
Muraköz f. hó 2 1 . s 25-én öröm- 
napokra virrad!. Megyénk főispánja e 
minőségben először szerencséltette sze
letelt m egyéje e kedves és sokat há
nyatott vidéket, mely ezultal nemcsak 
л fényes ovációk állal adta jelét ragasz
kodásának megyénk első lérfia iránt de 
Elhasználván az alkalmai hazafias ér 
öleiének is méltó kifejezést adott.

Csak 23  án e.Me tud ák meg Csák 
tornyán egész b ztosan főispán ur meg- 
jövetcléiiek idejét, tehát a felső járásból 
csakis közel fekvő köz.-ége’4el lehetett 
értesíteni az örömhírről mégis a 
csáktornyaiaknak s a fel ő vidék lakói
nak a főispán ur tiszteletére rendezett 
ünnepélyességei a legszebben »»kerültek.

Csütörtökön (24 én) reggel lapunk 
Külön kiadványa tudalta a közönséggel 
az ünnepély prngraminjfct. Az épületek 
'ászlókkal disziltettek fel, délután hern 
zsegelt a közönség az utczán Kste fél 
hét után szóMtak m^g a Zrinvi vár
nál elhelyezett mozsarak, annak jeléül, 
hogy a főispán ur közeledik Kiül lo
vas bandérium C-ár»ts és ifjú Pullay 
urak vezetése in Hell azutan a főispán 
ur a járási szolga bíróság s a városi e'űl 
járóság kíséretében akik Szt Ilonáig 
mentek a főispán ur elé

A főispán ur az uradalmi tiszti 
épületbe szá ll ahol megérkezése után 
azonnal megkezdődtek a tisztelgések 
A tisztelgés к re nézve megállapított 
pn.gramin az idő előhaladollsága miatt 
nem volt megtartható A tisztelgések a 
következő rendben mentek végbe:

A járás tisztviselői nevében 
vrancsics Károly főszolgabíró üdvözölte 
a főispán urat.

— A plébánia és a ferenezrendi 
zárda nevében Horváth Lajos h ple 
bános üdvözöli»* Ö Méltóságát-

—  A kir járásbíróságot kir. köz- 
jegyzőséget s tgyvédi kart a járásbiró 
távollétében Kollarits Mihály aljárás 
biró vezette, aki a következő szavakkal 
üdvözölte főispán urat:

Méltóságos főispán u r ! A Csáktornyái 
kir. járé»biio>ág. —  kir. kő/ jegy /őség és 
ügyvédi kar oly szerencsés Méltóságodat 
mély tisztelettel és legös/intébb hazaliui 
őrömmel üdvözölni. Fogadja Méltóságod 
kegyesen ezen üdvözletünket -  s midőn 
eddig tapasztalt kegyéi és rokone/envéi 
jövőre is kérnénk: — kérjük az Isteni tartsa 
meg Méltóságodat meg sokáig a hon, a 
trón é-» a megye ja v á ra ! !

Főispán ur megköszönvén a jóki- 
vánatokat, hangsúlyozta, hogy működési 
köre a tisztelgőkével azonos, kéri a jogi 
kart, hogy egymást kölcsönösen támo
gassák. A főispán ur szavai után kö
vetkeztek & bemutatások

— Csáktornya város képviselőtes
tületét Pruszatz Alajos városbiró ve
zette, aki kérte a főispán urat, hogy 
ne szűnjék meg e minőségében is jó; 
akarattal lenni a város irányában. Ő 
Méltósága biztosította a képviselő tes
tületet. hogy a város érdekeit és elő
menetelét ezután is szivén fogja hordani

— A kir. adóhivatal tisztikarát
Pochner Ferencz pénzlárnok vezette 
s a következő szavakkal üdvözölte lő- 
ispán u ra t: *

Méltóságos főispán ur i Miuiftn váró 
Hurikban megjelenni méltóztaioit, a m. kir. 
adöhivalal tisztikara sem mulaszthatja el 
ezen alkalommal bogy Méltóságod előtt hó
doló tiszteletünknek kifejezést ne adjunk. 
Kívánom, ko^y az Egek ura Méltóságodat 
a megye díszére még soká éltesse !*

Ö Méltósága válaszában hangsú
lyozta. hogy ismeri a pénzügyi szolga- 
lat pontosságát és nehézségeit, méltá
nyolni tudja a tisztikar fáradalmait s 
ígéri, hogy szivén fogja hordani az 
adóhivatal ügyeit

—  A kir. póstahivatal tisztikara 
nevében Angyáu Kálmán főnök üdvö
zölte főispán ural

— A Csáktornyái elemi néptanoda 
és polgári iskoja tantestületét s e tano 
dák iskolaszéki tagjait Fzakonyi Zsig 
mond elnök vezetle, aki a következő 
szavakkal üdvözölte a főispán ural :

Mélló-ágos Főispán u r1 Mini a Csák
tornyái iskolaszék egyik igénytelen tagjá 
nak, nekem jutott, a szerencse hogy Mél- 
lóságodat ez**n testület. - -  ugry a tanári 
kar részéröl is - üdvözöljem. Mindenek 
előtt azon — s z ív - nk mélyéből fakadó —  
örömünknek adok kifejezést, hogy Méltósá
godat, kedves Zala megyénk szereteti Főis
pánjául tisztelhetjük. Méltóságod tettekben 
gazdag pár évtizedes muH armk következ
ménye az, hogy nevel Z a I а ш e g у e 
miden fia liszt- lettel em’iti. Tevékenysé
gének módja — modora pedig, mindazok
nak ragaszkodását ke lé fel. kik szerencsé
sek voltak Méltóságoddal személyes érint - 
kez**sb » léphetni Isten tartsa meg Mél 
lóságodat erőben egészségben sokáig, igen 
sokáig szeretett megyénk javára s mind 
nyájunknak örömére. Legyen szabad ezúttal 
Méltóságodat, keinünk fogy bennünket, 
mint az iskolaszék tagjait,a tanári testületet/ 
és az ügyet melyei mindannyian szolgálunk, 
maga» pártfogásába I »gadni —  s abban 
meg ártani — kegyeskedjék. —  Isten éltesse 
Méltóságodat I

Ő M éllósága hosszabb válaszában 
kifejletté hogy ismeri az iskolaszék és 
a városi tanodák kulturális hivatását s 
kéri a tisztelgőkéi, hogy szép hivatá
suknak soha se szűnjenek meg buzgó 
apostolai lenni.

Az áll tanilóképe de tanári karát 
Margitai József képezdei tanár vezette, 
aki a következő szavakkal üdvözölte a 
főispán urat

Méltóságos Főispán ur ! A Csáktornyái 
m. kir. all. tanitóképezde tanári kara áll 
Méltóságod előtt. Igazgatónk gyengó' kedése 
miatt, aki egyébként szellemben velünk van. 
nekem jutott a szerencse, bo^y Méltóságod 
előtt testületünk érzelmeit tolmácsoljam s 
hódolatunknak, tiszteletünknek kifejezést 
adjak. —  Felesleges Méltóságod előtt inte 
zetünk czéljait, leladatál e sorolnom, de kö 
(élességem és ha/.alias lelkemnek örömére 
szolgál ez alkalommal hangsúlyozni, hogy 
intézetünk katonákat nevel, a magyar kul 
túrának bajnokokat, magyar Janitokat képez, 
akik egyrészt i felvilágosodás fáklyájával ke 
zökben- másrészt a hazaszeretet füzével 
szivökben hivatva vannak a szeretett haza 
jogos kívánalmait itt a határon megvédeni, 
a muraközi és a vend nép között a magyar 
haza iránti szeretetet erjeszteni és ápo'ni. 
—  K z intézetünk főc/élja s amidőn e czél 
lebeg előttünk, kérve kér|ük Méltóságodat, 
legyen kegyes jóakaratával, szeretőiével, 
mngds befolyásává! minket és imézetünket 
nemes czéljaiuk elérésében kegyesen támo 
gat ni ! Tartsa meg a jó Isten Méltóságodat 
a drága haza, szeretett meg \ éje a kedves 
Muraköz és intézetünk javára soká ! Éljen !

Ö Mélt »ága a fenti hazafias han
gokat vevén fel motívumul, a képez 
« ének kiváló fontosságáról hosszabban 
s lelkesülten beszélt s biitosította a tes
tületet hogy az intézetet magasztos 
czélja eléréséten mindenkor örömmel 
fogja támogatni. A tanári kar vezetője 
sorban bemutatván a testület tagjait, a 
képezde lisztelgése véget ért.

— Az izr hiUözség küldöttségét 
Wollák Rezső vezette, aki a követ 
k e z ő  szavakkal üdvözölte Ö Méltóságát

Méltóságon Főispán ur I A Muraköz 
ben lakö izráelitáknak Csáktornyán székelő

hitk »/ sége képviseletében eljöttünk Méltó 
Ságodat l^«mé'yebb tiszteletünk kifejezése 
melleit — őszinte szívből üdvözölni S a 
midőn kérnök Méteságodat, hogy azon jó- 
akara oi. melyet mint e megye volt alispánja 
hitközség'nk iránt mindenkor tanúsított, s 
jeleHcgi magas á lc á b a n  se vonja meg lő 
lónk : kívánjuk, hogy a Mindenható Méltó 
Ságodat a haza, a trón és megyénk javára 
az emberi kor legvég-ö határáig éltesse.

A főispán ur válasza körülbelül 
ez volt . Ur.?irn ! Én minden vallást és 
cult üst egyaránt tisztelek ; a felekeze
tek közt különbségei nem tettem és 
nem leszek- biztosítom önöket, hogy 
hitközségük iráni továbbra is azon jó 
hajlammal fogok viseltetni amelyet 
eddig tapasztallak S a midőn szives 
üdvözletükért köszönetemet nyilváníta
nám kérem önöket, járuljanak önök is 
hozzá, itt a haza határszélén,a hazafias 
szellem neveléséhez s terjesztéséhez

A tüzollóegyesűlel küldöttsé
gét Szeivert Antal parancsnok a dal- 
egyesületet c zinkovils Ferencz elnök 
vezette.

A Csáktornyái járás v déki 
községeinek nagyszámú küldöttsége 
főispán ur elfogadási terme szomszéd 
helyiségében gyűlt össze, ahol Vrancsics 
Károly főszolgabíró a következő 
szavakkal üdvözölte О Méltóságát:

M éltóságon Főispán ur ! Öröm teljes 
szívvel üdvözöljük Mé lóságodat mai napon, 
midőn mint Zslamegyénk főispánja Zrínyi
ek iöldjén bennünket első Ízben szerencséi- 
telni méltózialoit. Méltóságod megyei kor
mány z»tának számos éve alatt löbh ízben 
tapasztalni méltóztaioit, hogy szere1 élt vár
megyénk e végvidékének horvát ajkú, de 
magyar érzelmű lakossága a hazafiui sze
retet is tettekben magát felülmúlni soha 
nem engedte de biztosíthatom Méltóságodat 
ezúttal is. hogy ezen nép a hazafiul erény 
s tettekben magái felülmúlni ezentúl sem 
fogja engedni. Ha vissza tekintünk M éltó
ságodnak évtizedes érdemdús működésére, 
látni fogjuk, hogy Méltóságodnak atyai gon
doskodása s áldásos működése folytán el 
értük hogy vidékünkben népnevelési intéz
ményeink- iparunk s kereskedelmünk virág 
zásnak indultak nemzetgazdászati ügyeink 
pedig nagy haladást mutatnak fel. Ezért mély 
tisztelettel kérjek Méltóságodat« miszerint 
kö/m r»velödési intézményeink tovább fejlesz
tését, iparunk s kereskedelmünk úgy netn- 
zetgazdászali ügyein ;et kegyes pártfogásába 
venni méltöztassék. Végre pedig/kérjek a 
M indenhatót hogy Méltóságodnak drága 
életét s/ereteit hazánk s Vármegyénk ja- 
xáiuik előmozdítására, nekünk pedig ki- 
mondhatlan örömünkre igen sokká éléssé.

Főispán ur hosszasabban, hazafias 
irányú beszédben köszönte meg a kül
döttség tagjainak a tisztelgést

A tisztelgések után a tűzoltók őr 
házából a zene hangjai és éljen kiál 
tások s a mozsarak durrogása kísére
tében vonult a fáklyás menet a főis
pán ur lakása leié- Fő spán ur lejővén 
az urad. tisztiépületből, Alszeghy Alajos 
a városi polgárság nevében a követ
kező hangulalteljes szónoklattal üdvö
zölte a főispán urat :

Méltóságos Főispán ur ! A legbensőbb 
öröm érzetétől áthatva járul Csáktornya 
város polgársága a mai ünnepélyes alka
lommal Méltóságod e lé , ily alakban is ki
fejezésre juttatni óhajtván hódoló tiszteletét 
Méltóságod iránt, ki városunkat, mint Mu
raközben a magyarság góczpontját, magas 
pártfogásával s atyai tanácsával nem egy
szer istápolni kegyeskedett. —  Midőn Ö Fel
sége, koronás magyar királyunk, Zalamegve 
kormányzásai Méltóságod kipróbált tehetsé
gére bízta, azon férfiúra, kinek e megyében 
húsz éves fáradhatlan munkássága megyénk 
fölvirágoztatására szentelt törekvései, a kor- 
seellem jelölte s nemzetünk érdekei* elő
mozdító intézkedései mindnyájunk kebe'ében 
a hódoló tisztelet —  és szeretetnek mara
dandó emlékét honositák meg,— a lelkesedés 
megyeszerte általános lön ; lelkesedtünk és

örülünk mi i» ezen bevégzett magas tény 
felett, de örömünk a mai nappal megköt 
tzerezödik, midin szerencsések lehetünk ép. 
pen Méltóságodat mint Zalamegye általáno
san szeretett és tisztelt főispánját kis kö
rünkben üdvözölni, kinek magas kegye 
elegendő biztosítékot nyújtanak, hogy vái 
rosunk az ő különleges e huograpbiai hely
zetéből folyó és eddig jól felfogott hivatását 
az egységes magyar állameszme érdekében 
érvényre juttathassa. — Engedje meg Mél
tóságos Főispán ur, hogv városunk polgár
ságának kebelében élő s Méltóságod magas 
személye iránt táplált hódoló tisztelet —  
és szeretettől bátorítva kérjük Méltóságodat : 
legyen továbbra is városunk kegyes pártfo
gója. A magyarok Istenéhez pedig azOn 
forró imával fordulunk : adjon Méltóságod
nak hosszú életet a haza s az emberiség 
javára és mindnyájunk örömére. (Éljen, 
éljenzés.)

A beszéd után a főispán ur a
nagyszámú közönség többszörös éljen
zésével félbeszakított remek beszéddel 
köszönte meg a megtiszteltetést.

A fályásmenet után a »Hattyú 
vendéglő nagytermében társas vacsorára 
gyűlt össze a város és közel vidék 
értelmisége. A teremben főispán ur 
sikerült kivitelű életnagyságu arczképe 
volt kifüggesztve, amelyet városunkban 
időző Ungár Lajos művész rajzolt a 
városháza tanácsterme számára. — 
Az e’ső felköszöntést, melyet a jelenle
vők állva I allgattak, Főispán ur ő  Fel
ségére a magyar királyra mondotta. Az 
éljenzés lecsillapultával Wollák Rezső 
Csáktornya város nevében a következő 
felköszöntést mo »dotta a Főispán urra : 

Méltóságos Főispán úr» Csáktornya 
város közönsége részéről nekem jutott azon 
megtisztelő feladat, hogy a mai estély alkal
mából Méltóságodat egy rövid áldomással 
üdvözöljem. Egy fel köszöntő kerete sokkal 
szükebb, mintsem hogy Méltóságod kiváló 
egyéni tulajdonságait és hazafias érdemeit 
keilöleg méltathassam Csakis szeretetre mél
tóságát és tapintatosságát akarom hazafias
sága a közügyek terén tanúsított lankadatlan 
fáradozása s sikerdus buzgólkodása mellett 
mint oly tulajdonságokat kiemelni, melyekkel 
Méltóságod mindnyájunk szivét pártállásra 
való tekintet nélkül megnyerte. Igaz s hogy 
Méltóságod mennyire bírja megyéje szivét, 
azt tanúsította az általános öröm. mely a  ̂
egész megyét áthatotta akkor, amidőn Mél
tóságod Főispánná lett kinevezésének hírét 
vette.íÉljen) Mi is részt vettünk az általános 
örömben és a mai napon megmutattuk, hogy 
az akkor nyilvánított örömünk nem volt 
szalmaláng. Vegye Méltóságod Csáktornya 
város polgársága nevében azon biztosítást, 
hogy miuket magas állása iránti, tisztelet, 
hanem különösen Méltóságod személye irán 
ti szeretet és kiváló tisztelet vezetett Méltó 
ságod elé, s hogy a mai nap igazi örömnapja 
Csáktornyának. (Éljen). A z  ur isten éltesse 
Méltóságodat testi s lelki épségben az em 
beri kor legvégső határáig! Tartsa meg 
Méltóságod kegyes pártfogásában városun • 
kát. a minthogy Méltóságod is örökké fog 
élni Csáktornya város polgárainak szivében 
Étien I (Éljenzés)

Főispán ur Csáktonyára mint .Víu 
raköz főpontjára mondott lelkes fel
köszön tőt.

Margitai József szerkesztő a mura
közi nép nevében a következő felköszön
tőt mondotta a főispán urra:

Igen tisztelt Uraim ! Közéletünk egyik 
kiváló féfia által hallottam felújítani, hogy a 
régi jó időkben egvik muraközi szolgámra 
huszárja a megyei installáció alkalmával 
traktálván pajtásait, ily szavakkal nógatta 
az alispán huszárját az ivásra; Igyál pajtás 
Muraköz nem szégyen! Uraim! E mondás, 
hogy „Muraköz nem szégyen*, él a nép 
ajkán. Muraköz néj>e büszke az ő muraközi 
voltára s méltán, mert Muraköz a hazára 
még nem hozott szégyent. Ha végig lapoznék 
hazánk történetének lapjain, az arany belü
kéi irt sorok és oldalak között,óh mily gjnk- 
ran találkoznám a Muraköz névvel * Felieb' 
benthetném a fátyolt a dicső Zrínyiek é* 
Malikócziak tetteiről, el»»ondhutnám Csák tor 
nya. Zerin tíradiscsák, L»psma várának vi_ 
seit dolgait, de ne bántsuk a n guiultat be- 
sséljen helyettem a közelmúlt s jelen »

IV. évfolyam Csáktornya, 1887. február 27-én. 9. szám.
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igazolják a muraköziek mondását a költő 
szavai, hisz : dicső ősök nyomdokait, csak 
derék unokák tettei követhetik! — Miként 
a vad orkán, úgy jött a Dráváu keresztül 
48-ban az édes anya ellen fellázadt rósz 
testvér. S Muraköz?... Muraköz, a számított 
tárt karok helyett hazafiul szeretettel jól 
kiköszörült kardjával oda sújtott a lázangó 
testvérnek igen Uraim, mert: Muraköz nem 
»zégyen! — Csak egy-két éve annak, hogy 
bizonyos mozgalmak következtében a zág
rábi egyházi hatóság azon kérdést intézte 
Muraköz községeihez hogy minő nyelvet 
óhajtanak iskolájukban tannyelvül: a dél
szláv ill>*r nyelvet-e vagy a régi muraközi 
nyelvet? Uraim, több község találkozott, 
amely azt mondta, hogy a magyart , de olyan 
egysem találkozott, amely azt mondta volna, 
hogy az iiiyrt. Ig?n uraim, mert: „Muraköz 
nem szégyen ! Es most, amidőn megyénk 
tőispánja mint ilyen először jelenik meg в 
dicső Zrínyiek földének főpontján, Muraköz 
derék népe most sem maradhat hátra A 
nép nem lehet oly szerencsés, mint mi, akik 
szemébe megmondhatjuk hogy tisztelünk, 
szeretünk nagyrabecsülünk téged, fogadd el 
hódolatunkat, de megvagyok felőle győződve, 
hogy Muraköz népe velünk sgvetérez s e 
pillanatban Muraköz 75 ezernyi jóravalo 
népének szive egyel 4оЬ*,ап s e dobbanás 
főispán urat illeti (Éljenzés). — Nekem 
jutott a szerencse, de enyém a kötelesség 
is hogy ö  Méltósága egészségére a* összes 
muraköz.] nép neve ben poharat emeljek. 
Emelem tehát e poharat Muraköz összes 
jóravalo, derék- hazafias népe nevében я kí
vánom hogy Murától a Dráváig, a felső vi
dék bérezeii) s az alsövidék rónáin egy 
aránt hangozzék hogy : A főispán ur éljen, 
- -  Hisz Muraköz nem szégyen!

Az élénk éljenzés s tetszés nyilváni 
tások e hangzása utánÁriay István z -eger- 
szegi ügy réd ur emelt poharat. Felemlítő 
hogy az előtte szól* negative méltatta Mii- 
rafeö/ hazatiságát akkor amidőn azt állí
totta, hogy Muraköz nem hozott a hazára 
szégyent, ö  azt meri állítani, hogy Mura
köz a haza bármely vidékével versenyez 
bazafiság dolgában. Most is élénken emlék 
szik ama lelkesedésre, amelyet Muraköz 1861 
ben tanúsított Ő mint akkori megyei tiszti 
főügyész részt vett a hivatalos visszacsato
lás funkeójában, s már akkor becsülni sze
retni és bámulni tanulta Muraköz hazafisá 
gát- Muraköz derek, hazafias népére emeli 
poharát. Az ólénk éljenzés lecsilapulásával:

Kollarits Mihál \ aljárásbiró lelkesül 
ten. versben köszöntötte fel szülőföldét Mii 
raközt. A hazafias szép gondola ok nagy ha 
tás keltettek. Minden vers után felhangzott 
az éljen es a taps s a felköszönto utolsó 
refrénje után, viharos éljen hangzó't fel s 
kiki sietett a szónokot üdvözölni. A szép 
költeményt Kollarits ur kérésünkre bocsá 
tolta rendelkezésünkre :

Mura. Dráva folyók között 
Steyer s Horvát határival 
Hegy sor koszorúval fűzött 
S Mlászdus síkságaiddal 
Olelköző szülő földem 
Érted kedves Muraköz 

Poharamat emelem ’

TeCaj IV.

Szép Zalánknak dísze vagy te 
Büszke reád a magyar hon,
Mert szláv néptől körülvéve 
Magyar maradtál mindenkor.
Maradj is az! zúduljon bár 

szomszéd; — szülőföldem, 
ted csengjen e pohár!

Szívben magyar és mert sajkád 
Ide is oda hányatott,
Csókban rém lehelte dajkád 
Ajkidra a szép magyar szót.
Nyelvben elmaradottal! bár 
Mégis élj szülőföldem 
S érted csengjen e pohár!

Felébredtél álmaidból 
Ajkad zengi bonod nyelvét;
Halkan bár, mint hegy-forrásból 
Hallhatod a vizcsörgését 
De sebaj f az illanó ár 
Meg uem áll, szülőföldem 
Érted csengjen e pohár.

Árad is már a magyar szó.
Robád he« у töl le Légrádig
Elvesztette az ámító
Itt a talajt mind egy talpig.
Hazánk szélén mint sziklavár 
Büszkén állj szülőföldem,
S érted csengjen e pohár!

Vessd meg azt ki szentségtelen 
Lábbal lépte át küszöböd.
Itt felszedve — megvete len 
Később belőled gúnyt űzött.
Ne várj, inig házadból kizár 
Magyar légy, szülőföldem.
Érted csengjen <• pohár!

Igen iiisjryar! arra kerem 
Én a magyarok Istenét.
Légy oly magyar szülőföldem 
Mint Debreczen vagy Kecskemét 
Haladásod reménysugár.
Hogy az lész szülőföldem.
Érted csengjen e pohár f

Magyar szívvel, magy*r ajkkal 
Imádd szeresd e szép hazát 
Pótold gyorsan, mit mulasztál 
Az elmúlt századokon át.
S hogy vész órában e határi 
Megvédjed szülőföldem:
Hád köszöntőm e pohárt !
Árvay István ur Durmann ezredes 

ur 0  Méltósár,a egészségére emelte poharát« 
aki szintén szereti Muraközt mert annak 
hasznos szolgálatot teljesít — évek óta. a 
lótenyésztés teién. - Szilágyi Gyűli A- 
vay urat éltetette я végre főispán ur versben 
kívánt jóéjt a társasvacsorára összegyűlt 
közönségnek Főispán ur 11 órakor távozott. 
Főispán ur másnap részt vett a járás te 
nvész-mén vizsgálóbizottság szemléjén az
után több helyütt látogatást t«tt s szukebb 
körben rendezett ebéd után. délután fél 4 
órakor a járás főnöke és a város elöljáró
sága kíséretében Perlakra távozol!. A mozsarak 
mindaddig szóltak, míg a magas vendég 
kiért a város határaitól.

и  I  n  t :  a .

— Tekintetes Szerkesztő U r !
Engedje meg- hogy a Muraköz hegyvidéki 
m. kir. állami népiskolák tanítói A.tál e hó 
19 en alakítandó »Önképzö kör*-ük alap 
tőkéje javára, Rácz Kanizsán rendezett tánc- 
mulatságról b. lapja hasábjain egyet mást 
elmondhassak. —  Nem vonom kétségbe, 
hogy akadhat az igen tisztelt olvasó közön
ség között valaki, aki talán jelen soraim 
valóságát kétségbe vonja ; ami fölött en egy 
cseppet sem csudálkozom, mert bizony a 
vidék földrajzi fekvését és nemzetiségi vi
szonyait tekintve magam sem valami vér 
mes reményt tápláltam a kérdésben forgó 
táncaestóly iránt amíg я minden kivánal 
inat felülmúló erkölcsi és anyagi siker a 
legkisebb kételyeket is el nem oezlatta —  
A tánczmulatság kitünően sikereit ; daczára 
annak, hogy az ép akkor uralgó erős hideg 
miatt a Mura folyó befagyott s a rév nem 
köz ekedhetett és így a Murán túlról jönni 
szándékosé nagyszámú vendégek — a zsar
nok idő ez elhárithatlan akadálya miatt — 
kénytelenek voltak a Mura partjáról vissza
fordulni. De azért mégis szép számmal 
jöttek össze úgy a vidéki valamint a szom 
széd Stejerböl is a vendégek —  és igazát» 
gyönyörű koszorút képeztek a különös csin 
és ízléssel díszített nemzeti szinti tánezte- 
remben Mi v kellemes volt. nézni a két or* 
s/ág . égponljából összejött fiatalságot, kik 
kölcsönös szimpathii- és tartós jókedvvel 
járták a csárdást és egvéh tánczdaral okát, 
melyeket Vörös Gyula Csáktornyái k itin ö 
zenekara húzott talp alá Mily jó 1 esett 
látni a megelégedés és örömtől sugárzó ar- 
ezokat, melyek az őszinte jókedv és tiszta 
barátság fényét tükrözték vissza. S mind 
eme sikerek elérésében az oroszlán rész a 
rendező tanítókat illeti, kik Kováts Gyula 
elnök és Br. Knezevich Constantin tiszt, 
elnök urakkal é ükön mindig ott lobogtatták 
nemzeti kokárdájukat, ahol csak a jókedv 
és fesztelen mulatság érdekében tenni, vagy 
azt támogatni szükségesnek mutatkozott 
A négyeseket 16 pár fánczolt«, amennyi 
kevésnek tűnik fel ugyan egy nagyobb 
tánczmulatság arányához ; de ez itt igen 
szép eredmény volt kezdetnek, és reá az 
garantiát nyújt a jövőben rendezendő mu 
lalságok sikere iránt. Mert ez csak iégtörés 
volt e kényes ponton, amelyről sokan azt 
hitték, hogy itt már lenni semmit sem lehet ; 
de ezáltal a kételyek eloszlödba'tak s a 
rendező tanítói kar megmutatta- hogy életre
valósága és tapintatos e'járása által össse 
tudja gyűjteni a határszéli vidéken is a mü
vei! osztály elemeit és lényesen beigazolta 
hogy a culiura és társadalmi élet iránti ér 
zék itt is ép ugv feltalálható, mint bárhol 
e kedves hazában — A czél szép, s ha ma
gasztos hivatásukból kiíol\va ekként a tár
sadalmi téren is érvényesíteni törekszenek 
befolyásukat akkor nem fog sok időbetelni, 
hogy egy sokak á'tal elmaradtunk hitt vidék 
újjá ébresztőiként fognak tiszteltet•»i . .
Adja Isten! ! Elengedhette» kötelesség 
még megemlékezni a jelenvolt kedves höl

gyekről, kiknek mindegyike egy-egy nyíló 
virágát képezte a díszes vendég koszorúnak 
és fárad hatlan részesét a mulatság szép 
sikerének. - -  Jelen voltak pedig : Wetter 
nyák Ferenczné, Kovácsics Józsefné Dese- 
nims N. né úrnőit és egy tanítónő u h. 
Luttenbergböl (Stejcr) Lis t Ferenczné u. n. 
és Liszt Hermin к a.. Schutzendorfból (Ste- 
jer) Nagy Lajosnő u h és Majhen Mariska 
k a (Mura S*t.-Mártonból). Vugrincsies Fe- 
í enczné u n. (Vashegyről), Spindler N. k. a. 
(Szélmezőről), Krauthacker Józsefné. Liszt 
Antalné Krainpatics Józsefné Kovács Gyu- 
láne, Puklavecz Mártonnő Sostarics Páíné 
u. n, és Liszt Mariska к a (Stridóról) stb 
A láncz fesztelen jókedv és sokszoros „Hogy 
volt“ -lal hajnali íí óráig tartott.

E g y  j e I e n v о  I I.
— A Perlakon székelő AI ó Mnra-

k ö /i takarékpénztár részvénytársaság f, hó 
20-an tartotta X II I  é\i rendes kö/g\ ülé
sét. Az elnöki jelentésből örömmel értésül 
lünk, hogy ezen szilárd alapon álló mura
közi pénzintézet évről évre nagyobb lendü 
letet vesz s az üzlet minden ágában biztos 
és fokozatos haladással möködven. a közön
ség miidig növekedő rokonszenve mellett 
folyton növekedő nyere «lénnyel is dicsekszik. 
A lefolyt üzletévben elért nyeremény 5286 
84 irt. volt amely összegből azonban csak 
4tMKJ forint, osztatott fel a részvén\ esek 
között, a maradék prdig részint a tartalék 
és részvénytőke-kielégitésialap gyarapítására, 
részint jutalékok- és jótékony czélokra 
forditlatik. Е/. utóbbi к ra vonatkozólag külö
nösen kiemelendőtiek tartjuk, hogy a köz 
gyűlés az igazgnfó*ág ajánlatára egy Perla
kon felállítandó kisdedovoda javára alapot 
létesített mely saját, kamataival és évenkint 
hozzá csatolandó adományokkl mindaddig 
leszen szaporítandó, inig az összeg a terv 
kiviteléhez megkivántató magasságra emel
kedik Az igazgatóság és felűgyeló'hizoliságba 
újból megválasztattak: Dr. Böhm Sidney 
alelnöknek, ITjlaky István és Pavesecz János 
igazgatósagi tagoknak továbbá Eperjesy 
Sándor, Knausz Boldizsár és Dobrin Ignác/ 
felügvelő bizottsági tagoknak Végül felem
lít jók hogy e közgyűlés hivatalos lapjául a 
„Muraköz* t választotta-

Lapunk leien száma 2 nappal 
megkésett a főispán úr tiszteletére rendezett 
ünnepélyességek miatt amelyeknek végbe- 
nien »telét meg kellett vámunk — hogy kel
lőleg értesíthessük a t. közönséget. Lapun 
kát máskor pénteken reggel szoktuk zárni, 
a jelen alkalommal .azonban csak pénteken 
•eggel kezdhettük meg annak ős-zeállitását. 
Ezen rendkívüli körölmények miatt, elnézést 
kérünk a késedelemért i

Perlőkön a főispán ur tiszteletére 
rendezett ünnepélyességek rendkívül kiiŐnö 
en tiké« ültek. Az ünnepély részletes leírá
sát lapunk jövő száma hozza. Ugyancsak 
jelen számunkból kiszorult több érdekes 
apróság a Csáktornyái ünnepélvről amelye
ket jövőre közlünk

— N é '/va itoz ia ta s . Potlachnik Antal
Csáktornyái iJetősegrii. máriakéméndi lakos 
vezetek nevőnek Patakira kért átváltozta
tása belügvminist, rendelettel megengedtetett
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I Z b A Z I

Vu Medjimurju su 24* i 25. o. m. 
veseli dnevi bili Gospodin ve! upan 
do»el je prvi pót как takov v Áledji- 
inurje, gde su stanovuiki lepő izrazili 
radost i ljubav profi prvoj otobi na$e 
varmegjije.

Stopra in 23. o. m. na veéer su doznali 
v Cakovcu za siguruo, kada bude vei. 
*upon doie|, i tak su inogli saino najbliíe 
iesegim obéioani na znanje dali veseloga 
glasa. Ali zato je itak za rukom í*lo 
gosp. vei. Éupaua priliőuo lepő do6 kati.

Cetrtek (24) v jutro iiifiel je izvanredui 
üst. naSili novin;« h, vu knjeru je bit pro- 
grarn eVctőauosti. Hiíe bile su ч zasta 
v»mi пакшйепе, po poSdan vrvili su ljudi 
i>o vulietb. Na veőer ob pol sedmi vuri 
ogiasili su se pri Zriuji gradu postavlje- 
»' mutari, za znek, da se piibliíiyje vei. 
iüpan. Na prv«» bili su jahaö', na éelu 
j  »»• G Csarite i uiladi Pullay zatim v kuöiji i

gos. vei. tupan, a sprevadjali su ga gosp. 
sudec i varafcko poglavarstvo, koji su do 
Sv. Jelene i*li pred vei. ftupana.

Gosp. Ve), zupán nastanil se jc 
vu novoin gtadu, gde su ga taki priéeli 
pozdravljat:.

Vu iuie kotarskih őinovnikov poz- 
dravil je g«*H Vranéiő Karol vei. iupina.

Vu ime fare i kloötra govoril jc 
Horváth Lajoá namcstui plebanui.

Budué gosp. kotarskoga sud a ni je 
bilo domají zato je vu ime kotar^koga 
stida, kr. notarijugije i fi&kalov Kollarits 
Mihalj pozdravil vei iupaua.

Varaiko zastupniőtvo vodil je Pru 
satz Alajot varakki sudec.

Cinovuike tz poreznoga ureda vodil 
je Pocbner Ferencz.

Vu ime poitarskih őinovnikov póz 
dravil ie A ugyan Kalman vei. tupana.

Navu&telje i odbor őakoveöke puőke 
i purgarske fikole vodil je skolski pred- 
sedn к Szakonyi Zsigmoud.

Vu ime preparandije pozdravil je 
Miigitai Jolcf profes«ir g. vei. tupana.

Izraeliticko poslanictvo vod«l te 
Wollak Rezső.

У и íme ognjogascov pozdravil je 
vei £ .pana Szeivert Anton, vu Íme pe- 
vaők«íga druit.va Szinkovits Ferecz pred- 
seduik.

Poslanstvo ( akoveőkog kofa: a saku 
pilo se je vu htíi polek stana vei. 2upana 
I vu njihovo ime govoril je Vraocsits 
Karolj sudt*Cé (Govor njegov b u d ev u s le - 
deCim broju ua^ih növin )

Gosp vei. iupau jc ua svaui govjr 
lepő odgovoril, i zahvabl se je za prz 
dravljenja

Zit in do l̂a je uiuiika i bakijad;«. 
Gosp. vei. íupan dog I je vun na dtmigc, 
gde ga je Alszeghy Alajos vu ime va 
ruiéaiiov pozd avil, a na to se ie vei. 
íupan lepő zabvalil. G.ivora inu je vno- 
giput burui r Éljen* pietrgel.

Posle toga bila *e velika vecera vu 
velikoj egtariji. Vu sali bil je vélik« kip 
naiega vei. tupana. Prvoga g ivóra drial 
je sain vei 2upan na inagj. kralja, kojega 
govorasu svi stojeé poslu§ali. Za'im (irtai 
je Wollak Rezső govoia vu ime varaid. 
Gosp. vei. £upan pozdravil j«  ta 
kaj varaga C’ikovca, k»kti prvo mesto 
Medjimutji, a zatim goYonl je Hargitai 
Joicf vu ime medjimu'skoga püka. — 
(Govora budemo vu doj«iudem broju nadth 
novin izpisali.) —  Zatim je G. Kollarits 
Mihály vu vtráih lep» pozdravil svojc 
todjeno mesto M djimurje. (I ovii uapit 
tiicu budemo prevodili za po*t 6 täte!je). 
Govorili su nadalje G Arvay István, 
Szilágyi Gyula í na zadnje pák gosp. 
V« liki I  u pa ti. Drugi den je goep.

veliki tupan vu Prilok o*Í§el „ gde su Ra 
takaj s velikoin paradom pri jeli Dolnji 
Medjimu« éani. (O i toga budemo vu doj* 
duóéin broju naiih novin pisali po§t. éi- 
tateljem )

Cena. Izdatek-

Vi deca v eó  zuate, véli jeden vefier 
navugitel, da ljudi sve z« peneze kupuju, 
säum da se predi kupec i trgovec mo- 
raju pogoditi.

Ali vi joá niste na to rnislili, da 
zakai oemajn sve stvari uavek jednaku 
vrednost? Zakaj je ceua jedenput meujfia 
drugiput veksa.

Deca za istinu na to jog nisu inis- 
lila, а 1 i hu zato znala, da je vol dratedí как 
ovea, a stol draz Öt как krugljice ili pu£'.

Ali zakaj?
Oui su rekli med sobom, da zato, 

jer je jedua stvar vekga как druga, pák 
onla viäe vremeue i p«»sla je treba к 
sgotavljanju stola, как к sgotavijanju 
igraéue.

Pak Viiogo dreva je treba, a 
drevo je skupn, yeli stolaiov sin, koj je 
to dobro znal.

Vidite, veb navui'tel, к sgotavlja
nju stola treba je drevo, a drevo peneze 
koÖta pak ouda je treba jeduo vreme delati,



a za toga vremena ljudi jedu, piji ju, 
basnuju opravu, a к toinu svemu su 
Gpet penezi treba.

Тмк niti jeduu stvar, uiti jedno 
dugovanje nije moéi sgotoviti prez penez, 
prez stroSkov; jedna stvar koéta menje, 
drugii viSe penez Na primer jedua dr- 
veua iliea je malo vredna, jer ju s »ti
kom delajti, к sgotavljanju je malo 
vremena i mali falat dreva treba, all 
jeduu OV4 U jo 2-3 leta treba odgajati, 
pak ona vuogo knne mica, oak je zato 
draie^a как drvena £lica. Vol, krava ili 
konj, jog viée braue treb i kuk ovca, dók 
se odhrani, dók odraste. I ako mi pris- 
podobimo jeduu main i jednu véli к u 
knigu, onda iebko zoamo zakaj koéta 
mala kuiga 20 kra cári, a velika kuiga 
2 frte.

Alá u knigu je U te  i vu ineuje 
vremena moéi sgotoviti, как veliku knigu 
i zat<> je Teiika d»a esa как mala.

Dakieui pri ceni ko|ego! stvari ili 
Éivinő»ta se najpredi stm-ek raéuna, 
i zato mora cen a uavtk \»l'é* biti как 
stroéek.

Zakaj?
Pavel Jer b* drugac élovek imel 

zgubíéka a ne dobiöka
Navuéitel Istina. Gena наш naplati 

strode, kője smo s stvarnun ili éiviuő-*- 
tom imeli ako Ölovek izpod cene proda 
onda zgnbi, i zabadav mu je Tud. Daklem 
ako к ti piti hoéemo kaj, moramo navek 
dobro premisliti, kaj je sivár ili iivin- 
ée v»edno

Ali svaki ölovek hóé** ue saino 
stro ke. nego i truda naplaéenoga imeti 
Ono dahle. kaj nani na'e stro^ke naplati 
je cena stvari i £ivin eta, a kaj je viáe 
od cene, ono je dobiéek.

Ivek. Ali svaki élnvek nastoji s dim 
vek'-egn dobidka imeti,

Navné. Istina, ali dobiöek nesme 
preveö veliki biti, jer onda nebi bil poé- 
ten dobiöek.

Iz povesti magjarske
Vpeljivanje krSiouke теге. Stefan kakti Todja.

Zadnjiput. smo véé spomenuli, ka- 
kove liste > biákup Piligrin pisai papi, 
vu kojib je spomenul veükoga broja 
krgdarskih robov vu magjarsk <i Ovi 
гоЫ su na dva naéine dospeli vu Magjar- 
sko robstvo. Magjari, kad su domo/inn 
zavzeli, onda su o* e ljudi, koji зе iim 
nisu átéli dobrovolno povdati, nje su 
zarobili, koji su se povdali, slobodni su 
Ostali. Zatim su vnogo robov zarobili vu 
taborib s drugimi narodi. Ovi robi an 
obdelavali polja, sluáili svojega gospodarai 
obavlj |i svakojadke posle.

Kak je Stefan na kormiju stupil, 
taki je odredil, da se robi imaju naslo- 
bodu pustiti On je takaj eve evője robe 
oslobodil 8u£anstva. Nekoja magjarska 
gospoda su nasljeduvala Stefanovu peldu, 
ali svi ne. Zatim je Stefan razglasil da 
se krééanski robi moreju öisto izkupiti. 
Zatim izdai je zapoved, da se svaki ma 
gyár mora dati pokrstiti, i staru veru 
ostaviti

/aradi toga dozval je Stefan vnogo 
sveöenikov vu orsag.

A 'i nekoji magjari nisu ételi tak 
samo iz lehka staru veru ostaviti. 8 
budi *1 okom su gledali one itranjske pop 
i priö**li su se buniti.

Bnnu zapoéel je naipredi Koppány 
rodjak Stefanov. 8 svojimi privr£eniki 
vudril je Koppány najpredi na Vesprim. 
Ali Stefan je fletno skup zebrái svnj»i 
voisku, i proti huntovnikom i el kője je 
s boijom pomodium 9reéno nadviadal.

Posle öve bitié  jako se je fletno 
éirila kr: vera Stefan je jóé viée sve- 
éenikov dozval vu oraag, i púk je sve 
bolje i bolje poprijemal novu veru Skriv 
ce su jóé nekoji poiskab oltáré vu *umai 
i alduvali staromu bogu, ali zato eu st* 
verniki krééanske vere svaki den pjmno 
Éavali.

Stefan je sam putuval po orsagu i 
nazveK'al novu veru.

Magjarske velikaée je к sebi zval, 
i nekoje s lepim naCinom, drnge s silóm 
na novu vera obrnul. Potradil se je 
takaj i к prostomu puku, i navural ljude. 
Ali je i on najviie ljudi preobrnul na 
novu veru, stranjski popi su mu samo 
na pomod bili. On je bil pravi apóétól 
svojega naroda.

Kad se je vei kr^anska vera vu 
orsagu zakoremla, vred»l je Stefan novu 
veru. Razdelil je  orsaga ua 10  stranih

i vu evakoi etrani vtemeljil je biikppiju. 
Biékupom je velike imetke daruval. 
Vtemeljil je pet apatijah.

Magjarski narod bil je do toga 
vremena ua druätva razdeljeni, i vu 
svakom druátvo je poglavar slobodno 
delal kaj ]** étel. Stefan previdel je, da 
to nije dobro. К Iganska vera more se 
samo pri önöm n»rodu sdrzati, koj narod 
ima samo jeduu glavu. Takva glava more 
b.ti samo kralj,

Stefan je daklem poslal bilkupa u 
evetomu otcu p pi po kraljevsku korunk 
leta 10 00 . Na papinskoj st lici sedel 
je onda Sylvester H. S veselie»n prijel 
je bPkuDa, i kad mu jo < vaj pripov»*- 
dal od Stefana, i^vikne papa; Ja sem 
samo apoétoUki, all on je pravi apóitól 
Knstusev. ar je celoga oai oda za Jézusa 

I predobil. S radostjuui izpunil je pipa 
Stefanovu volju. Postai mu je zlatno 
korunu, apoHolekoga kriia, i ovlasti) 
je Stefans, da se slobodno „apoátoleki 
ki al j“  zove. Zatim bil je Astrik za b Й- 
kupa vu Kal«>dt, a Dominikué za nad 
biékupa vu Gstergomu l menu van.

Ko suth Lajoé
kakti vladar.

II.

Talas podignul je bis»*r-zrno. Düh 
razplel se je iz rnehur£Í6«h, i ov düh 
bil a je jedna zvezda prehodniea, kője 
sjajnoet svet je opazil, tér od koje’svet- 
losti se noe razsvetlila.

1848-me nesam vnogo vekéi bil od 
í Jankeca Bobozrnca, ali gda se pudka 

ree raznesla, gda je po svoj Magjarekoj 
ov glas «»e razlegal. Z'vila sl^boda! namah 
sam podutil vu sebi. da sam vélik, njedra 
su mi se raziirila, morebit ua toliko, da 
bi se s gorosta «от  (or jaé) poboriti po- 
dubval

Zaista öudnovito je koliki, poiicaj 
ima óva reö: Sloboda!

Dete sam bil, ovu reo sam onda 
prvi put vu svom Éivotu éul, te sara ju 
tak usíshI как materino oiivljujufte 
mleko, sladko mleko mile domovine 
Niti prvlje niti potlje nesam póznál uz- 
viáineée redi od öve, te je dovoljno samo 
pomislit na nju, da se ftlovek oduáevi.

Mati mi je zesila kokardu 8 pant- 
I ikov narodne farbe. z&dela na kapu, 
dobro se sporn injem toga, spominjera se 
da mi je kapa gola bila, da sam se 
sramuval vu njoj pred fim na vulicu izit>, 
ali kad su kokardu postavili ua njn, tak 
sam razin&zan postai, как jóé uigdar 
pred tim, te sam vu ikolu odiáel, каш 
drugadije nesam rado hodil, ar sam nvek 
bit bil, ali vezda sam ipák odiéel, zauhval 
sam se vu kakardu, da me bude obrauila 
рак me je i obranila, niti ве me s prs 
tom nigdo neje dotekoul. Deca su me 
gledala как da sam kakvo nad njimi 
etojede bide (stvoienje), te je po poldne 
vre svim plehetala za skrljakom vrpea 
pantljik narodne farbe, svaki neje mogel 
kokarde imati, ali vrpcu je mogel imati 
ako ne vekéi komád te barem takov 
как je grahovo zrno samo da se je 
luogla razpozuati narod »a farba.

Da bi bila obeeuita vrpea, jeli рак 
bi ona bila tak zahvaljiva? Prvlje 
me nauditelji izuzemii dviju, triju nesu 
ravno s povoljuim pogledom gledali, potlje 
su i oni od nas dobili volju, te su si 
na Skrljake s visokiin pokrovom kokarde 
zadeli.

Takov je to enda bil narod!
Vezda je vre i dete znalo, kaj zna 

menüje ovo ime, Ludvik Koé*uth. Onda 
bi ga vre i Peter Novota bil na obed 
pozval, ta Ko aufh neje bil dien v'ade 
nego vladar Narod mu je  vn ruke pred 1 
uajdragoceniie evője blago, £ivot, k»v, 
toliko uhvanje je vu njega polagal ölovek, 
tak je  sumnj'iav, da i des et samo forint ili 
в bojaznustjum izdaje iz ruke, i nu t > 
Koftéuthu na razpolaganje s tavi ja za kaj 
se najveö bojal krv i iivot svoj. Ktf-utb 
nadtim prijel diku kakve si magjarski 
narod jóé neje prisvajal. I blafenstvo 
je zadobil, ali zbog blaienstva su vnogi 
g akuuli na njega. ter se je takov tráec 
znaáel, da kaj je Koiiuth za narod pre- 
dobi), ono je  ou kakti svoje prodal.

Najedenput razletil se glas voEg. u, 
da bade Koiéuth pohodil ov varoS. Kakti 
na etreloviti vudarec bitrüe etranu kucati 
pna svakoga purgara, o<ji eu se bliskale, 
lica se zaftarila, odudevl(enje je polepialo

svakoga öloveka. Na novo je na njem 
bilo rnoei opaziti puöanstvo Egra, na 
novo je postal junak svaki njegov ölan 
i na novo amazonka svaka lepotica. Bilo 
je moöi videti onoga, na öije predobitni 
glas su se razresili narodni okovi, ter eu 
podviknuli nad givot tvoje! Ar su izuali 
da umreti za Koiintha toliko je, как 
urnreti za domovinu. Paunoniju su pred 
tim vu jednoj gospojici, a onda domovinu 
vu Ko|fiutbu utelovili.

A gdo je bil Ludvik Koiéuth?
Jednoefavei Magjar bledolika lica 

e örnim zaokrulnim obraáé^njem, ali 
bliskajuöib oö' iu, vu 6 noj attili я belim 
i/Tniutim golbrom. Ovoga jednostavnoga 
öioveka inagjara oöekival je narod, onoga 
vu kojera je svojega osloboditelja misül 
videti, p-ed kirn su vnogi na kolena pa- 
dali, te koma med nami budi refieno 
1844. j*den ve iki sudec neje obeda dal.

P. »spei je veliki dán. Koáöuth neje 
doiel vu Eger, nego je vre bil vu Egru; 
vnoöi je priapel, tak po tlbo как gdo 
god drugi. Neje stigla zapoved prijr 
dnevab, da se mora streljati, veliku sve 
dánost treba pirediti, te da ee mora 
podvikuvati: yivilf

V jutro ob Cetrtoj vari priéepnul je 
nadbilkupov portir jednomu svojemu poz 
nancu, da je  Kogiuth prispel. Ov pozna- 
nec pokucal je pri svo|im poznancu, n 
on opet d«lje pri svojim; ob ftrstoj vuii 
znal je vre svaki élovik glas. Nigdo se 
neje erdil, nego svaki se je radoval, di 
sa ga prebudili.

Ob desetoj vuri prije poldne je vre 
vu prostranora trgu, ravnom dvoru nad- 
bigkupskoga etana vrvilo brezbrojno ljud 
stvo, svaki je na jeden obiok oprav 1 
oói. Sila hotela je videti biser-irno 
koje mu je talas iz njedrab podignul.

(Drafipui dalj»)

Kaj je novoga ?

— Na O^sa^kim spravifl u je mi-
ni ter za piljodeLtvo rukotvorstvo i 
trgoYinu predloiil svoje strodke, oreaeko 
spraviéöe ja njegove raéune prez svaké 
preineiijbe. poprijelo. Profié dneve je do el 
red na ministra za bogoétovje i navuke i 
na domobr'tnskoga minist» a.

— Pri magjar8koi vladi su pre- 
menjbe. Orof 8zapáry Gyula minister za 
penezue posle se je zabvalil. Nj. Veli- 
can9tvo kralj je blago izvoül gori zeti 
njegov« zalivalenje, i lepo ee je zabvalil 
ministru za voogo letnu vernu slufbu. 
Bivái minister se bude g zadovoijstvom 
mogel stéati svoje sínébe Sluibu nastu- 
pil je vu burnom vremenu, kad je oku 
pacija Bosue bila. Pod njim su se orsaöki 
dobicki za 22 procentov podigli, éeljez- 
nice su se pomno/ile, on je izpravii 
zakone zaporeiju, nove primitke je izvei 
8 poreijum za cukor i petróleum, popra 
vil je fabriciranje duhana
Grof Szapary je vezda 50 let star, k*j 
akoprem je prestal minister biti, zato 
bude itak jog voogo mogel basuuvati 
domovini.

— Penezne P08le privremeno vodi 
Tisa Kalman Pri fiuaoc miuisteriurau je 
imenuvan Vekerle Sándor za orsaökog taj- 
nika. Ministerstvo za nutarnje posle pri
vremeno barim Orczy Béla minister polek 
oeobe Nj Vel öanstva vodi.

—  Vu na^em orsagu je ianjikoga
lets blizo 32 miiijune deficita (zaostatka) 
bilo je 289,500 113 frti 66 krajeari, 
izdatek imalal je 321,415,046 trti 98 
kr. Daklem Iparati je treba

— Minister za promet odluéil je, 
da bude podte i telegrafe s edind, ter 
si bude orsag vnogo penez prigparal. 
Svaki poitar se bude moral navöiti tele- 
grafirati, i avaki telegrafist poátu voditi.

— Értva petroleumske lampe. Vu 
Bpe ti je jedua puca vu görbén lampu 
petróleuma nalevala, petroleum se je 
vuigal i neereéna puca ее je takspekla, 
da je za uekoliko vur vumrla. Paziti je 
treba jako ua petroleumske lampe, jer 
su se polek toga véé vnoge nesreöe 
p» ipetile.

— Grozovitoet. Vn b'izini Ballycsra 
je netko 15. o. m. ua ekieku'ora i dva 
Kandare strelil, tak da so svi tri t<£ko 
ran jeni. Osobito je ekéekutorova ran a 
tak pogibelna, da teiko ako ju bude pre- 
botéi. Iztragu su taki poveli, ali krivea 
jól oiau lagli.

— Ubojstvo na teljeznici. Ginglio 
Giardiano vurar i drágaIjar vozil se je

po ieljeznici vu Avellino vu Talijanskoj 
Putern ga je netko vu ragonu zaktal i 
i sve drage stvari odoesel.

— Goreee риске. Vu N«gyváradd 
se je 14. о. m. velika nesreőa pripetila. 
Po po dan okolo éetrte vure poslal je 
Gáli zvani krömar s?(je dve kéeri Ю 
let stara Etelkn i 7 let sUra J.|4iCu 
»a itacun, kad ei je  tarn jeden t^iak 
cigaru nagigal. Teíak je nekolíko áibic 
srdito о* atrau hitil mialefi, da se neCeju 
Totgati, kad se najedenpnt patroleam 
vn jednim lagvu vuige, sigurno od gore- 
<e flibice. Tetak pograbi lagva i (tel 
ga je na vulica odnesf, da se nebi sta- 
cun voígal, ali se je popsii i pucke s 
goreíim petróleumom polej.l. Prestroáene 
риске eu ónak goreCe diao betale, ter 
imajn takve rane po telu, da telke ako 
bndn l've  ostele. Oguja vn etacunu sn 
taki pogasiii.

— Ov broj naáih novin je za 2 
dana potlam izlazil как drugda. Tomn 
eu zroki bili one sveeauosti, kője su se 
obartale vn Cakovcu i Tu Priloku pr<»H 
«eirtek i p-tek, kad je go-p veliki lupán 
vu Medjimurju bil. Drugda smo s na* mi 
novmami v petek vei gotovi, a v sobntu 
se etampaju i na veier se ved na poátu
aju, a vezda zbok aveianosti smo morali 

íekati i komaj petek je pisati mogli i 
pondeljek rezposlati. Priloike svei.nosti 
budemo vu dojduéem broju izpisali.

P M r e é j a .

On vu jelű neprebira,
Koga к stolu glad dotirs.

Paraet шisii, ramm sudi,
Ali sreóa najveé prudi (hasni). 
Pocetku se proti stavi,
Staro zlo se teiko bavi.

Puné éaée puné zdele,
Vnoge eine prijatelje.

Basti trgva al nerasti,
Kad se nebum mogel pásti, 
Ősei rekel je btdasti.

Rod visoki, lepa balja,
Prez pameti malo valja.
Tat tak dobro pózna tata,
Kak brat svaki pózna brata.

Táti vezda prosti bódé,
Tátiéi se na smrt vode.

Te2ko biti, gde n j ’ £ene,
Nego dobre i pottene.

Torba i bogeéko vreöe,
Nigdar puno biti neée.

Velika je krepoet cene 
Pak se 8 tok rat z í  рв(' dene.

Vés svet sreöno on sprehodi, 
K«»ga ravna Bog i vodi.

Vodu tuöe vu muéard,
Ki nij* vérén gospodaru.

Volek vuéi se od volt,
Vleái pluga, vozit kola.

Övaki élovek, svaka hifta, 
Kakvog takvog ima kriia

Vse s vremenom svojim hódi, 
Vumret mors tko se rodi.

Vu nevolji ni kaj bol je,
Nego dobre biti volje.

v u zlu vsakom i nevolji, 
Prijatelj je smrt najbolji.

Z«god igarinu dobivá,
Kaj g«»d postát ee kopriva.

Zvuna iivot dragokazen,
Znutra trbuh jako prazen.

Pri poslal.
V o g r i n  J.

C E N  A  Z t T K A .

Páenica 8.80 9 . - -  -  Hri 6 . - 7 .-
Jeémen 6. ------ 7 30 Zob —  6.60 - 6—
Kuruza 6 05 6 10  -

LOTTE Hl JA
Gradec 20. februara 1887.
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S I  N ß E R S T H A S S ^  15. S §
n Z > u m  g o l d tn e n  R a e b  s a p fe ! *

l« ih r l* W 'c n li  mel?ek ♦‘ löbb universalis pirulákuHk neveztettek, ezeu 
▼ “ |IF“ AII1IF li l lJ t la v S U lv *  utóobi nevet teljes joggal megérdemlik, mert alig van 

betegség, melyekben ezer meg ezer esetnél esudalatra méltó hatásunknak ne bizonyultak volnu. A legma- 
kaceabb esetekben, melyekben minden egyéb gyógyszerek hasztalanul alkalmaztattak, ezen labdacsok 
által számtalanszor és rövid idd alatt tökéletes egészség következett be. 1 s k a t u l y a  1 5  p i r i l -  t 
ló .v a .1 S Í  Ю ч o g y  tek ercs 0  s k a t u l y á i v a l  1 í r t  5  k i*., bermeutetlen utánvéttel 
1 f r t  Í O  k r .

A pénz előleges beküldésével bér mentve 1 teker cs pirula 1 frt 25 kr., 2 
tekercs 2 frt 30 kr. 3 tekercs 3 frt 40 kr , 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 
5 frt 20 kr., 10 tekercs 9 frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldethetik )

Számtalan kössön« irat tekinthető be, melyekben ezen pirulák fogyasztói hosszabb élvezetük után 
a iegkülftnbözobb és súlyos betegségekben, köszönetét mondanak. Mindaz, aki egyesei- kísérletet tett 
vele. tovább ajánlja esen szert.

D C  < y i so k  k ö s zö n ő  i r a t  k ö z ü l  n é h á n y a t  i t t  k ö z l ü n k  \ j
Leongang, 1883 május 15, iminden dolgát végezheti. Éten költeményemet min*

Jg. n tiszteit urait ! önnek piiillái valóban c*u-]den szenved« javara felhasználhatja я kérem egyut- 
1 dálatra méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint tál szíveskedjek két tekercsesei küldeni, valamint 2 
u egyéb dicsőített «terek, hanem segélyt nyírtának d rab chinai szappant is. Kiváló tisztelettel
S « » j d » »  miiid»Db,ii. NOVAK ALAJOS, fölért*.«.

A husvétkor küldött pirulák legtöbbjét Ismerő- _____________ _ _ _
seimnek és barát imiiak osztottam, s mindnyáján
segítettek, még magaskoru egyének is в különböző lekintete4 úri El те  bocsátva, bogy önnek min- 
bajokbau, ha nem is teljes j> ngeszseget. de tetem es den gyógyszere egyformán jó, mint a kitűnő fagy- 
jaiulast tapasztaltak, s folvgst has-nálni akarjak. Kó-baIzsain, iue!y a/, ón csaladomban több idűít l..g)da- 
rém ennélfogva, szi veskedjék ismét 5 tekercset kül ganatot gyorsan megszüntetett, daczara az uf у ne vé
deni. T ő le m  es mindazok tél, kiknek szerencséjük volt *ett universalis gyógyszerek iránt i aló bizalmatlan 
az ön pirulái áltál egészségiiket visszanyerni, fugád ja súgómnak. elhatároztam, önnek vértis/titó piroi ót 
benső köszönetünket, baszualni s ezen apró golócikak segelyevel. hosssu

1)1 I TlNtíKK M Ä K T o N . évi aranyér bajomat ostromolni. Nem akarok mag iii 
nа к érdemet s erezni, midőn önnel tudatom, hogy 

i 'égi bajom több heti használat után, egészen meg
|{< ga-^zent-fíyórgy, 1882. febr. 16 szűnt s ismerőseim körében a legszorgalmasabban 

Ti.itelt uram! N*m f*jezhet*in li в!«**,’ " ..*„»« " ё " 1"'"', é* flle"  .""'í" bi'"gé...in, ha ere» ...r,.k»t 
U.<ün«te‘»«t a. ön ,,imáiért, mert i.ten nénit«««: -  '•” » ' « « « «  -  nyilvaiiOManr» hona.
mellett, nőm, ki évek óta miseréreben szenvedett sj Tisztelettel С. V T-
l»a bar még most is ilyeneket bevennie kel|. egész j
íége annyira helyre állott, hogy ifjúi friesesrgge|l becs, 1881. febr. 0.

' F  il ír V -h & l It s  *1*11 l*serboflfei J.-tÖl. hosszú Ц у р т | Rom«rsliáusentől. 1 pa-
kok óta ismert legbizto- ^  “ “ Н С 1 а ч lack 2 frt 50 kr., fél

•• sebb szer mindenféle fngyd»gaiiatok ellen, valamint palaczk 1 frt 50 kr.
jj Ына »«-bőkre «»>. b v  -»..и.« ni ír. T a n t i o i i c U í о i п - p o m a d é  й * 2 й

I í i o l v  V a - b a l Z S í l l U .  „n'.l V .., '® '"4' l''KÍ"bb winde» 1п|П«»'«мЬ'> r«*r knit, melvet
palaczl 40 I r K V о rvosok elismernek Egy elegánsán kiállított ingy

E l e l - e s s e n c i a .  Á l t a l á n o s  l a p  > sz
mindennemű altesti bajok ellen. I palack 20 kr. indulata daganatok, még idült, gy.ikraii felpattanó 
/\| »  f  I • . I ált,alános itt Imnert г *bd aga и a tokra is. köroinméregre. sebekre в gvnladt

* U k o r f a r k v i r A g n e d v .  kitűnő báziszer 'é'zekre és egyébb szenvedéseknél ajánlható I dob»z I
kat.aihus rekedtség, görcsös köhögés Stb. I palacskí^V krajC/ár.
“ lr - . . . . . .  . . .  A l l s b - m o s  l l s z t i l ö s ó S Ü S f ^
A m e r i k a i  k Ö S Z V e i i y ^ k t ^ l O C S ,  1 ,0,,z *M,,,‘Siíte" következményei, fejfájás, szédülés,

, . . .  . . . . .  . gyouiorgörce, mellégés. aranyér, dugulás ellen. 1 cső*'pgiobb minden koszvenyes es renui..tikus baj, ||); j j,j- 3 6
logfajas, Izobiasz, lülfajas ellen stb. %'a 1 frt 20 kr. . . , . ,

i ..ftvénvneilv " 11 »-"ih Ы. Ferenc-palmka. p>lack 1)0 lr- л  )i4  ? r o vо м » i i e u v .  j , , 1 1 , >. , . .. « . ... .
frt 60 kr.. fél üveg 1 frt 40 kr. L f l  *)l X Z «i(lc íS  C l l e i l l  [Ю Г  50 [t ^ czs*

Mindeniieinü homeopathi ii gyógjszerek készletben vannak.
Az itt megnevezett készítményeken kívül minden aZ osztrák lapokban hirdetett bel és külföldi 

J idi ri in.iteiitikus különlegességek készletben vannak * minden a raktárban nem levő czikkekiöl pontosan 
I  és olcsón gondoskodunk.
r tdF' Л Jio t̂ni kíiIdeinél!}ek ^yoisaii és pontosan -szko7.ftit.ctmk Holegoe pénz-

belíültiésic \ngy utánvéttel. I
pénznek elöUnjes beküldésével (legjobb postaiitnlvánnyal) « pos 

j tan kevesebbe kerül, mint ал utánvételnél. 608 6 - 1 2 .
iiovián község elöljáróságánál tekinthetők 
meg.

Kelt Csáktornyán a kir. járásbiröság 
mint telek к vi hal óságnál 1880 évi november 
10 én 622 1 — 1

62 s*z. tk. H 87
4 m * r é . 4 i  i i f i  t i e f i i é .  k i v o n n i .

A Csáktornyái kir .járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közh’rré teszi hogy 
özv. L e в z & r György né szü1. Jambro- 
vits Magda borkei 1 1kos végrehajtatónak 
Szreberná” József sztánctioeczi lakos vég- 
hajtást szt'iivedó elleni 135 f< t tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagy kanizsai ki*, törvszék 
(a Csáktornyái kir. járásbíróság) terü- 
le'én lévő a sztanetineczi 42 számú 
telekjegyzők * lyvbeu fekvő a f  82. hrsz. 
a. Szn bernár József tulajdonául felvett 
ingatlanra legelő s erdő illetményre az 
árvetést 1229 frt ezennel megállapított 
kikiiltási árban elrendelte, és bogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az
IN87 évi nurcius bö 22 ik 

napján d e 10 órakor
S/tráhoniiieczi község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapí
tandó kikiáltási 6 'on alul is ebdatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 
12 2  ftt 90 kit készpénzben vagy az 
1881. LX tcz. 42 § áb:»n jelzett ár
folyammal számított és az 1 8 8 1 . évi no 
vember hó 1 -én 3333 sz. a. kelt igaz 
ságügyminiszteri rendelet 8. § ában ki
jelölt óvadékképes papiban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. L X  
fez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elő leges elhelyezéséről kiül - 
ütött szabályszerű elismervényt tszol
gáltatni.

Kelt Csáktornyán 1887. évi január 
hő 9. napján. A Csáktornyái kir. járásbí
róság mint telekkv hatóság.

4460 tk. Я86. 111. A maroli 144 Ik. 2H4|t Ьгр/.- a
slwCi'Väi lilf'flK* I iiiPii I / . ingatlanra 101 frt. becséri ék ben
K r . j . e . i e «  í r d  n e /. n e  végre- # ,é" ' . I!6rü“ r' ,

haltaiénak Krajacsics M ihály és Rercsics “  к,к,Л" А8’ 4ro"  alul ,s e,adatm
Manka maroti végreha)iásl szenvedő elleni o. , A . . .  . . .  t ,
52 frt 50 kr. löké köve'elés és járulékai a,  inÍ ’ . 4„ ' l  ^  V t  ^  ,ar,0zn,ak
iránti vésreliaitáai hevében az '"ff811* "011 héc-árAnak "|„ al vagyis 20Hant vegrenaiiaai ügyében. frl 3  tr, 9 Kr. 3 )rt ,3  kr (! lrl kr
, ' l  . . 13 frt 10 kr. 3 frt 2 frl 97 kr 6 Irt 70 kr
I 8 8 <  OVI m a r c z iu s  h ö  1 o - i к « tn во kr 6 in no kr. 4 f . és i »  m iokr.

napján d e . 1 0  Órakor késapéníhen Vágy az 1881. U Л  ez. 42 § álam
jelzet árfolyammal számított és az 1^81 no- 

amaroí-verhovláni község biró házánál meg- vember hó 1 -én 3333 sz. a kell m. kir
tartandó nyilvános árverésen árverés alá igazságügy mi nizaf éri rendelet H § át>an ki
bocsáttatik a nagy-kanizsai kir. törvényszék jelölt óvadékképes érték papírban a kikül-
á Csáktornyái kir. járásbíróság területén dött kezébe/ letenni, avagy az 1881 LX  t.
levő Krajacsics Mihály és neje Pei csics ez. 170 §-a értelmében á bánatpénznek a
Manka^ tulajdonául lelvett ingatlanokból bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
Krajacsics Mihályt illető részére nevezetesen, j szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

I. A maroí-verhovláni 8 l eztjkvben 4t Vevő köteles a vételárt három egyen-
I) 308|a hrsz. a. 168 J ölnek telére a lő részletben és pedig an elsőt az árverés
ház telével 24Ю trt 2 ) 309ja » 309p* hrsz. napjától szám1t«ndó 30 nap aiatt a máeooikat
a leiére 39 frt. 3) a 264|a 264|c hrsz a. ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt
félére 32 frt 34 kr 4) a 284|b hrsz. a. « harmadikat ugyanazon naptól számítandó
leiére во frt 60 kr. 6) a 297 hrsz a. felére 90 nap alatt minden egyes vételárí résziét
131 frl. 6 ) a 318 hisz a telére 30 írt. 1 )  után az árverés napjától számítandó 6® „
» 2r)9(a és 259c hrsz. a felére 29 frt. 70 kamatokkal együtt az ISHI évi deczemh« r
kr. 8 ) a 374|a és 3 4|c hrsz a. leiére 67 6 -án 39425 LM sz. a kell rendeletben előirt
frt 67 kr. 9' a 880 hrsz. a. felére 8o frt. módon a Csáktornyái ni. kir. adóhivatal
10) a 385 hrsz a felére 6 frt l l )  a 306|a mint bírói letéti pénztárnál lefizetni,
hrsz a felére 20 frt. 12) a 310 hrsz. a A bánatpénznek az utolsó részletbe íog
felére Ш  frt. % t  1 i \ \  beszámíttatni.

J1 A szent mártoni 129 sztjkvben Kra- ! A z ezen árverési hirdetmény kibocsá-
jacsics Juán tulajdonául (elvett ingatlanra fásával egyidejűleg megállapított árverési
18) 305|h hrsz. a. ingatlanra 40 frt becs- teltélek a hivata'os órák .«lati ezeu kir. hi-
értékben eliendeifetik rösági mint teldkkvi hatóságnál Marót Ver

Nyom Fischel Külöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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