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S z e r k e iz tö se g l  irod a
Futér Szt.-K«raaczi«k haza. em> 
Itt, balra. — Szorkezxtóvel érte
lezni lahet mindennap 11 is 12 
óra között. — A lap szellemi 
rrsztrt vonatkozó minden közle
mény H a r g i t a i  J ó z se f  lu r -  

ketzto nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Fisíhel Fitlöp könyvkereakedéae. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek ét kirdetések. 

Hirdetitek jutányosán txámittatnak

MURAKÖZ
IA5TÍR ét HORVÁT NYELTÍN MEGJELENŐ TÍRSADAlII, iSÜERETTERJESZTÖ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
.< J$Fura\9ti ti*ttt önsegélyei szüretk?; <r „Csáktornyái fakurékpénztdr*, >i „Muraközt takarékpénztár* «
„AltiMuraMz%-Takar{kpinztáru és ,Önssgélyeö-szövstkezstu « a Muraköz-hegyvidéki közművelődési „Onképzi

'tö r *  hivatalos kövtdnyt.

E lő fize té s i t ű r ik :

Egész évre . . . .  4 fri 
Fii évre . . . .  2 /W 
N e g y e d  évre . . . 1 f r i

E g y e s  szóm  10 far.

Hirdetések még , • / / . a d ta tn a k: 
Budapesten: Ooldb<?rg‘<r A. V. Ae 
Eckstein B. hird írod W uU n: 
Schalek H., Dukee M , O^pellk A., 
D&ube G. L. é* társánál A* Herodl 

Brünbeu: Stera M.

N yílt tér petit sor* 10 fcr.

?. min

Nvilt levél

»Muraköz* szerkesztőségéhez!

Tekintetes Szerkesztő ur !
A magyarnyelv szakszerű oktatásában 

és annak elsajátításában jeleskedő mura- 
raközi tanítók és növendékek 1 — 7 tan
évről szóló megjutalmazásának eredményét 
becses lapja 1888. évi *-ik számában köz 
zétevén: elszámolásom zárlatához képest, 
az 1888 évi, illetve 1887 8 tanévi — im
már harmadik kiosztásra, a következő 
tételek maradtak nyilvántartásban :

1) A zalavármegyei nemesi pénztár 
választmányának évi adománya 120 frt.

2) Lázár Bernát ur ado
mányának maradéka 170 frt.

3) Hirschler IApót, Miksa,
Hennk s.Jakab urak harmadik
évi részlete 200 frt.

4j A jutalompénzek régi 
kamatja 33 frt 40 kr.

5) A harmadik kiosztásig 
esedékes uj kamatok 14 frt 53 kr.

Összesen í>37 frt 93 kr.
Az 'első magyar általános biztositő 

társaság- által a megyei árvaszék gyámha 
lósága alatt álló gyámoltak és gondnokol 
tak épületeinek tűzkár elleni biztosítása 
tárgyában 1880. évi deczeinber hó 20 án 
hat évre kötött szerződés 5. pontja szerint 
megajánlott évi 300 írtnyi összegből, Zala 
vármegye törvényhatósági bizottságának és 
a megyei közigazgatási bizottságnak lelkes 
elhatározásához képest 100 trttal a ma
gyarnyelv oktatásában kiváló sikert féltőn 
tető horvát és vendajku iskolákban működő 
tanítók. 200 forinttal pedig a magyarnyelv 
tanulásában legfőbb eredményt felmutató 
horvát és vendajku növendékek lévén meg- 
jutalmazandók — a fennebbi végösszeghez 
járul még ezen hat évre terjedő ajánlat 
első részlete a kiosztásig esedékes kamatok 
kai együtt.

Tehát 537 frt 93 kr.
307 frt 77 kr. 

összesen 845 frt 70 kr
Végül ehez adván egy Csáktornyái asz 

taltársaság 12 frtnyi adományát 30 kr. ka
mattal együtt, lesz a végösszeg 858 Irt.

A) Az »első magyar általános biztosító 
társaság 307 Irt 77 krajczárnyi összege a 
többi kamatból 308 írtig kiegész tletvéu a 
következők közt osztatott ki :

Tóth Sándor perlaki állami iskolai igaz
gató tanító 40 frt
Horváth Gyula stridói áll. isk. tanító 30 frt 
Benkovics János bagonyai r. k. tan. 30 frt

Muraközi iskolák
Második begykerületi állami iskola 12 Irt

Negyedik hegykerületi áll. iskola 1*2 Irt 
Perlaki állami iskola 24 frt
Stridói áll. iskola 20 írt
Ráczkanizsai áll. iskola 12 frt
Beliezai rom. kath. iskola 8 írt
Bottornyai r. k. iskola 8 frt
Drávavásárhelyi r. k. iskola 8 frt
Czirkovlyáni r. k. iskola 8 frt
Felsőmihályoveczi r. k. iskola 8 frt
Miksavári r. k. iskola 8 írt
Draskoveczi r. k. iskola 8 írl
Viziszentgyörgyi r. k. iskola 8 frt.
Tüskeszentgyörgyi r. k. iskola 8 frt

Vendvidéki iskolák.

Gánicsai állami iskola 12 frt
Bagonyai r. k. iskola 8 frt
Bellatinczi r k. iskola 8 frt
Bisztriczei r, k. iskola 12 írt
Gserencsóezi r k. iskola 8 frt
Tumischai r. k. iskola __________8 frt

összesen .408 frt.

B) A nemesi pénztár választmányának 
adományából megjutulmaatattak :

Márkus Sándorné molnárii áll. isk.
tanítónő 40 frt

Fuchs Adolf szoboticzai r. k. tanító 30 frt
Kiss Lénárd alsó-kralveveczi r. k.

tanító 30 frt
Nagy Bajos muraszentmártoni r. k. 

tm itó ' 30 írt
összesen 120 Irt.

C) Lázár Bernál ur állományából meg
jutalmaztatott :

Kovács Gyula stridói áll. isk. igaz
gató tanitó 40 írl
I)) Hirschler lapot, Miksa, Henrik s 

Jakab urak adományából megjutalmaztalak: 
Luttár Nándor gánicsai áll. isk. ta

nitó 40 frt
Gönczi Ferencz zrinvifalvi áll isk.

taniló 30 frt.
Tóth Kálmánná hodosáni áll iák

tanítónő 30 frt
Hodosáni áll. iskola 0 írt
Zrinvifalvi áll. iskola 8 frt
Muraszerdahelyi közs. isk. <> írt
Alsó-domborui r. k. iskola 8 frt
Goricsáni r. k. iskola 0 Irt
Kralyeveczi r. k. iskola ő írt
Kottorii r. k. iskola 8 frt

1 Murasiklósi r. k. iskola 5 írt
Muraszentmártoni r. k iskola 8 írt

i Szentmarjai r k isk. 1 frt
Szoboticzai r. k iskola 8 frt
Szelenczei r. k iskola •> írt
Turcsiscsei r. k iskola *r> írt
Vidoveczi r k iskola < írt
Zalaujvári r. k. iskola ö ÍH

összesen 200 frt

Fi A Csáktornyái asztaltársaság a ju
1 talompénzek kamatjából 2f> írtig kiegészi

tett adományát a Csáktornyái községi elemi 
iskola növendékei kapták.

Az A) B) C) D) E) csoportok szerint 
tehát kiosztatott összesen 693 frt!

Eszerint az 1889 évi, illetve 1888—9 
tanévi negyedik kiosztásra nyilvántartásbon 
marad :
1) A nemesi pénztár választmányának évi

adománya 120 frt
2) Az *első magyar biztositó társa-

«ág* második részlete 300 frt
3) Lázár Bernát ur adományának

maradéka 130 frt
4) Hirschler Lipót, Miksa, Henrik s

Jakab urak negyedik részlete 200 frt
5) Kamatmaradék 35 frt
6 ) A negyedik kiosztásig esedékes kamatok. 
7j A negyedik kiosztásig esetleg beérke-

zeadő uj adományok.
Dugovics Pál, Hirschler Miksa, Kayser 

Lajos, Kocaeth Mátyás, Kostyál Ferencz, 
Lupáiszbek József, Molnár Elek, Ssabó Imre, 
Szabó Lajos, Vrantsits Károly ministeri is
kolalátogató s gondnoksági elnök uraknak 
a kiosztás alkalmából faausitott buzgősá- 
gukérí, tiszteli Szerkesztő urnák pedig ja-
len elszámolásom szives közzétételéért lég 
bensőbb köszönetemet kifejezve s az elszá
molásom adatait igazoló össaes okmányo 
kát mellékelve, maradtam

Hazafiui üdvözlettel 
Zala Eger szeg. 1889 febr. hó 4.

Q Qutsicsk* Kiírná*.
kir. tanfelügyelő.

Csáktornya os vidéke gyásza.
Rudolf trónörökös elhunyta alkalmával 

(!sák tornya közönsége méltökifejezést adott 
gyászának A városházára a szolgabiróság 
az áll. képezde, a polgári és elem* iskola, 
n kir. póstahivatai, a kir járftsbirósftg. a 
kir köz egyző az izr hitközség és Csák
tornyái takarékpénztár épületére, nemkülön
ben magán épületekre gyászlobogót tűitek ki. 
A járási főszolgabíró ur a lakodalmas népnek 
egy kétre beoltotta zenével vonulni az es
küvőre, úgyszintén a helybeli zenénzekaek 
h vendég ékben való zenélést A temetés 
napján az összes iskolákban szünet adatott; 
a dalegyeaület. ugyanezen napon nem tar
tott próbát. A róm kath. templomban hol
nap 10 arakor tartatik gyász istenitisztelet. 
— Az izr imaházban e hó 7 én reggel 11 
órakor gyászistenitisztelet tartatott. A terap 
lom minden része megtelt a aámos kösön 
séggel közöttük a helybeli hatóságok, h i
vatalok és tantestületek képviselőivel. A 
saó<*zék uyáazfityollal volt bevonva. A szó
noklat előtt az áll. képezde növendékei 
ilübner Unth kántor ,ihysharmonium kisé-



rete mellett gyászdat énekeltek Ezt k i
vette Schwarz rabbi magyar egyházi szó
noklata és imája amely mély hatást gya 
korolt a jelenlevőkre ; többen nem tudták 
könnyeiket elfojtani a kitűnő beszéd alatt. 
Ab ima után Spitz Izidor izr. kántor azé* 
pen, meghaló gyászdalt énekelt physharmo- 
nium kiséret mellett, . /t ismét a képezdéssek 
éneke körétté, mire az isteniti*ztelet véget ért. 
A nagyszámú közönség meghalva oszlott 
szét.

— Poriakról írják : Tekintetes Szer 
kesztŐség! Szivesked ék b lapjában a kö
vetkéz! értesitést közzéteni: A perlaki ónk. 
tűzoltó egylet a f. hó 10 én megtartatni 
szándékolt táncestélyt, tekintettel ama or
szágos gyászra, mely ő fensége Rudolt 
trónörökös váratlan halála folytán bekövet
kezett — f hó 17-éré napolta el A 
választmány.

— Alsó-Domborurol Írják a követke 
zőket: T. Szerk ur ! Tisztelettel értesítjük, 
hogy az alsó-domborui olvasókör által f. 
hó 9-én rendelendő tánczkoszorucska az or 
szágos gyász miatt elhalasztatott. Tisztelet
tel a rendezőség-

O H  H A Z A M !
(Souett).

Ha néha-néha játszi képzelettel 
A múlton andalogva tévédé*
Lelkem, ... s rajongva ki-kitöredez 
A *ze t öröm hullámozó hevével :

Te vagy hazám ! ez elragadtatásnak 
Oka ... Miért ? . . tán kérdi valaki V ... 
Kérdezd a történelmet, s vérlapon ••
Múltat találsz, -  dicsőt 1 — Milyen nincs 

másnak . . .

Csak néked edes szép magyar hazám !
Igen ! a múlt dicső . . S jövőd *( . talány. 
Melyet egy újabb nemzedék old majd meg.

tíuzditsa, lelkesítse majdan őket 
A nagy, magasztos, égi gondolat :
— Tegyünk! mert igy hazánkra üdv lakad

Zágráb, 1889. jan.
Horrath /íívá* Honor

szt. ler. r. áld

ASRA.
'Heine H.t

Ott sétált több nap (el es alá 
A háremkertben a szultán leánya,
S elnézte mélán, a szökőkút 
Illatos viaét hogy veti, hányja !

S ott állt az iíju szolga némán,
£a nézte szemet a szép leánynak ; 
Sóhajt, eped titkon utána,
E* napról napra mind haloványabb.

Ránéz a lány is néha néltn,
A halvány ifjút, szegényt megszánja 
„Hová való vagy halvány ifjú 
A szolga igy telelt meg rája ■

„Forró Yemen volt az én hazám,
Re a nevem, szultánt, — Mehetned 
Mint faiom, én is olyan vagyok, 
Meghalok, hogyha szeretek !“

$xcmcatfty §

D A L

Válik a fa levelétől.
Gólya, fecske útra késiül ; 
Sárga lett a mező, hatar. 
Isten veled, fecske-madár !

VissraszáHasz azt ígérted.
Ila vége lesz fagynak telnek.
Meg it jöttél, pedig téged 
Üresen várt kicsi leszksd.

A babám is azt ígérte,
Itt a szive, eljö érte ;
De nem jött hiaba vártam 
Emlékét szivembe zárt* m.

£'.ombatfay

CSENŐ HONOL.
( 'send honol a Mura völgyén,
Azon busán mélázok én.
Némán elhal már a hangom.
Nincs ki arra választ adjon.

Hitkán felel egy-egv hullám.
Mintha válaszolna babám.
Pedig tudom, hogy csak álom,

Mert meghalt s hiába várom.
Jíilláis.

h C L O \ F É L E h \

Választmányi gyűlést tartott e hó 
5 én a m uaközi tanítókor Jeney Gusztáv 
elnök indítványára a tanitókör váaszt- 
mánya mély fájdalmának jegyzőkönyvileg 
adott kifeje/ést, Rudolf trón rökös elhunyta 
által a nem/etet ért csapás fölött A köz
ponti vá'aszfmánynak a tanítói nyugdíj 
törvény revíziója ügyében a képviselőház 
hoz beadott m morandumahoz a választ
mány hozzá árul s a három muraközi orsz 
képviselőt e czélból megkeresni e határozta 
— A b esti tanitóegylet ama kérdésére, 
hogy az idén egyetemes tanítói gyűlés le
gyen e, vagy végrehajtó bizottsági ülés? 
a választmány a végrehajtó bizottsági U'és 
mellett nyilatkozik, amely az 1890-iki rsz 
tanítói gyűlést előkészítené.

A Csáktornya-ukk vasútvonal épi 
tését még ez évben feltétlenül megkezdik. 
Azonban U|abb hírek szerin' em A. Lendva 
és Mura Szerdahely felé vezetnék a vona
lat hanem Zala-Egerazegrőh Bak zécsi- 
Sziget, Kerka Sz. Miklósnak, úgy hogy 
Bottoinya tájékán jönne át a Murán (Cák- 
tor yára. Ezeti te v sze int, sz építés 300 
ezer forinttal kevesebbe kerülne, mert a 
vonal egyenesebb s rövidebb Kz újabb 
terv még nincs végleg eldöntve, de ha va
lósulna érzékenyen sí taná A Lendvát és 
a vend vidéket.

A Csáktornyái t karékpénztár rész 
vénytársaság 1888-ik év XVII évf. mérleg 
és vagyon kimutatása megielen*. A mérleg 
és vagyon egyenlege? 413*61 írt 46 kr a 
Veszteség és nyeremény egyenlege 37950 
Irt 80 kr. a liszt < nyereség 86 ő<) frr ille
tőleg 10767 frr 24 kr. A ' évi rendes köz 
gyűlés e hó 14-én d. u. 3 órakor tarlatik 
meg. A részvénytársaság igazgatója Neu 
maim József, aligazgatója ifj. Szeiverlli An 
tál könyvelője VVeisz Alikba

— A Csáktornyái kir. posta és táv- 
irda h vatal 18*8-ik évi pénztári forgalma: 
Jövedéki bevétel 15 484 írt, kiadás 835 8 
írt 6h kr tÍMztajövedelem 7125 írt 32 kr 
Utalvány forgalom : Feladatott 13 l<>3 da 
rab 495,253 írt 3<> kr. és k fizettetett 10 318 
darab 384,598 frt 12 kr utalvány.

A Csáktornyái »Muiaközi takarék 
pénztári V III. évi \agyőnk mutatás* és 
mérlege az 1888 ik iizletév ől szétküldetett, 
a részvényeseknek. A mérleg számla 
333561 trt 1Ö kr egyenleget tüntet ki. 
Nyeremény 8614 írt 61 kr A veszteség 
és nye eség számla egyenleg# 28684 frt 30 
kr. A közgyli: f. <• február 28-íti d. u.

j 3 órakor lesz- A részvényesek neve is fel 
van tüntetve a vagyonkimutatásban ; a 20o 
drb részvény 41 gyén között oszlik meg. 
A takarékpénz'ár igazgató a Saaknnyi Zsi^ 
mond aligazgató a Benedikt Ede, könyv
vezetője Baumann Zsigmond.

A szomszédságból IJj híd a Drá
ván. A közel szomszédságunkban fekvő 
Fridau, stayer városnál a horvál és stayer 
kormány, a déli vasúti t»rsa*ig, a szom
széd birtokosság segélyéből hidat építettek 
a Dráván. Az uj hid m. hó 16-án ada'ott 
ál a forgalomnak. A varazsdi dalegylet, 
amely- 13 év óta áll fenn, tekintve a la
kosság számát, (11 ezer) nem a legjobban 
á 1 ; csak 20 tagja van Nálunk jobban ál
lanak a dalegylet ügyei, mert S —4 ezer 
lakos mellett. 30 a dalegylet, tagjainak 
száma — Gyászhir. IVimasi Károly varazsdi 
tekintélyes polgá , a varazsdi tak rékpénaár 
igazgatója m. lió 29 én 68 éves kúrában 
meghalt Tem táse nagy részvét mellett 
ment végbe A megboldogultnak mint m urá
in i birtokosnak vidékünkön is számos 
ismerőse volt. Nyugodjék békével.

A perlaki »Alsó-muraközi takarék- 
pénztárral* egyesült önsegélyző szövetkezet 
mérleg kimutatása az 1888 ik évről külde
tett be hozzánk A mérlegből 66384 frt 
16 kr egyenleg tűnik ki A szövetkezet
nek 302 tagja van 3690 üzletrészlettel. A 
r ndes közgyűlés 1889 ik évi március 3- 
kán d. u. 2 órakor tartatik meg A szö
vetkezel elnöke Dr- Böhm Sieduey, pénz 
tárnoka Verly Ferencz, könyvelő e Lénk 
József.

— Meghívó A perlaki önk. tűzoltó 
egylet saját pénztára javára a u«gyven
déglő nagytermében f. é február hó 10 én 
tombolával egy bekötötl zártkörű ránéz vigal
mat rendez- Belépti di : szemé'yenkint 50 
kr. Felülíizetéa k köszönettel tög dia m k s 
h rlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 8 
órakor (Elhalasztatotte hó 17 éré)

Alsó Kralyevesz és vidékének fin- 
tidsága ANó-Krályeveczen Eíselmnyer Fe- 
rencz vendéglőiében f évi február hó 16 án 
zárt kő ii ♦ áuctnulaí<ág>r rétid* z. B-déptidi, : 
személyenkim 60 kr. családjegy 1 frt. Khz- 
dete 8 órakor.

— A legolcsóbb magyar élczlap. A 
Budapesten megjelenő „Mátyás Diák cmim  
élczlap második évfolyamának legutóbbi 
szárnál heküldték hozzánk A ház fias szel
lemben sz t’ kész tett élctlap a magyar nép 
kívánalmainak te ljesen m°'telel. Képei 
amelyeket Homicskó r-jzol — ki ünők és 
szövege mulattat*). A »Mátyás Diák clő- 
tiz' tési ara egy negyed vre csak 1 frt. 
Előfizetéseket eltugad és mutatványszámot. 
Készségesen kü d a kiadóhivatal kishíd it- 
cza 9 sz.) ha e végből hozzá egy levele
ző lapon fordulnak.

Beküldetell Zalavármegye az 184>> 49 
évi szabad sághaiczb m, Összeállitolta es 
irta : Novak Mihály. Kapható a szerző iél 
1 írtéin Andráshidán p. Zala-Egerszeg). 

Érdekes adatokat s >rol fel benne a szerző 
a megyéről és különösen Muraközről is, 
azért ajánljuk t. o’vasóink figyelmébe ' Az 
adatok hitelesek mert a megyei levéltárhói 
kerültek napvilágra

Megyei hi rek. Rudolt trónörökös 
gyászesete alkalmával összes megyei I p 
jaink g\ászkeretben közölték a szomorú 
hirt o va óközönségiikk-1. A főispán ur 
ő Méltósága e hó 19 éré megyei rendkí
vüli közgyűlésre hív a össze a törvényha 
tósági bizottság tagjait, hogy a hazát 
ér gyás/.eiet a halmából a megye mély



ájdalmának és igaz részvétének adjon k i
fejezést. — Oaal István alsólendvai se- 
gédlelkést a felsősiemenyei plébániára ad- 
ministrátorrá neveztetett ki. — BelUtine- 
czen Fuss Nándor alsó-lendvai gyógysze
rész fiókgyógyszertárt rendezett be. A gyógy
szertár felügyelője : Simon Károly oki 
gyógyszerész. — Keszthelyen a polgárság 
második takarékpénztár létesítésén buzgói - 
kodik- 300 részvény le<z ; s múlt héten 
még 60 drb nem volt aláírva. Süme
gen erős mozgalom van tűzoltó egylet ala 
kitására. Itt az ideje, mert a város 5025 
lelket számlál. — Az alsólendvai takarék 
pénztár XVI évi üzletének kimutatását és 
mérlegét vettük az 1888 ik évről Az ösa- 1 
szea pénztári forgalom 2 896,565 írt 96 
kr. volt. A veszteség és mérleg számD 
58,685 frt 16 kr. egyenleget mutat A mér
leg számla egyenleg összege 605 328 frt, 
7# kr. Az évi nyeremény 14,004 frt 60 
kr Osztalékul részvényenkint 21 frt. lesz 
kifizetve. Az évi rendes közgyűlés f. évi 
márczius 14-ikén délelőtt lesz megtartva 
A tárgysorozatba a többi között fel van 
nak vére : Zárjeczky Vincze volt vezér- 
igazgató emlékéaek m'kénti megörökítését 
s az Ukk-Csáktornyai vasútvonal törzsrész- 
vényeinek aláírásához mily össze* ere éig 
leendő bozzájáruláaát etélzó indítványok 
— Letenyei postamesterré Horváth István 
nyug, posta és távirdatiazt neveltetett ki

- A lendvai tflzollő-egyesület bálját febr. 
| t  ikáról 16-ára tette át

Muraköz múltjából.
— Egy 1723 ik évben kelt kézirat nyomán

Utasítás.
Amely Általam mint gyermekeim természe

tes és törvényes gondnoka által. Muraköz szi
getének várnagya Vondracsek Tóbiás részére kia
datod.

1) Istent folyton szemei előtt tartván, elete 
folyása legyen keresztény katholikus és Istennek 
tetszetős.

2} Elöljáróját, a prefektust tartozik kellő 
tisztelettel megbecsülni, méltányos ügyekben hí
ven segítségére lenni ás az uradalmi ügyekben a 
prefektustól kiadott rendeleteket pontosan és en
gedelmesen teljesíteni. — Nemkülönben a pre- 
tekius viszont tartozik a várnagyot, mint uro- 

í dalmi tisztel tekintem, vele tisztességesen bármi, 
az uradalmi ügyekben netán teendő előterjeszté
seket meghallgatni es hivatalos eljárásában se 
üédkeaet nyújtani, különösen pedig alattvalóival 
szemben tekintélyét fenntartani.

3). A várnagy gondja legelőbb is minden
nemű uradalmi epületre, várakra, házakra, ker
tekre. majorokra, várak udvaraira, továbbá sör-, 
pálinka- és présházakra, pinczékre, malmokra 
tégla ea mészkemenczókre, nemkülönben vízi 
árkokra, patakokra, tavakra, hidakra, kompokra 
és más ily egyebekre fordítandó Az említetteket 
többször megtekintvén, a prefektus tudtával a ki 
sebb hibák ideje korán kijavilandók. hogy a ké
sőbbi nagyobb károknak elejét lehessen venni. 

________K ö t e l e s s é g e  t o v á b b , » s r  a l k a l m a z o t t  m ű n

kasokra nemcsak szorgalmasan felügyelni, hogy a 
munka jó legyen és kellő szorgalommal végez
tessék.

Ezen özeiből mindig elegendő mennyiségű 
mész, tégla, zaindel, deszka, lécz. különféle szög 
és más egyéb készletben tartandó. — Mindenek 
előtt azonban főfigyelme oda legyen irányozva, 
hogy a kémények főkép télen 4 hetenkiut, nyá
ron 6 heten kint jól és becsületesen kitiszt ittassá- 
nak. hogy ekként a tűz vés ély teljesen elbárit- 
tassék és uiegelöetessék.

4) Minthogy a várnagynak töképen a gaz
daság erdeke a töteladata, azért kötelessége szor
galmasan szemmel tartani, h o g y  K .szántóföldek 
ideje korán megtrágyáztassanak, maga idejében 
íeliöresseuek, megforgattassanak, megboronálUs- 
sanak, szóval jól elkészíttessenek, s így  az őszi, 
vagy tavaszi vetések az uradalom hasznára jól 
elvetve legyenek. Kötelessége ügyelni, hogy sze 
mélyes jelenlétében a gabona maga idején le
aratva, felkötve és keresztbe rakva legyen. A 
keresztek számáról a prefektuson és az általa 
oda rendelt gazdatiszten kívül általa is rneggyft 
zödes s/.erzeiidő s a gabona az előbb kitisztított 
helyiségbe beluvarozva és czélszerüen elhelyezve, 
becsületesen és szorgalmasan kicsépeltessék.
A tisztán kicsépelt gabonát a várnagy a kasznár 
nak személyesen adjs át s figyeljen, hogy a 
kasznár a bemérésnél a gabonából valamikép 
hasznot ne húzhasson és cséplők meg a cselédek 
a gabonából ne lopjanak. (Folyt, kör.)

IMLÖS *ZMZM*ré 
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Kraljevic Jiudolf-
Culi imo faloaten glas o neareénoi 

amrti naáega oblublenoga kraljevióa Nu- 
dolfa. Nemremo zapustiti. da ntspomenemo 
nekoliko reéih od iivljenja ouoga Cloveka, 
od kojega izöekival je celi magjaraki narod 
jednu lepu buduénost pravu areéu domo- 
vine mile. líilijunov arca zaaeblo je kada 
je prvi telegram iz Slayerlinga doneatl 
tu*ni glaa: Kraljevio Rudolf vumrl je 1

Kaj je jóé laloatueie, to je glaa, da 
da se je nesreini kraljeviő sam vmoril i 
to vu lovadkom kaitela vu Majerlingu iz 
vlaatitoga avojega revolvera. 8 njim bili su 
herceg Koburg Filip, gróf Hoyos i njegov 
dvorjanik Lőlek, koji au se ovdi zi*li. da 
s kraljevicam na lov idu. Ni$ée nezna, kaj 
je írok neareónoga samouhojstva ar na dán 
kada bi imali iti na lov, nalli su kralje- 
viéa pri zakleujenih vratib. koja su v jutro 
predreti morali, mrfvoga na poateli leie 
éega, polek postele na podu revolver, 
iz kojega falela je jedna kugla Celo 
kraljevióovo bilo je prestreleno. Temna 
m«gla lastira celu stvar i svaki se p ita : 
jeli moguée, da se je sam vmorl onaj ve- 
velíki múl, od kojega Uvljenja ízcekivali 
su milijuni blagostanje svoje, buducu areéu 
avoju. Gliboko zdehnul je svaki domorodec 
nad neopisivim zgubitkom i svi pociljamo 
rrvfu mnliffu k nabeskonrm otcu. da *e

smiluje neduinoj duái prelublenoga rnUdo- 
ga kraljevica, tér da objaci velióanstvene 
roditelje i vés unod. da ovaj strahov ti 

( vudarec lel** podneati budu mogli.
Mi, kak njegovi buduci verni podatiiki 

puni tsloat.i Záli no mii i pokoj pleme űtoj 
njegovoj duéi 1

Spravod velikoga pokojnika obavljeii 
ja dne 5 g« februara odve er oh 4 vuri 
sa uajveksom talobnom paradom. pri kojem 
prisutni bili su uajviáji dostojanstveniki or- 
saga, kak takaj poslaniki zvuneimib orsa- 
gov i vladarov Telő pokopano je \u  kripfi 
kapucinske cirkve vu Beóu

Po nesracnoj smrti jedinoga sina N)e 
govoga Velicansfva Farencs Józsefa cesara 
i kralja imái bi po zakóim na tronuSu na* 
ledovati brat Njge. Vei Karol L jós Nu.ako 

! bi se ovaj od naslednoga pravu odrekel 
kak se pogovarja onda bude naalednik 
bratov najstareii sin Franc Ferdinand. 
Véli se. da ga je krslj pred se aval tér 
mu rekel : Sínek moj, cd vezda tebe im it r i i i  
za mojega uaslednika na tronusu. l>a bi 
Bog dal, da bi ovaj viioko mesto zastupati 
mogel t ik kak smo se od Kudolfu utali I

(irkular.
Ako bi se pri osigurunoj stranki ku- 

kova premena pripeti u n pr. ako bi 
osigurana Btanja vu aretidu dala ako 
ovn pod sndb**n»t ek#oVc«iu flrnnkn

doéla, ako bi pod t.iitoratvo podpala, ako 
bi n. pr fsbrika na k.ij god n.söin
prestala delati, ako bi se oaiguraue pnkret- 
nine na drugo mesto preneslt ako b> se 
pr. kojem drugo o d n ittvu  oaigurale, re uó 
kaj god sa p ipeti, kaj bi vu prija^noj 
pogodbi koju toóku preinaéilo, sve tódulna 
je osigurana *tranka druftvu uajdal e za
24 vure priiaviti! Ako bi stranka prijnviri 
zanemarila. onda druftvo ima pravo nro 
osiguran je za nevaljano pregladti i vu slu- 
raju kvara svaku odfttetu zatajiti

Os guruim stranUa dúlna je vu slu 
Caju pripetivsega sa ognja vés kva» za 24 
vure, najdalje za tri dana vu preporu#enom 
listu druttvu  prijaviti. Vu ovoj pri avi 
mora se izteknuti : Sumnja na zrok na* 
tavleg ognja, nane^enoga kvara koli1 <>c» 
po priliki, kak i to, koiiko je pod ai'taj 
spravlenih stvarib i koiiko tih je bilo pred 
ognjem "tranka dúlna je takaj priposiati 
svedoCbu zakonske oblaati glede naneáenogn 
kvara, pre/. öve druétvo neizplaiuje odstetu 

Osigurana stranka sve mogulé dúlna 
je vóiniti za obranu osiguranih atva'ib. 
Druftvo zato i za oue stvari dobro stoji 
kője hu se pri obrani ognja néhotomce iz- 
kvarile ili vni*titi mora e. To *a no na t.oliko 
ii koiiko i kak daleko je stva osigurana 

se bila. Za svako zanemarenja prijave odgo- 
bi vorna je sama stranka. 

ra) I Vivirnrun povrh irgorabh s'varih drgi



dr»tt*0 po •ro j.m  L tu p n ik u , kői m ór. jdulno.t si Jrgtm. K»j prosim »»», níinrete 
tó  potrsbi k «•!)! strukoinjuks vseti I ie fiié zminliti na onog. iirnm>$>ioga dijak*,
oBigursnoj ntrauki dopuáíeno je, <U si kojemu i»e pred dv»jiti let podiepsni kaput 
•trik0TDj«k» «a «obom »seme pokrp.li i rekJi, Dl) v»i» plati, gd« poit.iie

Ako je po ogn u toüki, ili vekli kvsi b,*k"P ?l  rf • * • Maistor. Maj>tonca. je, on n i  Mi-nanaíen, kak ie osigurana svola, oiiöh ' \ . „  ,, u * , • * . . . hl ala halv. Jeli llk IStlUU pO-ítal Siti emk ? K»kdrultTo celu osiguranu trotil plati. Ako • r . 0* . * a mu ide, ako smeino p»t-»fi nj’hovu milost ?n«k re kvar ménéi od otígurane avote, onaa \  K. . 1™ 1 . , ? . 0  véé te dugó tomu, kai nisino oi niegaM ítm o OBiiesem kvar plaía. B). ^  ’
Sraka túli,a i pra.a, koi» bi se m .d Blknp. D ak, ko dra8; ,n#ji d , on 

drnitvom i osiguran<>m strankom pripeti 8, mu <j<ibm, a ]a ram o n'emu najisteniie^e 
ipádé pr«d trgo*t5ki bu f. mén 111 x|age uotim. Gogp. majstor i gmp. majitoricH
eudbani atol vu Budapeítu. najte biti 'ak zbaojenij Pag lej te mi malo

— —— — —  b0jje vu óéi: nisam li ja on oagdainji, od

Z A X 3  A  A  vas pomilovani M bal) ?
in^  ▼ •* *- Mnjstor i Majstorica. O m<j Boie !

. . V ali biékupska milost, je zaistinu nai ueg-
Siromasni diák ;d, áljj jjihslj.

(Dalje.) ! Biskup. Jest « vak je, evő ja, kojega
. iite kakti svojega siua milovali. portai sem 

Petnajst let je vre preilo, od gda je k()| j ()m p0m0£j0m biőkup, n^m^m auda m j 
aaá liromaflni dijak, kojemu j»* 1 •> ,mej f,tari dug nepiagen ostafiti. P»segne v 2ep. 
H 'hily, prfu 8f* me*u odiluíil. - aé inaj *r ^ t0 va,n p|aee za krpanje kaputa. 8ad vain 
i ojegow iena .u reé osi.nb, o..rom.l,l., | Tul|U <llta, | |ara : jen boé»te iti s menőm
**rcd* 8tmo od krpanje, ouo kaj «u si za j mojeiu stolu kak sem |a negda pri 
■ladib daoah prigospodarili i na etrau • *» raéem hrauil «• aedetr, i z»dnje dane svojega 

V* l^ °  Ua ^ra '̂ .,s^aro^ft *ua' arft giflenja pn mtoi vu mól tvi i miru iprovest'. 
koj te nije razmel vu uom kroj, a k ton u Ako pák necete iti k mén , onda budem se ja 
t i  g i óéi sve vBe i v.öe otfavljsle, tak d* ^  fjj| ak, |íel da , e Bebudete v ie  morali s 
Klje bil «  nkakto fmese Svelo, eve je /.»- |((lom p;k4tj ru ruke
pustilo Viéeput 811 obedva skupa if ieli, Surci vegeli oitali su pri ovoj dru*oj
Minő preiniSIj.vajuM n» prolié i .u e  evoj.ge dbl< ler , u 9 d«br.,«tiv.S8«m biknp .Tom
lepő** livleiija, i tBdaenjü evoju netoliu,•. pr-ite)i oltn,e daue tl , lcl,|a , V0Jega ÍU 
Zsleli íu vre, dt bi jih dobri llug douojíl jjtiíje|J)
***** “  °’e tn4ne (loliü« ,T°j sUu “ * Neli e< . . .  pripovert zasadiju vu arde« 
VlUTviui pokoj. oui dobroga erdea goepoderi, kuli síroinslnitn

Nekojega daua aedeli su ovi etarci ekupa dji>k#ln p,>uia|fjn hu ll ,  : budl s hra.
jako lalostui, ar nnu imán del» ver *S*IU nőm, tli s drugom kakvuni podporou, jár ako 
daooT, pák ovak ulti a.kakove waluiba. jim . uDI neblld,  na 0, 0IU „ , tu povrnu|,, 
Poleg tóga vei su b.li dutni peku aa kruh, jjm bu(je dr B n,  dr„K0ln , vetu 
koj jim ved mje hotel ua (porgu) veiu da k((j |ltk a t,#odpuSSa b, z ,,|aée.
vati a bízni goapoda/ potr.boval je avoje z . N(. Ijek (j (ak„djer otu prip„ves, j di, tel 
•lanannu. Odkud budu zaBoga toavezmogli. ZK,ad!ju srdct) p , ldu or„g,  Ml.
A k«m jim je doiel fii Ivicri ? Zvigi je bulva nek budu ztbvaluiavojim dobroéiniteljein. 
aroit vreuienito Zivlenje, smit je meituvttla (Konee )
roditeljov brige, ali boriuei i poipomaganja, Venanti] Vukovié.
kője bi jim bilo vezda juko potrebio , __

Oftk imt(OV*rtjléi premiéijtvajué fa- . . .  f T 1 fíf|.y n n  . 0
lostnn tadainjost, a jós viie buduloost svojn, | \ |  U Y UIT A  \
aaéuju najenput átroput koojov i kőéibe, koja
•e bgfl zastavila zred njihovom hi/om. Ns to Nenavadno pojavijenje-
•kőéi sluga, cdpre k ié ju, i iz nje izajde I* Velike Kik.nde «itamo glas, da je 
••kakov veliki g >spou. T ő je  uzbuuilo malo onh dieimv nad ouom okolicom izkazalo 
•tarca, ali vi^e eiaricu, k«ja je podjedmgo* *e Ci3to lepő protuletn» yreme. l’opli deidjek 
tonla: Stari kaj je to ? Mnjstor: kaj bi bilo? poéel je auret*, sunce iu k n  zasvetilo |e i 
Ov gospon ima bez dvojbe uekakovoga posla r.ztopilo t eg koj ja vu iutrih potokib po 
pri bifnom go«podaru. S ovak >vimi sir unaki uiziuab zniknul O i iztoi'ne straue pijavila 
kak unó mi, nemaju ovakova goapoda nika> se je ua to uenavadna lepa nebeska dnga 
kevogt posla. Komaj je to stari izrekel, od- (r< dica), koja je iza/vala stauovuiCtvo, ko;e 
pri je iluga vrata, a gospou Mupi vu siro- e sa ztóndjeujem gledalo preiepi prizor vu 
naiou tobicu 8 pazdravom : Hvalen budi ovom z mgkom vre neuu. Pol;odeitki nar*id si 
J itu é  Kristui! Mir vu oroj hi/i. iz ovoga pojavlienja telmaói dubru letinu, a

Pr**d prestrafenimi starci stoji b'ékup mi vei mo: l)aj B >g, da bi se ovo ufauje 
Ovaj pobod éinil te je éudnoviti i sa- poljadelcov izpuuilo 1 

nomu alugi bikupovomu, koj je jedoako Pl*< a nem>koga cesara
drlal rnku na kluftauici zuatifeljan, kaj bűre Zuauo je, da cesan i kral.i imaju dob é 
•tdt; ttarec i stanca prepali su se od sfaha piacé. Vu tóm pigleiu mora oemáki aesar 
i pozabi i poljub'ti posveóe ie ruke biékup >ve- nezadoveljen biti, ar vezda öitamo iz noviuah, 
Za nekoliko éasov, stari se je ipák skupa da it orsaéko spraviáée nem-ko odredilo sVo- 
•abral, tér po^me dibéuéim glasom jemu ce am  plaeu povisiti sa tri milijuna i

Majstor. Vafla bilkopana miloat ! Kakva petsto jtzer maikab. 
je to éa8t, nam siroinako a ? Kaj to zoa- Vojna obveaanost
menüje, da je vaéa milost, ov siromaini staa Zikonska predatavka o uovoj vojmékoj 
pohodila. Moiebiti 8a je njihova miloit za- obvezam.sti uarokovala je vu Bud*pe*tu i v 
bírnia? c«dom orsagu veliku u/bun.euost. Ti 11 Kai

Biékup. 0  ne, uisam se ja zabuml goip, ma.i uadviadal jc s vélik n brojom vu oisac- 
majitor, döfd sem samo mo| dug piát iti. kom ipravi^éu i skoro je vt glavnom varoAu

Majstor. Jaj merni Kak bi 9e ja Rmnn b na buknua Demonltiacije proti Tiszi i
podstupil mull ti, da mi je ▼..§* milost dofoa ? 1 megovoj stranki b* le bi morti straéne ikau-

B ékop Pák ipik je ovak drAgi moj I j dalé z.a sobom imala, da se ui|t i/.iisnada
Ttliki je to dug, kojega vám iaplatiti za tvetn Ipripelila f^'ottna smrt kralít viéa Rudolft.

Marod prestal je t demouitraeijami i sva 
koga pozoruost svrnula se je na neercénu 
smrt kraljeviéa.

Posledice drvokradje-
Znano je, kak goapoőt.inski éuiuari grdo 

baratuja s ljudmi, kője vu éumah svojega 
g* spolara na kradji vlove. Veökrat élovek 
za ]eduu paliéku ili zi puslec jagodah, ne- 
<iu£no tam nabrunih, najvékáé grubijanédine 
dobi i kaátige plaőiti uiora, vnogu decu pák 
skoro do g »loga zaiju sleCi lugari, kada 
:e p ’i branju jagodah zateőeju. Najboljé 
opigoje grubijanádi' u te iumske gospode slt- 
de<5» dogodjai, koj se je ovih danor vu Szi 
lágyu pripetil i)va siromaéni seljaki, Otec i 
•m, táli su vu bli2nju iumu, da si male 
auharja (sulioga áibja) nabereju Iduő prama 
domu, zestali su se s áuwarom (oberjagtr), 
koj jih je taki ua grubjaiiski naíin zastavil. 
lieé po rcó, i oni su se posvadili. Za pár 
minutah didi su su vu obéim dra >usi, a 
ot*c i sin leÉa'i su zbok malorrednuga su- 
harja mrtvi. Soma, gde su brali, ie biékupova, 
ottiisumar je véé pred sudom posluAvn bil; 
n egov je zgovor, da su se oui dva ua njega 
poxtavili. To je fal >stna okoluost, nu svikak 
nas opouituja na to: Nedotekni se onogt, 
kaj tvoje nije !

Oober dn
Királyi Pál őrs ablegftt je k uredniku 

naöih n o v n  10 frtor poslal, da bi ru  ime 
njegore 5 frtov na éakoveCkim ognjogasnim 
balu, 5 forintov pák na dadiliéímom balu 
komi*i]i prek dal na plemenite cilje.

Iz D-Dubrave.
Íz Dóin e-Dubrave nam pi*eju, da se 

bal kojega je őitaonica 9 ga o m. obdrtati 
hotela, nebude se obirfala zbog smrti Ru- 
dolfft kraljeviía.

Karolj Tomasi.
íz Varaldina nam piáeju, da su tam 

na koncu januara s velikom paradom po- 
kopali Tomasi Karolya varafdinske éparkase 
vrudnogi rarnatelja. Pokojni tivel je t58 
letah. Tomasi i pri nas ru  lledjimurju 
ima imanje i g o r i c © tak ga vnogi 
póznáin izmed gornjo medjimurskih éitate- 
l,ah naöih noviu. Pokoj mu du é i!

Iz Priloga.
Piéeju nam iz Priloka, da se tana bal 

ogn ogascah nebude 10-ga o. m obdritl 
zbog smrti Rudolfa kr^ljeriCt, nego 17.o. m.

Maiíjarska slovnica.
Rudo i farbe.

Az ásrány es a síinek
Zlato je iu t" i najpleineniteie rudo. — Az 
arany sáiga és legnemesebb ásváuy.
Farba srebra je bela. — Az ezüst szint fehér. 
Zlato i srebro se hasnuje za peneze. — Az 
arany és az ezüst pémie használ tátik. 
Z“ljezo je najhasiiovíteie rudo. — A vai a 
b ghasz losabb ásvány.
2ivo srebro je svetlo- — A higauy fényes. 
Ücel jt  tvrd. — A i acél kemény.
Olovo je mehkeSe kak kuffer. — Az ólom 
puhább mint a réz.
íz kositra se i taujiri duhju — Ónból tá

nyérát is csinálnak.
Iz glais kupice delftju. — Üvegből pohara
kat csináloak.
Papu je báli, &ktl|ak j« érni. — A papír 
fehér, v kalap fekete.
Ali jesu érne farbe papit i i bsli Ikrljaki.— 
Azonban vannak fekete szinü pipirok és fe
hér kalapok is.
Ruta je Crlena, Üst je zelen. -  A rózsa 

a levél zöld.
Póznám i Satu ruiu. Ismerek sárga ró 
zsát is.
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