes plé
bános ur — mint a primiciánM monuductora —
mondotta a primiciánsra, szép szavakban ecsetelve a lelkészi hivatal előnyeit, de szivére kö
tötte egyúttal uj kartársának az azzal jAró kö
telezettségek pontos és odaadó leljesitését, kifejtvén,
hogy a lelkészek részére éppen a jelen korszakbau nyitott meg az alkalom, hogy ez egyhAz
tanait az eddiginél több eréllyel iparkodjanak
híveik szivébe vésni és az egyhazat minden
hívatlan beavatkozástól megmenteni. Ezu'kn is
mét felköszöntöt mondott Tislér esp. plébAnos
ur, dr. MAndel PAl országgy. képviselő ur Ő
nagyságára ; felemlít vén, hogy már az eddig tapasz
taltakból mondhatja, miszerint bármely jótékonyczélról van azó; vallási felekezetire való tekintet
nélkül, kész anyagi áldozatot hozni és hogy e
tekintetben jószívűségéről e választó
kerület
mindig szerencsés lehet meggyőződést szerezni.
Szivrehatö felköszöntöt mondott még a primiciánsra Hajós Mihály alsólendvai Ügyvéd ur
utánna Kiss Pál alsólendvai esperes plébános ur,
Poszilovits
ur zágrábi bíboros érsek ő Eminencziájára Gáál István rédicsi plébános ur, a
jelenvolt közönségre pedig nagy meghatottsággal
a primiciáns. mégis Tislér esp. plébános ur Gáál
István és Vugrinecz N. segédielkósz urakra, '
mint a kik a mai örömünnep alkalmából rájuk
bízott
kötelességüknek
várakozáson
felül
dicsteljesen megteleltek. A szebbnél >zebb felkösaöotök sorozatát végre befejezte Hajós Mihály
ügyvéd urnák a elérusra mondott felköszöutöje,
a melyben mint élete derekát túlélt katholikus
vallásu a lelkészek kezébe látja a katolicizmus
sorsát letéve és azért míg egyrészt kös önetet
mondott a klérusnak az egyháziak dolgában
tanúsított UgynuzgóBágáért, addig más
részt
abbeli óbaját fejezte ki, hogy a katholikus klérus
az egyházi tanok terjesztése, a népnevelés, az
erkölcsösség előmozdítása mellett híveiben a
tiszta vallásosságot nemcsak megőrzi, hanem
A2 t teljes erejéből mindig szilárdabb és szilár
dabbá teendi, mert úgymond : vallás nélkül niDcs
boldog családi élet, vallás nélkül nem létezik
erkölcs, nem állhat lenn semmiféle társadalom,
társadalom nélkül nem állam, és igy a magyar
katholikus klérus csak igy tanúsít valódi haza
szeretetei, ha híveiben a vallással együtt járó
erkölcsiséget a legmagasabb fokra emeli. M ind
ezekből kitűnik, hogy Muraközben, horvát ajkú
vidéken és zágrábi egyházmegye területén foly
tak le a fennt elősorolt felköszöntések, azok
kivétel nélkül magyar nyelven mondottak — és
igy kétségen kívüli, hogy Muraköz Magyarország
hoz ragaszkodik és szép hangzású nyelvét is
elsajátítani igyekszik. A délutáni isteni tisztelet
után 4 órakor megkezdődött az udvarban a sza
bad ég alatt a táncz, melyet csak rövid időre
szakított meg a 9 órakor kezdetét vett vacsora,
mely alatt Grahovecz András muraszerdahelyi
orvos ur ismert humoros élczeivel mulattatta az
egész közönséget, mi közben a czigányok által
előadott jó darabok mellett az egász közönség
„Isten áldd meg a magyar" ral elkezdve, vigan
énekelt. A tánczvigalom a késő éjtéli órákig tar
tott ; 9.a egész lakoma alatt és a táncz alatt is
— a zavarnak, elégedetlenségnek legkisebb j*»le
elő nem fordult és a jelenvolfak a házi gazdának
a szives vendégszeretetet megköszönve, egymás
tól a legbarátságosabban elbúcsúzva, eltávoztak.
Egy jelenvolt.

— N é p ü n n e p é ly . A Csáktornyái szépítőegyesület folyó évi szeptember hó 8-án
h Zala-Ujvári ut melletti Jalsa erdőben
(rossz idő esetén a Hattyú vendéglőben)
nagy népünnepélyt rendez. A programra
igen változatosnak és mulatságosnak ígér
kezik. Lesz ! kivonulása varazsdi lenekar ’átéka mellett, ördögmotola, panoráma, ver
senyfutás, mái'famászáfj, léghajó feleresztés,
táncz a helybeli és a varazsdi zenekar
közreműködésével, török kávéház, laczi
konyha, bengáli tűz, Stuver féle tűzijáték
stb stb. A Zrínyi-térről a mulatság szín
helyéig omnibuszok közlekednek. Belépti
dij 20 kr. A rendező-bizottság a követke
zőkép alakult meg: Díszítők ! Morandini
Bálint« Pruszátz Alajos, Salon Péter. Tűzi
játék rendezők Czvetkov ts Antal, Masztnak
József és többen a helybeli tűzoltók közül
Zene- és omnibus rendezők Bernyák K á
roly, Hirschmann Leó és Wollák Rezső.
Étel- és ital felügyelők és beszerzők Czvet*
kovits Antal, Bernyák Károly Ilirsch
maiin Leó, Megla István, Neumann

Broj. 33

Vu Caltovcn, 1894 19-ga augostusa.

XI. tečaj
8 oninikom moči j* arakl <Ua
govoriti mod II i 18 «rom . —
Svo poli ljk o titné* m n d ria ja »ovik&b, naj se poliljajn na Ja«
i k r f H a l i e i e f a nreinlka rm
Óakovoa

Na celo leto .
Na pol leta
Na četvert leta

X ifeto jjrtro :

■atftfen

Fiatbal Filipova Hat ir
pra4ylata I obanaao poiilj^n.

nm h o r v fttik o r i 1 m ajrfnrsltom Je z ik u fsla ze é l d r u ž tv e n l z n a n s tv e n i i p o v u c ljiv i lis t mm p n k .
^ X z l a z i B T raltíO tJJed L eii 3© d.© rO crat 1 t o : t t u s a r a ir a . n© d.® 13*u..
Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega öinovniékoga družtva‘f ,,Čakovečke 8parkasse“, „Medjiraurske sparkasse“. i t. d.

vera počme živiti i delovati: mora se tud
zemlja nakvasiti krščenem krvjum. A vu
rimflkom cesarstvu drži progonstvo pune
x.
tri stotine godinah (Ijetah), i tobkom besPoklamkam je Zveličitelj Jezufl Kristuš nočom, da na koncu cesar Dioklecian
Gospodin alduval aldov mira, postavil cirkvu spomenike gradi ; nek zna i pamti svet, daje
i duh božji nju potvrdil: raste zrn.o zatrta vera krščanska! Pak zvun vanjskoga
muštarde, probija kvas svetinje. Kak 'e neprijatelja stal se je silen nepr jatelj s nutra :
bilo naredjeno: idu ljudi bogoduhi. ide jošče za apodtolah živih, pak vsake stotine
Serég mali vu svét. pak nazvčšča svétu potle stavili se ljudi od prevzetnosti i gizzveliéenje, vuči navuk, vuči zakon, déli dosti ili zloče, ter bi navučali navuk prosvete tajne božje milosti, a gdo prijimlje, tiven n avuku cirkve. I gde se je cirkva
vu njihovu stupa občinu Apoštoli kak oslobodila neprijatelja vanjskoga, znutrašnji
sami oblattsu dobili, gledaju vrédoa éovéka, sprevadja nju neprestance > po vse véke
pak na njega svetim redom oblast prenose vezda vu ovoj, ve vu onoj priliki. Sa svim
i novoj ga občini za poglavara postavljaju. tim, čim je Deokleeianov nasljednik Kon
Razišli su se apoštoli žirom sveta, kud koj štantin Veliki preglasil krščenomu puku
ide, protete granice občine božje, a sam slobodu: pohaza se, da je večina naroda
poglavica Peter s desnom rukom Pavlom vu carstvu krščena : kakti iz zemlje gorivtemeljil stolieu vu svétski grad Rim Vse stajuča cirkva velika i jaka, i prem su ju
vu velikoj male občine drže se skupa: kidali, pokaza se kano jedna občina. Vrlo
kakti jednota i od viže kotrigov nastavljena ljepo govori o jedinstvu cirkvenom sv. oteč
Cölota Veže vse jedna vera, ufanje i ljubav Ciprjjan : „Kak vsi traki izlaze iz jednoga
i jeden vrhovni poglavar, kak je vsim sunca, a steblo je i vse grane iz jednoga
jeden Bog, jeden spat, i jeden duh vse korena, tak su vse po svétu razsipane občine
oživljava. Ali kak je Jezuš prorokuval, tak s jednom c rkvom skopčane Pak kak god
je i b lo. Sta) se je zli evét proti aamomu je trak vu suncu, grana vu steblu, tak je
kralju pak usta je tulikajše proti kraljevim vsaki krščenik vu občini cirkveroj ; a gdo
namestnikom i slnžbenikom Séée meč, vu njoj nije, taj je tudjin, koj néma dčla
vužiže ogenj, davi voda, trga divja zvérad; vu občini Jezuševoj ; ar komu cirkva majvojuje se pismom i knjigom, obmamom, kom nije, tomu ni Bog otcem nije, takvomu
laiju i vkanjilom: gine krščen puk za veru ni ista smrt mučenička nikaj nepomaže.u
na jezere i milijune. Kada god dojde na
Priredil; Gl&d F e r e n c * .
tvesti tel j Jrzuševe vere i po krsti se puk i

HiStorija i zemljopis.

Zdravstvo.
Upüv plivanja na éovéője télo.
Plivanje, plavanje od velikoga je hasna
po zdravje ČOveka: Ako hočemo uzdriati
zdravje, treba, da se kaj več kupljemo.
Vnosi su vu takvih odnošajih, da sl domaj
prirede vse, kaj im treba za kupanje Imadu
kupališča, gde mogu vu toploj i vu mrzi oj
vodi svoje télo okupati. Večina ljudi ipak
upučena na narav, koja njim pruža vu réki
i potokih prilike svoje télo isto tak gojiti,
kak onim pri domu. Pri kupanju vu na rsvi
dohadjaju vsake fele prilike, koje zaprečuju,
da sa ljudi redoviti kupaju. Najglavneia
prečka redovitom kupanju vu naravi je
temperatura. Gdo ide vu vodu neredovito,
jeden put vu tieduu ili ioš redje, taj se
bude vsaki put prehladil i tim izgubil volju
za dalnje kupanje Za to mora vsaki, koji
hoče vodom svoje zdravje podkrépiü, redovito dan na dan se kupati, da se njegova
koža privči na premembu temperature.
Naravno da se ovo postigava pomalo privučanjem a né naglo.
Glasoviti Hufeland izkal je zroka telovne Jakost* predja vu tom, da su se
redovito kupali. Kupanje sfrižka télo, i
povekšava delatnost, snagu i bistroču duha
Posije kupán ja čuti se vsaki frižkeSi, lehkefii i čvrsteš* i more vnogo leže svoje
redovito delo nastaviti. Sgodno bude, da
naprvo stavimo glavne regule, kojih se valja
držati pri kupanju:

Jer je skoro več pol vieka
Što nam obečuje,
Da bu došel sim k nam apróka,
Zoami da s’ rukuje.

Ali od kad nam je mati
Tu ostala sama,
Nemreš njega sim dovati,
Ou Ti neče k-nama.

Ali badav 1 — Vrieme teče,
Njega ni od nikud.
Kako čajem, rad se fleče
Tam okolo svikud.

Mi bi ipak ga ieljeli
Pri nas videt jednom,
Skupa znami (kak se veli)
Med rodbinam vriednom.

Nas pak samo liepo trošta,
Došaetek svoj javlja.
To ga ravnič ništ nekošta,
Zato i ponavlja.

Al za poziv on nebaje
Nit se med nas neda,
Samo dojti obečaje,
Tobot zarad reda.

Fleten kak zraka ptica,
U mišljenu brzi,
Okretao kak veverica,
Ličnost uviek mrzi.

Več je mozbit dvajset pata
Se obrekel dojti,
I da samo bolest ljuta
Priečit če mu pojti.

»Muraköz!* Ti moj premili
Prijatelj kak srebro,
Pomozi mi u toj sili,
Pak ga drukni v rebro.

Ou duševno i tielesno
Zrav je kak truioa,
Pak mu željim, da ga keano
Skrije grobna tmina.

A kad vidi, da nestoji
Ova priečka ljuta,
Onda veli, da se boji
Tak dalekog pata.

Idi k-njemo, pak od moje
Strane mu spočitaj 1
Obešanje ono svoje
Začt’ nedrži ? — Pitaj 1

Nek mu zdravijo u tom stanju
Dugo joite sliži,
Za da svomu obečanju
Jenkrat se odduži.

Negda, dok je otac bavil
Živ na ovom svieto,
Večkrat na put k nam se spravil
Vzimi i po lietu.

Reci mu i to zajedno,
Da je kod nas čista
Ljubav, i da dojti vriedno
K nama je zaista.

ZABAVA.
Dragi moj prijatelj!
Ja Ti imam jednog strica,
Koj živi v-Podtnrnu
Kriepkog tiela, zdravog lica,
Nogo ima žurnu.
To nij' kakov betežljivi
I nemočen starac,
Ili v prsih nedniljivi,,
Nego čvrst kak tarac.

Je r mi samo bi /eljeli
Ga n na šem kroga
Imati i z njim veseli
Odtieravat tugu.
Još ma to po tiho reči:
Svojo rječ koj drži,
Veliki je, al jod veéi
Je on, koj je brži*
Zat anda nek na skoro
Na taj put se spravi,
Nek neradi onak sporo,
Da b’ nezahrdjavi.
Liepo ak ga nagovoril,
Mort bn Teb* moguče,
Da sve zaprieke oboriš/
Želje su nam vroče.
I ak u tom bol poločil
Veču od nas sreču,
Ter gž na pot bot odločil,
Zabiti Te nečn.
Na dar za trod pripoviesti
Dam Ti „sine finea,
Kolko samo b.:de vlesti
Moglo Ti v novine.

Paviljon n oslobadjanje 500 kr. m. — 8.
Paviljon kupalištah i za mineralnu voda 800
kv. m. — 9. Piviljou za rudarstvo 4000
kv. m. — 10. Paviljon za pivničaratvo 1000
kv. m. — 11. Paviljon za vinogradarstvo
250 kv. m .; — 12. za vrtljarstvo 450 kv.
m.; 13. za dnhan 600 kv. m.; 14. za vodo
gradjevine 1200 kv. m .; 15. za ribogojstvo
300 kv. m .; 16. za finmarstvo 1000 kv. m. ;
17. za povremene izložbe 1000 kv. m. ; 18.
za svilarstvo 12oO kv. m .; za poljodelstvo
4540 kv. m.
Vn industrijalnoj skupini najavljeni bo
ovi paviljoni: za gradjaoaku indnstriju 3700
kv. m .; za komunikacije državnih fteljezuicab
2400 kv- m. i za grijačnicn 900 kv. m. ; za
8trojamicu državne Seljeznice 1150 k. m .;
za mlinska iudustriju 2500 k v, m ; za in
dustriju cukora 1800 kv. na.; za industrijo
dpMtusa 800 kv. m ; za pomnazajoóe in
dustrialne stioke 2400 kv. in., za Gaozovu
fabriku 1600 kv. m .; glavna strojarnica
10.000 kv. m., glavna industrijalna dvorana
15 000 kr. m.
Bosna i Hercegovina dobila bude 7000
kv. m .; izložbeno aelo 700 kv. m .; Horvatska i Slavonija 1000 k. m .; paviljon ratski
i pomorski 11000 kv. m. paviljoni varala
Bodimpeite 1500 kv. m., menjši privatni
paviljoni 3500 kv. m., restauracije 4300 kv.
m., čarde 1500 kv. m., kafaue 1390 kv. m ,
paviljon za šampanj&c 800 kv. m.
Dvorana za svetčanoati obnhvačala bode
2500 kv. m., sgrade za administracija
1500 kv. m.
Po tom iznosi do vezda ved zapremljeni
prostor 472.000 k v. m. t. j. za 172.000 kv.
m. vije nego li 1885 , te je odredjeno uoesto
za izložbo premaleuo.

Nenadjana herbija.
Farailija grofa Zicbija vu Enyizken došla
je do nenadaoe herbije. Njezin vnogoljetni
gosp. činovnik Szabó priskrbel si je imétek
od 86 000 for. pak ga je vezda teltamentalno
ostavil grofovakoj familiji s motivacijom, nek
njegov imetek opet pojde tam, odkod je i dodel.

Trideset danah posta
Vu Budimpešti je vu nedeljo dovršil
poznati talijaoski majster posta Giovani Succj

KŰHNEEDE
gazdasági gépgyár Mosonban, (alakult 1856-ban)
ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmulhatlan s több m int 14.000 példányban elterjedt

HUNGÁRIA DRILL é s JUBILEUM DRILL
sorvetőgépeit leszállított árakon.

H e g y e s,

h u llá m o s t e r ü le tr e

„ MOS OI I I

DRILL«

le g ú ja b b , le g e g y s z e r ű b b s o r v e tő t .

Sack-féle ekék, két és többvasú ekék. Laacke-féle szántófóldboronák 12-fele nagyságban.

Laacke-féle kedvelt rétboronák. Rosták. Konkolyotok. Kitűnő szelelö magtár-rosta (33 írt), meglepő
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -munkaképesség.
V E N T Z K V-féle

FÜLLESZTÖK.

Szecska-ás répavágók
stb.

Árjegyzékek bérraentve.
F ő r a k tá r :
BUDAPEST, 1894.
augusztus 1-töl
saját há?
VI., Váczi-körút 5 7 1

Nyomatott Fiachel Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

