
V I. é v fo lja m  Csáktornya, 1S89 márczius 3 1 .én 14 szám

S z e rk e s z tő s é g i  I ro d a

Főtér. Sst-Ferencsiek háza, ein#- 
Ut, balra. — Szerkesztővel érte- 
kezűi lehet mindennap 11 ás 12 
óra között. — A lap nellemi 
részére vonatkozó minden közit* 
uáuy H argita i József szer- 

kesztö nevére küldendő.

K iad óh ivata l:
Finchel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek é# hirdetések. 

Hirdetésele jutányosán számíttatnak

MAGTAR és BŐRŰT NTELTEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
______ Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Á „Muraközt tiszti Ínségé ,z'< szövetkezet3, a ^Csáktornyái Ta iréícoénztár", a „Muraközt takarékpénztárhoz 
„Aleó-Murakösi-Takarikpémtár* és „Önsegélyzö-szövetkezetu « a Muraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképző-

’cör" hivatalos közlönye.

E lő fiz e té s i é r e k :

Egész évre . . . . 4 fr t
Fél évre . . . »  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr. §

Hirdetitek még ‘ff<- idtatnax : 
BudapARten: tíoldb rg.,r A. V. 4a 
Eckstein B. hird ii •«( Uécabea: 
Schalak H., Dukei M., Oppallk A , 
Daube G. L. éa társánál és Héráéi 

Brünbeu: Steril II
____ J?

Xyilttér petitsora lé  ;:r.

f LÖ FiZETÉSl 'F e l h ív á s  különleges bajról bátorkodom ez- És ezen is, valamint száz más bajon
/ úttal a nevezett czikkhez mintegy toldalé- a tanító maga nem segíthet !

A második évnegyed elején tisztelet kU' Par S° rl l,ráva Vásárhely, márcz.
teljesen kérjük lapunk l közönségét az elő Az ördög mindenütt űzi gonosz játé- farina it fa .
lizetés megújítására ,  általiban lapunk szí- k4t belemarkol egyesek legszentebb dől- -----
vés támogatására' gaiba, megbontja a családi boldogságot.

Lapunk* eddigi programmjához híven, nem hagyja érintetlenül a községek ügyeit J L j É t l í í C M t f .
főleg Muraközzel foglalkozott, hogy hazánk belemül országok békés íejlődé-
e kiváló határpontját kulturális és közgaz- ,s*^e l s , . ^
dasági tekintetben emelje, hogy az a szom- és e tekintetben a mi iskolánknak 1 ílHRSZ.
széd közel vidékek lakóival lépést tarthas- ls bőven kijut a maga rész.- A , zép ,avaM kaae|gtl<
són s a haladó kor színvonalán a széllé- ^ ei * Idéznék nálunk i?. akik belemar- Az erdő már töldebb leit;
iniekben ugy mint az anyagiakban fenn kolnak a község társadalmi életébe s pár Nyáia* xephyr lengedez,
tudja magát tartani év óta arra törekszenek, hogy a község Égé** vi'ág örvendez,

A vallásosság és a hazafiság érzelmi- hirsadalmi fejlődését megakasszák hazafias { £* •*  «"
nek ápolására s a magyarnyelv terjesztő irányát megváltoztassák s a hazahatlan- komor bu.
sére kiváló gondot fordítottunk. Emellett s a 8  kártékony magvát benne elhintsék. A kikeiel virányán
a hírek rovatában tekintettel voltunka Más szóval: vannak akik a nép közölt • cwli^ány :
.negyére, a hazára és a nagyvilágra Tel- a magyarság ellen, gyűlöletei ápolják, föld- s ,Tém vldtTlok «*"«.
luk ezt részint lapunk magyar, részint hor- mivelőinket ellenszenvre búj lógatják s a v.j,,,,, „,j „ko.z. ia  ?
vát részében. meleg hazaliui érzelmekre vakmerőén Ituunnii, hommn e k.re.xi ?

Igyekezetünk mindig az volt, hogy .Őrnek
lapunk magyar közönsége ép ugy, mint a > Tola magyarba je za nikaj I kaj nam vigan e.eri « ki« paink,
muraközi horvál ajkú olvasó ne csak meg- tóga treba ! (Ez a magyarság semmire a “ rméM.ikj'v?*.I*
lelje a maga olvasni valóját, hanem az öl sem va|o \minek nekünk az !« He „ mi még mindig dúl 
ki is elégítse. Ily kifakadásokat hallani pár év óta Szivemben! Oh hogy van az!

Hogy kiváló nagy dolgokat nem mü- n-\]Unk nyilvános helyeken. Ámor mondd rá: nem ig«z.
'.el'ÜI'k; hn° ly ' X l  'Z n . r ’h á n e T ^ v t  &  eme hazahatlan kifakadások -  ha- Mert nem levél hOi.len
. *?V ' . ‘b  . | . bár lassú — de szüntelen folyása elárasztja H o n é in , I ■ Aj ló érzelem!déki szerény viszonyokon, l őczélunkat , Megerdemiem ...ég ..Ián,
elértük, mert a muraközi népet liozzászok- ‘ ‘ ' Hogy életem lutinaién
tatlük az olvasáshoz ; szent kötelességünk- Csak három eset történt nálunk ez év Felkelj te nap ! fölültem,
nek ismerjük, hogy azt a jóra tovább is! kezdetén, hogy némely szülők bizonyos el- ,,(>gy lényedben I űröd jani !
vezessük! szántsággal, sőt éles hangon követelék az Balassa Qáhnt.

A Muraközt , közös tulajdonunkat iskolától, hogy gyermeküket csak tanítsa 
az előhaladás és a nép minden igaz ha- horvátul, nekik a magyarra szükségük
ráljának (előfizetőnek és munkatársnak nincs — mondák teljes nyomatékkal. Incllllatlu ilh lm .
egyaránt) az uj évnegyedben is további Mire mU(at ez V Arra, hogy az illetők 
rznr  jóakaralábi. ajánlván, vagyunk ki- j „  inlézik munkájukat. í í t i f  t m ^

no iiiizieieiiei Húsz évi tapasztalat folytán mond s mar áldozatot néz * kere*
ézerkeszfc, i haljuk, hogy a szülök mindenkor ürömit* (ionon*! te ló** a martalék, 

két fejezték ki azon, ha gyermekük a ma-
A m a ^ y a n iy e lv  íl. n em  M agyar!ÍV ™  nY*Ivben haladást mutattak. ÉS Íme Az*‘lhteiiemie ííkttlíö?! *"

,111/ ív ich n lü in  kiül M rnos* I,ar 0,11 na -̂ vauiban ellensze- -l e |eHZ> le jry*va kp lecsap
íljKli IoKOmIIHKUílIl gülnek, gyermeküknek magyar könyvet a mennykttvek haragtn*e.

A Muraköz* egyik régebbi számában venni vonakodnak.
felvehetett h magyarnyelv oktatásának kér Hogy pedig az általános és oly kön a 'X . i,'*mUn“m d duhüd.
dése a nem magyar iskoláinkban. , nyen e| nem hárítható bajok közepeit eme Ks rája mély sebet, zsivány !

Czikkiró nagyon helyesen sorolja el .^pecziális ragály mennyire akadályozza s Kérlehetlen kezed
ott ama nehézségeket, melyekkel a tanító- 1 e|keseriti az embert törekvéseiben, arról o . , _
nak ily >skolákban még kell küzdenie. beSzélnl is felesleges. Sem'1 t i £ D  -

Állításai egytől egyig megegyeznek El kell ugyan ismernünk, hogy köz Mert gőgödnek nem áldoxfim,
mindazon esetekkel, melyek másutt is, hogy légiink lakosságának nagyobb része kellő ,{elém a tört átéri veréd.
kimondjam: itt is, hol én működöm, elő togékonysággal s érzékkel bir a hazaszere- lu l l , }| kHöveln sugár,
fordulnak. K szerint mondhatjuk, hogy biz valamint a magyar nyelv tanulása iránt Mely véremből reá szökik . , .
ez általános baj. is. de ki nem zárkózhatunk azon aggoda- Elégeti lelked ! . , n porrá

De cikkíró csak is az általános ha- lomtól, hogy a rosszakaratú hajtogatás kö- . . . .  Wrok uirik.
jók leleplezésével loglalkozván ugy látszik, yelkeziéhen itt ott már-mat o meru o e ne , |gy mi hz Őrük Lény.
nem igen ismeri a különös bajokat, ame- lenhangok tovább szállva, megmUelyezil _  U o ci.., _  miként mér én levém!
Ivekkel nénielv helyen a t«nilónak meg kell!az egész nép tiszta érzelmet s a liazal.it Nyugodj meg n kere«uövén,
küzdenie Y lanság posványába döntik I » ne állj buszát! •«  •> enyém..



FN igy leszek. Lohadj harag, T " , n<lia u fenT nevpzelt kól egyesület te- Csáktornyáig. E hó 23 ún helyreállittaloft
S te lángoló hoszu kihűlj ! kintete* igazgatóága a szegények irányú- a közlekedés IVagerhof (elé — Dgyancaak
Ilisz **ép h béke áldozat, bán tanúsított eme ió indulatáért e téren Stridóról Írják, bogy oll a mélyebben fekvő

rut a io. zu . . . * 7 • e,u az egy|tít legliálásb köszönetét. C^áktor kertek vízzel voltak borítva s az utakon pa-
Kerüld n enyhülj le vérző s*iv, nya márczius 27 Jeney Gusztáv egyl. titlc. lakzolt j  viz. K nap délutánján Stridón a
10» holdoflíiron a ludat: n . . , , . gyermekekre való tekintetből az előadás
Hogy as „Ur íelkentjéneku hív -  Csáktornya város múlt évi szá- j szünHe,t.
Tanítvány és azolgája vsgy. mndáslnak ö*9zeges kimutatását Deák Jó- j

zsef, a város érdemes pénztárnoka külön — Meyysi hírek Festeticli la«s lo 
Zágráb, 18-.it. íebr. 1 1 . 'füzetben adta ki á küldötte be hozzánk is. gróf a keszthelyi m. kir. g-.zd. tanintézet-

Hoiváth jstván Honol A részletes számadást már lapunk egyik "ek 12 ezer írt értékű felo*t ajándékozott,
szt. fér. r áldoxár. januári számában közöltük, ezúttal felem amelyre fogják legközelébb ép teni a C'.él-

hfjiik, hogy a bevétel és kiadás egveuhge nak megfelelő tanintézetet. - A keszthelyi
43917 Irt 3 és fél krajezárt tesz ki*. csónakozó egylet 10 évi közgyűlését e hú

17 én tartotta ineg Az eg let vagyona je- 
h  C L Ú \ F E L E h \  -  A deli vanutlárzaság Igazgatósága ,eIlleg frt 82 kr Az egylet elnöke

elhatározta, miszerint május 1 -tői szeptem- (Jr 0 iHnAdy Quszláv. — Rácz Ferencz 
— Bucsuestely- Buchberger Fülöp rop bér 30 ig nagyobb távolságokra is ad ki aiflö.let)d va> kápán U nkafőre helyeztetett *  

urad. pénztárnok és takarékpénztári igazga- menettérti jegyeket mérsékelt Áron, hosszabb . |le|yébe Dancsecs J mos ment Z ha
tóságilag tiszteletére,aki Csáktornyáról Készt érvényességi tartammal Ez intézkedés na- Fgerszegről.   Zala Lövőn Tanchy Imre
helyre lelte át laká-át, e hó 25-én a .Szob gyoa figyelemre méltó Az ái lábazatokat eplöklete alatt a Körmendtől A.-Lendváiu- 
ranye* asztaltársaság megható buc*uestély t legközelebb az igazgatóság kö/.zé fogja építendő vasút ügyében népes értekezlet 
rendezett a „Hattyú- diszteiméhen. A bu- tenni, akkor mi is ludatjuk azokat f. olva- 1 vojf p,iZOthágok alakultak, amelyek oda 
eiuestélyen az asztaltáisa^g tagjain knül sóinkkal fognak működni, hogy a tervezett vasút
megjelelnek a távozónak volt li.zttársai a _  A csik{or ■ mngyar „épzenekar mieUbb kiépü'jün. -  Göncz Vendel dob- 
lakaiekpéuzUr kápvieelői, helylreli l<»rátai u-(a ösazes7e,|te magát. Sárkuli Sándor pri- r" liakl 2 3 éves loldmivelő a feletti bánata- 
es tisztelői kozUI ezámoaan ; mert valóban wgeté*e mellen. Ezudal oly kitünően l>an, hogy néliány forint át elvesztette, e 
Csáktornyán éa a vidéken nincs ember, ^  azerv'?.V'a IU tagból álló társulat M  19 én Ma aazto ta nugát. -  A Mura 
aki orzinte azivlöl re té|l»lná lJucliberger ( a , zjg0nibb biráló igényeit i. képe- la'yát a veazélyezt.etett Alsó Szemenye alól 
ur távozását. Ál estélyen összejöttek mint- ki « \  tá„ u,ít , ^ ai J;l legutóbbi >0 mederbe fogiák vezet.,. - József nap
egy bűnén akik a megjelent ünnepeltet buc,ue»lélyeii mutatták In magokat nagyobb j*" tnáicz 1 !) én) Bidnái János keszthelyi
zajosan megéljenezvén be je. foglaltak a kBrben # ^  )eleI|v0|lak elismeré ói le’jesen gaadás* a Bdatonban elkezdte a lürdé-t.

a 8. u >aT,Z4ni!',,Z —« •, , Z '\ 'l eikeiü't megnyerniük C ak maradjanak mo amint a .Keszthely. Írja — azólaren- 
n< az nm pe i . o>>jan .uperszte^ |i;'ug. tel.es számban, a pártolás a deseu fürdik naponta- Hogy n.ponta f fti--
tiszltartó ell ök, balján Ziegler közjegye «  részélö| nem f.,g elmaradni. J * . azt elbiaszük, d . hogy a Balatonban,
, diazszónok. Az asztal társaság elnöke ^  f  # ö ze.,ekart a kö^nség szives «/•' '.ár nem. -  Cidsén íelgyu tolták e
üdvözölvén a meg elemeket az el. 0  <*lkb óJindu|alíba , lió 1 1 -én a jegyző szalmakazalját s amig a
szon'ot Zieg er mondotta, aki szép szavak- ... lakosok az ollással foglalkoztak, addig a I
bán méhaila az Unnepeltnek polgár, éré -  Ongyilkcsság. K 1,0 25 én deli,- k(izsé(,  lnásik oldalát gyujiották fel. Elé-
n>eit, tiszta jellemét, íeifias magaviseletét, tAn 3 órakor a Dráva innenső oldalón 3  istálló és pajta-
páratlan becsületességét, megnyerő modo- fekvő kis erdőcskében Buchsbaum varazsdi D ohA ny/loU  ti«:Vo )m éb e . Mióta a >
iá t;  vJSszalekinlett az Unnepebtel Való 28 szabó egy ÍQzfára lc!aka«<zt.otta magár Zu duhánv es »zivarn«mek t teleineHél*, a*ói»
évi ismeretségére, amelyből néliány érdé latuegye területén kö-elletvén el az öngyil mint a *tati*ztika hizonyilja a c/igareiia/ás óriási
kés epizódot tmlneit tel; szavait a lávozó kosgág, a varazsdi rendőrség, am ly gyér ,,,e,vhen emglkedeit. Szolgálatú vélünk tehát 
élteféaével végezte, amire lelke?, szűnni mektk által ebő sorban értesült az esetről, a *1 .a ha tigjreliimket \\ laeh 
nem akaró éljuiekben tort ki a jelenlevő »urgunyileg hozta a Im olgab tót hivatal *e r>S) te hívjuk, ki ek j/abaü .Imaxoti „imperial 
társaséig. Felköszön őket moiulolUik még nak tudomására az öngyilkosságot. A fő sxivaika iöiió gepe (80 ki ló! 1 irt 30 ig) a lég- 
léazint több zben Ziegler, W'ollák, l^elányi szolgabiió ur és a járásorvos ur azonnal nsgyobb mélány ást igényli. E 0 igaretia keszitő- 
Kollarita (veisben), Luperazbek, Kayser h helyszínére mentek. Az öngyilkos Va- Kf>P> m«!y mu ikaképeiaégte ne/.ve mindeo hasonló 
Weisz, Pálya, hargitai és az ünnepelt, aki ra/btlra szállíttatott. Felesége és !> gyei- épugv vékony h ilgyc/.igaret-
az ovációt m<ghutotlan köszönte meg A meke snaija a szerencsétlen halálát Az re aikalmaH, a legjobb, a mi e neml.en kéazül. 
íelköszöntők — egy kettő kivételével — öngyilkost zilált anyagi viszonyai Hímnek A kedvelt mezeiből van ké-/.i've, eórios alakja 
mind az ünnepelne vonatkoztak aki itt részben saját könnyelműsége volt az oka. toy an inin l«ii dohányzó aszt.al díszei kepe/i,
léle alatt polgártáisai ihineiősei és b»iá kergették a szomorú lelt elkövetésére reudiiviil könnyű kezelene kóvetke/.tehen, úgy
lai őszinte szereidét és rokonszenvét ki „  , , , , • .. . .. hö gyeknek uhui térlukuak kellemes idoiölieitül
liinrt tulaidonainál foirva főletr szerénViétre — M'thivó. A perlaki társaskör a *«o!ga\ de hasznos is, mert e gipp*l a legfinomabbtűnő tulajdona na K » oleg sz 1 y tge cgáj.Jornya| dalárda .-zives közreműködésé dohányból kes/i-eti egy c/.is areiia a >g egy é« 
és kedve, modora állal a legnagyobb mér- Vf| , évj , n|js a lM  városj kerül, e. .b «  c .k i .  egy ke.,. 5 kro.
lékben meg ludta nyerni. Távozá-a alkal vend#filö n.l„vterme|)en dale«lélvl rendez *’,>*‘ u*s ,‘-',k!i*i«"“ |.a.o,.'iil,aio ll».o„ift ügyel- 
mából mi is I ozzá árulunk tisztelői soiá- ,, ,. ,, . . - , , r  r . ‘ érdé nél e c/.egneK g«/da>j: c/igarelt« hüvely
1 - r í  / / i i i  r x. 1 • / Helépti (I11 szernél ven kint í f ( ki Kezdelp <s rctkiHm iouh mini ímo a iHüniMiih ü avninbán ,6 knái,.ágainkkai .  o.zmién kíván- ^  ^ ljsz(a ■ ^  fe)e ^  S u k
l«k neki Lóg, ne képezzék a Muraköz- ,w k ö r i  könvv(4r> fele rfezben sze é. «,n4.b.n v.„„.k képvM vl A „eve J !  
ben lOllöll évek éleiének java íetzél, ha- é | tan„ |őkal segélvzö egvlel javára Tor '*"« k,r4o»";* '"sy*" 4" l'ér,,lel"-
nem .ziUoltldéu találja fU tel. e . .zerencsé- .. . .  : ,. f... 'e  gazdag n inia kaialogu.at, lueiyln* egy midi
jét é. boldog,ágát. niérí elii lu e l^ ek  kuszünellel mi„t k00 tlluluWlB hüveJ vigue.ií mi.tával .ll» ,

-  Búcsúszó. Végleg távozván (J-ák- ^ ad a, n jk .és UnlapiKig n\ugla/.l.dn,ik. A loti eleien ív IInul,Ion papír van m« lekelve. * 
tornyáról fáió szívvel buceiizom el e be- , ,*  e V "'"sorozata . I. Egressy, Szózat, legeiüekenei.li, I1.1 valaki egv uuperial o/igaretia- 

 ̂ ’ j . . ... . 2. Hicger. Borús az ég 3. Iluber. Nej, be fűiift geppei sgysxersmiud megho/saija magának l
lytn mindenkitől, k(11 noeen azon kedves szennyes 4 | | uber |',|es lánykám. 5. Ilii -'O kién ,  czigareiia liuveiyeküHzmmieKyiij- 
i.m eióeeimlöl é . barálaimlól. akiktől szó- Honvé()ík (.,atlula|a , Kieger. Alföldi !;”Ln 1 "í * V .1 T t *  ‘
val nem búcsúzhat,,rn e l  Lelkem mélyé , ■ 7. , |uber K w k e s  András. S. 1I«- «• I W b  Immljeke, lanalmazza.
bol fakadt hálával ko.-zononi számos éven . ® v- .• . — A J t u d a p e H t i  H í r l a p ,  a Ic
át irányomban tunuaitolt szive* jóakara *e ‘ ' lojH belek politikai vibaraiban, küzdelmeiben
lukal é l balál.águkat !Kérem larl.anak -  X,n r„ is  X slridöi állami népi.ko .'«>'* v.'aba, hogy meré-
rmg engem topább is azeretelokben ! Ln l «l><>z Horvnlh G yn l. ugyanottam rend s M | magyarig. Lingmo szózatai, melyeket nap- 
solia, de soha nem fogom Önöket elíele.- tanító neveztetett ki gazgalónuk rol napra kibocsátott, elénk vize/.hangoi keltenek
Imi 1 Iften mintlnyájukkai ! Keszlhely, * , . , .. , , , , *»/• országban, » tokosak a „Baiapesii Hírlap*
!«»•>. mái ez. 28. Buchberger Fillöp ,n koi‘,‘lnu' 1 na|,.,kban „ep-teru-egüt; el„„«d.,egé, peet.g éddi, pár..-

6  r  nemigen mutatta, hogy tavaszelő hónapja- :»n tokrx emeltek. A .Budapesti HirUp" m*rn
Köszönetnyilvánítás. A „C^áktor- bán vagyunk. K hó 27 én erős é zaki szél olvasói közt lalóija az ora/ag legkiválóbb intei- 

nyai Takarékpénztár« t,. igazgatósága 30 másfél napig tarló esőt hozott, amely el hgenciájót, mely mege.tette, hogy e lapban a 
Irtot, a »Murakezi Takarékpénztár*4 t igaz öntötte a lapályos helyeket \ Trnava ki- ,ie,Uíftl pjmka nyer legpregnán«abb
gütósága p dig 2 0  irtot kegyeskedeit h aradi s Csáktornya és IVIsIrai. közöli ki- £ í f ;  ‘  í w S i n l f k '
I,<dy bel, jótékony nőegyl.tnek » szegények mosta a vasúti lö.lósl ugy, I, így a vonalok vezeit ...rküLá-ég, . « kö.ön.égn.k ,"or. «•
Kopott eendó kio^zfá* vegeti adományozni 24 óráig nem közlekedhettek tovább mint htt ki<z<» gHiá<n, lekintrt nélkül a kft tsegekré» m

I



z ű í hói 1;6; ; 7? mAn,y 4  '»*'*:■ »***??" f  *. ■■-értesít közvet:en»il . a távirati szolgálat immár tusát -  vonná maga után * 1 manyzat 32 tagb d A mai javaslat vímza-
oly tökéletesen van berendezve. hogy elmond fi-ör. Midőn ezennel komolyan utasítom az iéró' a r^ ‘ rendszerhez, mely jónak és
lutiuk : nem tóriémk a világon semmi jelenté- uradalmi Írnokot, hogy jelen utasításomat pont- helyesnek bizonyult. Az 57. §. módositása 
kény dolog 11 ,,e' ! '.°Ky a n. ’u' ap<̂ 11 Hirlap** rol pontra Ili ven és kiváló sz. irgalommal te je- a részvényesek számára és előnyére nagy

r t s s w f is  m j x s ? a  tz«r Uord" t Vét dé<t ur,a,maz
Wr*. lUkoHi .lenfl Grünvaldllela, lt»|..*h l'á! „,,,1 lehetetlen, elvér ó,„ : l,„*y ,ele« Z Ü  "fm *°k ,do. “" f  * “ f f ’
Írják más kiváló hazai publicistákkal híven a lásomat több izhen ; de negyedéveiikint légi. Píl2 nyereménytartalékot, melyből 1876. 
lap független, magyar pártérdek (két nem, e-ak láld. is pjjyszer ligyelemmel át fogja olvasni és 1879 ben a részvényesek javára 2.100 )00 
nemzeti érdekeket isméi0 szelleméhez. Politikai előforduló eseteknél a netán a/ utasításomban irtot fordíthattak az alaptőkének 3 millió 
hírei széleskörű ósszekottelesek alapján, a lég nem említett munkát mint hil szo’ga, nemcsak forintra történt felemelésére. Azóta uira 
megbízhatóbb források,>ól származnak. Az or hogy végzendi, hanem mint kü'önben jó szorgal- nev z tes ö„szeírre e nvereménvtar-
szággyülési tudósításokat a gyorsírói jegyzrek inas és serény lmoktól másként nem is várható u, összegre gyűlt e nyereménytar 
alapján sz.erkesz'i s az ülés külsőségeit vidám — bee h eten szolgához megfelelőig híven telje- íal™’ mpI>' ha a H )ea 6 ,ni11'0 for,ntot 
csevegésekhen tárgyalja. Magyarország politikai sitendi i*, hogy reá bízott hivatalának tisztáiéi- ^éri, tovább nem lenne szaporítva. De 
és közélete felöl távira:i értesülésekkel látnak knsmeretehez híven, becsülettel, esküje szerint szaporítása nem is szükséges, mert 31 évi 
el rendes levelezők minőkkel minden városban, megfeleljen. tapasztalat mutalja, hogy még mo.toha
sőt nagyobb községben is lm a láp. Európa os- Azon esetre pedig, ha netán az uradalom értendőkben sem kpllene azt soha itrénvhe
szes metropolisaiban Londontól Konsfantinápo- az uradalmi Írnokot szo'gálaiáhan többé megtar- . )CÍ? "em kel,eue a*fc 8° ha 'gWlybe 
lyig saját tudósítók vannak, a kik úgy az olt tani, avagy ö maga is többé sz Vgálni nem af arna, v«nni- Az e<‘J,g a nyeremény tartalék no- 
lörlénö eseményeket, mint az elek romos dróton ha egyéb körülmény az azonnali elbocsáttatását vetésére szánt hozzájárulásból jövőre egy 
oda futó hiteket rögtön megtáviratozzák. A kill- nem fenné szükségessé, ugv egyik éa másik rész „külön tartalékalapod kiván a társaság 
földi rendes tudósitokon kívül minden fontosabb iőt is egy negyed évi leimondás megállapiitalik. megteremteni, és ha egyszer e külön tar- 
•semény felöl a szerkeszlőseg külön kiküldetési! , . , j V , „ .x. . .. r
tagjai adnak gyors és bö ertesiiést. A „Buda. Kilenhen legalázatosabb hivatala elíogla- tálé kalap, jelentékenyeb) ószzegre lóg
pesti Hirlap“ e célokra havonkint oly összeget *Amr és esküjének letétele után, saját élelmezése, emelkedni, a részvényesek még a kedve- 
lordit, mint amennyi ezelőtt 13 évvel még egy évi fizetése és deputatuma, alább következő mó- zőtlen üzletévekben is számíthatni fognak 
egy hírlap egé.-z költségvetése volt; de sikerült d°n Állapíttatik meg és pedig: 160 fór nt osz’alékra Az elnöke megnyitó
is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban ^ámtartöi hivatalból beszéde után feblvastatott az igazgatóság
“  , r gam,,r  *, * : T * k' f  ' " f l T  . jelen ése, mely szerint a múlt évben a
mindig' goudTtordit rft"7 .ogy m ^na,“adjon ellj- Kézpénzben 80 lrl' t«*bi*tosilá»i owtá'y kedvezőbb eredményt
kelő sninvonalán. A közgazdasági rovatban a A r árnagyi hivatalból. mulat, mint 1887-ben; ellenben a jé j  és
magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő meg- Marhahúst 4 mázsát szállitmányi üzletágak vesztességgel zárat*
találja mindazt, a mi tájékozására szükséges A Hízott disznót I db. lak le- A tiiz és szállitmányi díjtartalék
r*RénicMrn»kl>an c<ak kiváló iiók legújabb mii Öreg ly. lkot 20 . 1.K48.530 Irt 13 krt tesz: ezenkívül a tár-
évre 14 Irt, félévre 7 Irt, negyedévre 3 trt 50 Tyúktojást 20O saság különféle tartalékai ez évben is je-
kr, egy hóra 1 Irt 20 kr. Az előfizetések vidék- Sót 7f> lomot lentékenyen emelkedtek. U gyan is: az élet
ről legc/élszerübben postautalványnyal eszközöl Zsirt 40 „ biztosítási díjtartalék 13,414,568 forint 10
beiŐK következő ciin alatt : A „Budapesti Hir- Túrói 30 „ krajezárra, a nyeieménytartalék 2.302,983
lap- kiadóhivatalának, IV. kerü'et, kalap utcza Faggyú gyertyát 16 „ frt 4 kr. a tisztviselők segély és nyug-

S/4m' A kannán bivatalböl. lli’l al“PÍa 498.6 8̂ Irt 71 krra a ,IjévaV-
-----------------------  ---------------- ----- ----- Búzát 3 mérőt alap“ 67,819 frt 17 kr., a dunaparti ház-

Hozsot 20 „ adó tartalék 54,348 frt 15 kr. Az árfo-
M u iílk Ö Z  m u ltj 'A b ó l. Hüvelyest 2 „ lyam kü’ünbözeti tartalék, mely tavaly

teljesen felemésztetelt, az idei mérleg sze-
— Fgy 1723-ik évben kelt kézirat nyomán. — j uradalmi pinc/éhől rint 300,000 ío intőt tesz. E tartalék a

Utasi ás I ZiíiLégef szükséghez képest az „ryTdálmi "‘“h évben gyűlt össze, de ezenkívül még
kertből a lehetséges zöldség helyet egy darab 90,800 frt 50 krnyi tartalék van szón ér- 

az urad Írnok részére kertel, hogy a szükségletet magi termeszthesse tékpapirok árfolyam különbözeiében, m«
Savanyu káposztából 4 akót lyeket az 1888 évi deczember hó 31 iki

En Marianna AMién gról özvegye, ír int Fából aránylag a szükséghez képest. árfolyam Szerint vehettek volni fel, de
gyermekeim természetes es törvényes gondnoka, Egy telién tartása — télen oz uradalmi (én ]eg kjse6b értékkel lettek a mérlegben
Jihlub.zky András dózsílnek unni Muraköz laka,-múnybél, nyáron resrere uradalmi legelőn. A zárszámadásban kimutatott éa
gele uradalmi írnokaim meg, agyőm, c.- pu g. Azon esetre, lm uradalmi ügyekben marni 7(55,553 fr( OS krt tevő nyer mény lelősz-

1 -or. Az iinok a Mindenhatót s/e ne előtt kénytelen napi dijjul ;><> kr. fására nézve javasolja az igazgatóság, hogy
lajtván, élete legyen -  Istennek kedves — ke- 6 or A fenntjelze't li/.etósen és deputalu- HZ abu)szabálys/erü levonások után fen- 
resztény katholikus. mon kívül, ne meró ẑeljo bármi cd-nen bármi y marR(ló 457,509 frt 74 krnyi tiszta nyere-

2 or. Kötelessége az Írnoknak a pretektus, , iiUidonílotlak "v^gazaléritéién W  fényből 1-ör az alapszabályok 60 §-a d)
mint hivatal beli főnöke irányában teljes ®ae, ^^veszteseimnél és az elkövet. 11 hü'len- pontja értelmében közhasznú czélokra, az
tus^ál'sl^k^dott^reiidebBlekéi pontosan“éiT'enge" régbe* képest, még m«. l-ilnteiéssel is meg lóg évi eredmény 1 szfcnlékánsk megleleld 
delmesen teljesi'eni. Valamint másrészről ismét lény illetni. összeg, U. ül. 7638 frt 54 kr. adassák 2-or
n prefektus is, mint az uradalom Írnoka és szol- Kisullam Becsben 1723 ik évi január hó 1. osztalékul minden egész részvény után 152
gája irányában szintén illőleg viseltetni tartozik. ‘ ‘ * frt és igy összesen 456 000 frt fizettessék

3 or Mindenek fölött az írnok kötelessége, Marianna Althin gróf Özvegye ki; 3 or a fenmaradt 1509 forint 74 kraj-
naponkint reggel é« pedig mindjárt napkelte után, i HZül. Pignatelli. czárnyi összeg a jövő évi számlára irattM-
n [>refcktus uradalmi iiodájában megjelenni es nők elő. A közgyűlés az igazgatóság összes
*z uradalmi Ügyekre vonalközé uia-iiAsokat l,i- —  javaslatát változatlanul Imradta el, a fel
kevéaM t̂arUMik* aenp7oiokojuemoka* ĵegyz K Ö ZgaZ (líl«ilff- mentvényeket megadia éa végill megvá-
szóval mnden rendű uradalmi irományokat nem- Insztotta uj választmányi lágokul . 1ÍQ*
csak rendben lar ani. hanem mindazt ami a hí- áhulánnti KUtositó- d° 8Hy ,mre’ Heinrich István, Mendl 1*1-
va.alban írásban, javaslat képében ó. u.asitá- 2 e ls0^m J r , *lltH iftn®" b,af^  ^  vADl Mró Nikohw Fedő-, gróf Nádasdy
sokban elöadatik, a lega/jgorubb titokban tar- hirsasag e hó 2b d.kan Jar otta rendes F gtei ü y u , róf W enckhum
tani ; a szerint se szóbeli, ze irásbeihg. bárki- Cvi közgyűlését Károlyi Gyula gi. elnök- , fl,óf Zelénski Róbert gróf Zichv
rek is azokbjl a legparányibbal is eláium, kile- ]ete . A közgyűlés határozatképessé- jS) \  8 , . * ^
-égni. vagy a/okröl bárkivel is levelezni - -  ^  k komUU{x\;iH* ^után elnök megnyitó UJ •ga/gatósagi tagokul, ^ h o a b ei-
önön magától, a prefektus tudta nólku., akár ? . ,j ]l0iry a közgyűlés tár- ^ ,« ra° nd U,lman k áro T  U 1 ' «rot
aaóbali, akár Írásbeli rendeietet kibncsájtani, — . ’ . ^  u - Zichy Néndo ; uj felügyelő bizottsági la
hanem mindenben és mindenütt ko eles engedel- g) at az a apszabá y ‘ 1 ~ gokul: gróf Batthyány Géza, Jekelfaliny
inességével eljárni. P^» A módosítások főleg a 27, 38. 39, * * g-ánárv Gvula

, . .  ir 52, és 57. ^  ra vonatkoznak. A társaság LdJos ^rot Wyu,a-
4 ar. Komolyon első alakuló közgyűlésén, 185). márcziiP —

latDnul bánni, hasonlóla* elti tóm, hogy vala 13 án a kormányzó testület következőké-
mint ftz uradiln.i Írnok, ujty ímh uradalmi tiszt Jgtt niPgVHliiíiziVrt ' A válflSZtíDRny fELELÓ9 SZERKESZTŐ
írásbeli beleegyezésünk né Fül akar az urad a- A|[0^ aZ el nők és alelnokön kívül 12 tag
lom területén, akár pedig annak szomszédságában ^  g póttagból; az igazgatóság 5 igazgatói H A R G I T A I  J Ó Z S E F

7 S - ' . . S  «• a v -é .1 6  igaígstóból ; a v i t á i d  b i-|
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í red ü l*  Un p ia u m a  : 
Olavui pij«C, frat«*r«k» ki/.a. I*r« 
na koadifnaciji. — 3 urmiaikua 
Buli je avaki dán govorti mód 
11 i 18 vurom — Sva poliljka 
Uéiiée m aadríaja nuvinab, naj 
ae puliljaju na ima M argital 
J o í e f a  nradnika va Cakovaa. 

ladataljalvot
K njiftara Fiaohal Filipova kam aa 

pradplata i obinana poiiljaju.

I 'r o d p la lu a  c a a a  jc :
S’u telő í r t é ..................... i f i  t
A'a pol Irt* .....................X fi t
A’a crtrert Itta . • . , 1 f i t

Pojadini bruji kuitajn 10 kr

Gbzaana aa pula^ punodba i fal 
radnaaju.

 ̂ na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druítveni znanstveni i povuőljivi list za púk.
Izlazl svak! tijeden Jedenkrat i to : vu svaku nedelju, __ _____ _________

S lu ib o ti g la s f iik : M edjim urskoga podpon tagaju ü tga  U novntikoga á r u i  t v  a „ CakoveCke iparkasse" , „M edjim u rske spark a sseu, „D oln jo-M edjim urske S park a sstu
i  „ P odpontagajufega d r u i tv a " n G ornjo-M edjim urskuga k u ltu m oga  d ru £ tv a u.

Od iztoka na znpad.
óudoovito je go^podin Bog vu naturi 

sve itvoril, élovek a a slabom svo'om pa- 
meiju neprerazme n ti nemore doprefi do 
one nedohitne tajnosti bozanske, kojom ovaj 
svet ravna i upravlja.

Osobito zasluaije nalu pozornost, med 
ostalimi onaj narav*ki process. po kojem 
•e sve po svetu prama zapadu ravna,ave tani 
nagiblje.

I lamo ljudstvo se je od i/.toka. najme 
iz Azije prama zapadu najpredi vu Europu. 
zatim dalje po zapadnih stranah Siriti po 
delo, dók je napokon prije 400 let po 
Kristofu Columbusii za Ameriku zeznalo 
tér se i tam nasedlo.

Ovak celi zivutfi svet giblje se od iz
toka prama zapadu.

2 ita »ve vrsti doueáene su od iztoka; 
znamo, da su hrt  iz Azije vu Europu do 
nesli Avari Sadovno drevj*, narofito bres- 
kve i ma'ulice doneflene dabko iz iztoéne 
Perzijt, sl va doseljena je k nam iz visinah 
azijatskih a za őreflnju takaj znamo, da ju 
je glaioviti gostoljubitel Lucullus k nam 
préseld.

Nekoji vele, da je dulinn iz Amerike 
k nam doneflen, nu ovi ne vkanjuju, mi 
znamo, da su duhan daleko na iztoku sta- 
nujuci Khinezi jós prije jezero let poznali 
i liasnovali.

Oiomu naravskomu zakonu podfrze- 
no je iifotinjstvo na isti nácin. Sve naáe 
domace livine doneflene su iz Azije ; kokos, 
íazau, perzij^ka kokoS dolaze iz Jndije i 
Khine. Predji njihovi dandanas tam 2 ivu 
kak divje. A nije li na naá h msg arskih 
seéOh volili videti, da nisu europejskoga 
poroda ?

Vele nekoji, da je puran iz Amerike 
dolel. To bi bila jedna íjvina, ko,a je od 
zapada na iztok dolla. l'ak kak je i óva 
slaba! Na serege giné i uz najboléu gojbu;

Ali gledimo iivinu preseljenu iz iztoka 
na zapad : Kokoli, pure, konji, a isti sta- 
kori tak tana napreduju, da je za duditi 
■e. Vu Aziji je drevje podosta »labo, odo- 
nud k nam presadjeno véé je vnogo lepSe 
a od nas dalje na zapad presel,eno vu 
Ameriki je neizmemo lepő i bujno.

Nase, vu Ameriku preneáene <*r snje, 
jabuke, breskve, ma’ine tam i»u kak dív
jak* leple, nego pri nas op’emenjene

Sve to 2 ivo svedodi, da sve. kaj je od 
iztoka na zapad preneáeno, vnogo bolje 
napredujt, nego vu svojoj pradomovini.

Isti navuki t. j. naobrazba i kultúra 
narodov pödimlje na iztoku tér se sve dalje 
prama zapadu siri. Khinezi poznati su, kak 
prvi kulturni narod. Njibove gradnje i drugo 
i drugo rukotvorsüo svedoóilo je pred je- 
zera let na znanosti. Od ovih preále su 
zuanosti na Egiptom, potlam na Oréku i 
Kimsku, a od Jtimljanov dobili imo je mi.

Uimski gradjanski zakoni, njiliovi kia
d n i  spisatelji i dandanas slu/.e za temelj 
navukov naáe flkolske mladezi.

To palc svi znamo, da smo mi euro- 
pejei znanosti i umetnosti (kuná»e) prenesli 
na zapad t j. vu Ameriku. A i »elitbe 
narodov iáié su od istoke prama zapadu.

Cudnovito je, da oni narodi, koji su 
se nazad preselili vu Azi u, svi su prez 
traga izginuli, doőim íz Azije na zapad 
dosavfii lej o napreduju tér se pomnoz ivaju.

Ovak je to sudbina boianska vu na- 
ravi odredila. Sve íivuCe nagib je se od 
izfoka prama zapadu, samo j dina na>a 
z mlja kretajuC se okolo svo;e ősi, baá pro 
tivni pút ima t. j. obraőa se od zapada k 
iztoku. (ide je znanost, koja Cudesa na- 
ravska pregrunlati more?

Velika su dela Ibája, élovek se do 
njih dohititi nemore !

G- Gy.

Z A B  A V A
Pesma od prel.ee.
Predi deklioa predi, 
l’rav lepu nit naredi,
Da se nebu krCila,
Ni pre tka’cu trgala.
Poátena je prelica,
To je stara pravica,
Ka divojka kaj vala, 
bepu tenku preju ima.
Mariju glej devicu,
Nevtrucíjeiiu prelicu, 
de prela i delala,
Sve za dete Jézusa.
Ak buá pre’a vesela,
Depu pesem pevala.
Kolovred po de rád krog,
Depáa nit bu tek a zrok.

Tenku nit buá stvorila,
S t.f'ga se buá zmislila,
Kak iirljenje slabo je,
Kak ti nit pretrga se.
Tkalec bu preju hvalil,
Ci se nebu 2  njom zdil, 
lTi Bogit buá hvalena,
Ce ga naá raz2 alila.

Verni devojka predi,
Depu si nit naredi,
Smrt, bu nit preirgnula,
Da bu koneo 2 i\lenja,
Kaj si buá lu naprela,
Vu veinost sobom vzela,
Naj bu moja pesmica,
Vám za nauik prelicam.

Tomo Laczkovics

I)va prijatelja.
(Konec,)

Danas niti nije Gjurek na svoje knjige 
misltl, on je samo na svojega prijatelja na 
psa mislil.

Znaá ti Sultan, áeptal mu je vu vubo 
i pr tisnul pesovu glavu na svoja pisa, 
znaá ti, da bim ja na skoro vumrl ? Mi 
smo skupa trpeli. Ti navek trpljivo. ja vi- 
áekrat netrp’jivo. Ali naprama tebi sem 
navek dobar bil. Vdera ti je, kak to viás 
krat, nikai drugo za testi ne dal, kak krum- 
perovo belinje. Ja bi ti bil rád nekaj do- 
nesel, ali asm nisam imái nikaj. Dobd sem 
komadiC kruha, i tóga sem pozabeft sam 
po.el, jer nisam znd, da za tebe nij i mit 
ostalo. Higurno 9Í 9ada gladen, sírom áki 
pes ? A navek mor&á na láncú biti, nigdar 
nesmes prosit, kuk drugi psi okolo beéati, 
moras dán i noö tvoga gospodara imetek 
őuvati, koj ti zato niti dosta brane neda, 
nego te za piacú, kada pijan domov dojde, 
muői i z nogami ride. Ou véli, da med 
nekim mora svoju srditoat zpustiti, a k to 
mu neima nikoga drugoga kak 11 >s dva. 
Bog mi je svedok, ja sam mu se cislo 
S'ojevoljno podeval. sm o  da tebe saduvam 
koj si joá menje morei pomodi nego ja, 
a ako sem imái kaj za jesti, to sem navek 
• tobom poáteno delil. Kak bu tebi iilo, 
kad bum ja vu zemlji lezal ? Na to se 
dedak íuliko razplaC*. Kak sem slab, ali 
sem ti ipák negda pomoci mogel! Ti si 
bil airomaánesi od nas dveh. Ja bum gore 
vu nebu, a íi bús ovde le^sl zvezsn na 
láncú, i ja bum navek na te mis iti morál 
i vu sebi reíi: S&d trpi za dva, sad gla- 
duje za dva.

Tuáno je skamuskal i de'aku rukt 
lizal pes. Dáíak je zamiáljeno pred se g e- 
dal Ovak su skupa Gépeli na mrzloj z imlp 
pred pes om kuticom ovi dva robovi dlo 
vefanskog druíva. bezobrane dste, bezob- 
rane iivinfe.

Drugi dán je dopeljal zapnS eno iz- 
gledajuíi pijanec, jednoga jako bete2 noga 
puklavoga i dosta zmrevarjenoga dê  aka ru 
spital.

Ni t neplatim za ivega. Niti jedtn 
krajcár! véli muz On na me nist nespada. 
Íz pomiluvanja sem ga h an 1, a xa zah- 
valnogt. mi je óva zlobna grdoba mojega 
psa dala po áintaru zatuói. Ako ga gos 
poda neéu ovde zadrfati, naj ga hite fan 
na vulicu. Ako §e k meni natrag povrali, 
j i  ga fubijem.

Decaka su vu spital prijeli i odmah 
vu toplu postelju (lonesli. l ’rvi kral, odkad 
j« z v, le/: il je sada vu éistoj posteiji.

i u je prestal glad, tu je preitalo tu- 
«enje, t i je prestal sfrali.

Kedofnik, koj ga je spovelal i - njim 
se ljubezno i prijateljski spondnal, zapita



4ga na koneu: Jeli ti izüilja \ua. Ivn 
:egB goapodara. i* 7.1 obe dal vub fi ?

N<*, o ne! odgovori Gjurek i suze mu 
poteőu iz lioe. d t sem to iz Ijubavi napiam 
psu dal ué nili. Bea mene bi on bil jo$ 
ve^a sirota, pák nem si misül: najiol e 
bu za njega, ako skupa iz ovoga sveta 
otidemo. .Ja bi bil na rtjái t»j őin na njem 
sam oba?d, aü kak bi to z mojemi slabe- 
mi rukami zgotoviti mogel? .la l>i ga bil 
narno muóil viáe nego on straniski ölovek. 
kojemu je vubijanje meátrija. Nego spre 
vadjai sam ga na tóm pufii k smrti. i stal 
sem poleg n,ega i k njemu govoril Takaj 
sem Éintara prowil da naj ni krarkom 
zgotovi i naj mojega dragoga psa dobro, 
pogodi. PlaéuC si deőak z rukami obraz 
aaki’ije. 1 bilo je hitro gotovo. nastav; stiüa 
i hvala Bogii, sad ga neme/-} nitko viífi 
muéiti.

iíedovn k metne svoju ruku na glavu 
de aka ; Kaj bi iz ovoga siromn>koga de- 
t«ta biti meglő, da je pod pazkum i vu 1 
l.ubavi odbranjen ! Kuliko sreée bi ovo 
])Uno Jjubavi srdce drugim podeljivalo, 
kak sreéno bi samo bilo, misül síje redovnik.

Joá su se dosta dugó od dragog Boga, 
od veCnog bh/enstva i od drugih svetih 
spominab, dók ga redo nik ostavi i k d u 
gim boleatiúkom svoju du/nost visít otiJe.

Einanuel Koll?y.

KAJ JE N0V06A?
Nemir v Budapestit.

Démonén acije piotuvladiuih ljudili tak 
iu veö daleko zasegle i ljudstvo zbok onoga 
nesreCooga 25 §. tak ogoiöale, da je célt 
▼ aroi vu nemit u. Vuogi uepiomhljeuci na- 
padaju tér na vulici iusultiraju vladiue zas- 
tupuike. Tisza Kaünau pák se vc< ulti neuii 
vu otsaCko spraváée piez sprevadjauja pan- 
duruv i husarov. Vu istoj ursaClüj hi2 t te 
je Skandál piipetil, gde je jeden viaiiiu zaa- 
tuptuk jeduoga miauiba obstteii1.

Premenba vu ministeriumu
Spomenuii smo, da ntkoji miuistri na- 

kanili su sluzbu svoju ostaviti, a iz tóga 
glasa se je mkaj vtó t obistimlo. £>iu2bt'ni 
,i8t od 23. o. in. javlja rukopis Njeg. Veli- 
őaustva#kraljj, kője kralj iz tlu2be oipuá a 
na vlastitu p oéiiji Fabuy Teotíla miuistra 
pravie i barona Orczy Bein miuistra nuttujili 
puslov. Na mesto ptvoga jós mjedrugi une- 
uovan, ua drugo pák opunovlastil je kralj 
pnvremeuu Baross Cxabora miuistra üoiiíuui- 
kacije.

Kraljevska obitelj.
Faoiilijn Njegovoga VeuCaiistva odput la 

se je iz Budapesta nazad vu Bee. Kraljtca 
EüzabeU od'ila je s Mar.j un Valenjom 
23-ga marcziuia a pet dauov potlam tóga 
odputoval je i kra j Fereuez József vu beöiiu 
ras.deuciju, Za ovo vreme dal je kralj vu 
Budapeétu vuogo audieucije, vu. gi siroma*, 
jh vu ueptiüki calazeói se prédái mu je 
molbu i znd ibil polekáicu ttrha i nevelje sv< j«í. 

Manőver.
JUiuister houvedstva izdal je ne samo 

Jo/.etovo naredbu gledió na vojn Cke vtibej 
(manövei), kije se őrez ovo Ipto i v jesen 
obaviti imaju. Veibe öve trajwlo budu za 
oticire vu reaervi 28 danov u za vojuike 
(inomke reserviste) 13 dauov, OJe, vu kojetn 
ktaju budu se veibe obavlji.e, o toiu na 
redba uegovori. Molbc za optOAt od ovoga 
mauövera imaju se í a dót étm uiesto 14 da- 
uah pied pozivom priposlati.

Nova kug a.
Ne samo Nemei í Francuzi, mgo, i 

Uftii domorudei poCeli su vi(5 izunáljavati

nova Síodítva, s kojimi se bude le e ljudstvo 
móri lo. Főt ü llihály zom élj sk i gospodin p)- 
kazal je vu orjatlíom spravi '̂u na lem néz- 
davoja jödnu kuglu nőve forme. Ovu na- 
pravtl je na pisebui nácin jedeu solski ma
ii ti ista za puöke i véli s », da je jako prema 
s^o’einu cilju napravljeoa. Kuglu budu voj 
noina miuistra na pregledatije poilaü.

Novo kupaliá'e vu starom Budimu.
N i Akvinkumu, ouom prostoru, gde su 

izkopali stari rirnski amfiteátrum, nadoili su 
nezlavuja ia  15 do 20 toplib zviranjkov, 
koji se vu jelnoj mii ki sliajaju. Voda od 
ov h zviran(kov je v Ijeti i v zimi 28 gr 
po Ceisiu u t ipl i, v zimi uikada sí nemrzue, 
sadizije vu sebi simpor, mangánt i lytbium, 
daje ua diu 168 jrzu* lilruv vodo, pi óim 
zasiuiuje pt ipoznanje prvih zlravotvornih 
topUcab: Negda su llimljaui tu vrüCili se 
proti prutiuu (kostobol) a vezda bude vlast- 
Uik ovoga medi opet javne topliee uted• ti dal 

Nesreöa na áeljeznici.
Pi i jeduoj iuená»j íeljeíiiiőkoj Staciji 

blizu Ibagi, poi neuee pri Piselyu, poökliz- 
nulo se je nek iliko vagonov vu Frag iduc *ga 
brzoga vlaka iz iinjah d«Ii. Pri toiu prehi* 
tilo se je sédéin vagonov, kője su se svi na 
komádé sir obile, buduö je vlak baé nagloiáel. 
Cetiri putniki (tri austrijanc) izgub li su 
pii toj kaLiStroü zivljenje, a veüki btoj njib 
pt etrpel je velike ozlede i raue.

Potresi
íz  razuih strandi nrőí domovine dobi- 

vamo glase, da je vu nek íjih krtjili na jeden 
isti dán potres bil: (Jvak vele, da je na 16 
ga marsijuáa vu Pauliáu i Temeabresztováczu 
ua ovaj dán dosta Cvrsti potres ljudstvo pre* 
plaéil. Obedva óva meda po utila sugiokolo  
poldaua, nu zvau podzemnoga Stropota drugo 
n kaj opazili nisu. N ti nikakov znameniteii 
kvar pri tóm ni je uamáen ni ti ua jednooi raestu.

Gladujuöi
SV# t se posvud tuái na veüko siromaátvo, 

tuíba óva je t istinita, nu mi na s üli iivuci 
komaj si moremo pre Istaviti sir miaitvo on h 
nesreöuikov, kője je udes vu velike \» rô e 
hitil. Citamo svakt 6 is iz novinali nesreih 
ubojstva, koja «e p iptőiju vu varoSib zbok 
siroimstva. N Cjino óva napominj&ti, uego 
spomeuemo ovde nekoliko smeámh ati isto 
tak átilostt.ih dogod jaj * v, k< ji svetlo opi uju 
zivljeuje gladujuc li siromakov vu velikom 
var> Su.

Jedeu mladié lepő i gospodski obleCen, 
p stavi ne vu j* dea hotel (oitariju) tér si 
uaruö' b S gospodski obed. Kida se je dobro 
najel i ve odprav j il na pút, postavi se pred 
njega s oStarji S un skupa jeden otajni policista 
veleöi mu: „ri ispoue vi idete s menotu vu 
iine zikona ua p diciju!- MUdiŐ p< Col se je i 
tobuát; bihii ti al na zadoje oiide s dotiö lim 
policistoin9 veleöi, da potlam vre dojie nazad. 
Ali ga je ^tdtia* zabadava Ceka'.

Policista tobdnj; bii je njegov píjda^, 
koj uiu je pumogel na táj naCin do obeda 
dojti, kaj ,je ov pák njemu vu drugom hotelu • 
na isti na in naplatil.

i) ugi jedeu m’adi! dojde vu hotel téri 
se na < « gl d svili tjostov na tla hiti i na i 
p iluint tvoga potaji. Gosp ida skupe se okolo 
uji'ga; taki je b l i doktor pri ruki, koj je! 
odredil toplu |uliicu i malo druge ok:epe, 
dók je napokon konát-tral, da je mladd od 
glada omedlel. Kada nu to milosrdna goipoda 
pocula, taki su sabrala nekoliko forintov na 
p ipotnod airom ■átiô a mladiCa, koj je ovu 
svoju f.ntu opet ua drugom meatu tak spelal.

I óva |e zanitniva: S óe se po trotuaru 
nobl ob eceni gay«lir,őlovck misül bi, gróf je.

Gpizi null dvt di^a’ta i l i di  vi  lo b i  t.i» 
k sebi zizíve* áiticki ! ;ec;f jeli va* tatek 
doma y J) ima je, odgovore deca. Ni reé te 
mu, da ga darn pozdrav.ti i da zotra d ijdetu 
k njemu, ja sem Miska b di. A jeli bi vi 
kaj dobroga jeli? Nu li dte 8 menőm tu 
nuter, ja vám kupim uekaj dobra.

8 tim odpela decu vu jeden hotel, gde 
naruCi fiúi ob^d za decu i za sebe: K alasa  
je dobro ua obedoval, reöe kelneru, da mu 
n i decu popizl, a on da ide po avuju sup- 
rugu i taki dojde.

Kelner je stopram potlim dugoga Al
katija od dece zezual, da to nije tatek njihov, 
nego samo uekakov MiSki baéi, koj jih je 
pozval ua obed.

Evő dragi seljani medjimurik*, vu ovili 
pár pr piv^dkah vilite mali kip varoSkoga 
Sivljenja. Vnogo bi vám od tóga jói pisati 

i mogli. (Ide su oni glasoviti gavaliri, koji 
b( gatuSe zuaju uapompati ? oni nobl prosjaki, 
koji saCinjavaju 2 vi kip varolkoga íTomast- 
va it i itd ?

ilvalimo dragomu Bigu, daje nam na 
selu ipák 1 *p̂ e tivljeoje dal. N«jun 8 ooiiui 
misl ti, koji krióe : Hej blafteni varoiéini, 
njim je ih g  lepő dal svegi imaju vu izobilju 
viivaji se ouoga, o éem mi seljani niti ne- 
senjamo, ar pri nas hvala Bogu nisce od 
glada ueomedhva na selu, niti nije jofl pri- 
siljeu na prefr gani oaö’n do penezov ili de 
kruha dojti. I najslabefti teftak zaslufti si 
svakdiáujega kruheka med nami doíim vu 
varoéu ima jezeri ljudili, koji bi radi za 
fahéec krutn celi dau deliü, ali pos'a dobi ti 
íemoreju.

Magjarska slovuica.
Razgovor od cirkv«.

Beszélgetés a templomról.
— Ov je naj blif Si put k cirkvi.
Ez a legközdebbi ut a templomhoz.
— Po ovom putu nije med iti.
Ezeu az utou nem lehet menni.
— Ja sem se vés zblatil.
E i egészeu besároztam magamat.
— Nije veliki kvar, sluga bude nekaj 
fiái posta imái.
Nem nagy kár, a ssolgáuak valamivel 
több dolga lesz.
— Nutl vre smo na piacú.
Nos! már a piaczoi vagyunk.
—  Mi imarno joáö<* sto konéajev iti. 
Nikiink kell még száz lépést meuui.
— Ovo je cirkva.
Ez a templom.
— Oua je jedna med naj lepieh okolici 
Ez egyike a legszebbekuek a vidéken.
— Iz nutra je vuogo lepá*.
Belül sokkal szebb.
— 8tupi su jako visokb
Az oszlopok nagyon magasak.
— Oua je poleg vezdainjega naöiua 
zez'dana.
Az a mostani mól szerint van építve.
— Ima troja vrata.
Vau három ajtaja.
— 0  gule jesu jako glasne.
Az orgona nagyon hangos.
—  Ljudi podimlju popevati.
Az emberek óuekelui kezdettek.
— D >pada se ujim popevka pák igrauje ? 
Tetszik ö uiek az ének meg a játék ?
— Ja neraztuim mu2 ke.
Ea nem értem a 'zenét.
— Na oltarah vnoima ivéé gori.
Az oltárokon a gyertyák sokasága ég.
— Akopreui je cirkva Telika, vendar 
je puitA Ijidstva.



Noha a templom nagy, nr.égii tele van 
emberrel.
— Din danas ide viflc ljudili vu ciikvu 
i7 novozvedlivoati kak iz pobofnosti.
Ma napeág több ember megy a tcmlomba 
kiváncsi*ágból mint ájtatosfágból.
— Mladi ljudi átpéeju skor<> ncpreztance. 
A fiatal emberek suttognak majdnem 
szünet nélkül.
— To bi 6e mcralo prepovedat*.
Kzt meg kellene t itán*.
— Kaj vnogi, koji nikakvoga srama 
nemaju, maraju zato, ako re i opomenejii. 
Sukan. akiknek semmi szégyenérzetük 
nincs,mit törődnek azzal ha meg is intetnek

Nekoja horvatska prireéja (Na red k e )
Kaj ti hasni tvoje znanje ?
Ako nitko nezna za nje.
Kukra god je ter2 :en mesa, 
Takva biti zna i re a.
Koj vu nadrih hrjui kacu,
Od nje dobi griz za plaéu.
Mester mrétra delo kara,
Svtki ipák ljude vara.
Na greh tudji, koj se hrusti,
Nek se g’eh i njemu grusti.
Néma mcsta onde fnáb.i,
Gde se svestno vifii slnibi.
Oi pravoga nigdar tata,
Ti nezaprel dobro vnta.
Proti smrti, mii vraéa,
Niti je gde najti draéa.
lledko telő je prokáeno,
Od nevolje i zla treno.
Svet istinu eut nemore,
Zato redki ju govore.
Tolvajov se on neboji,
Koj pri mosnji siabo stoji.
Uíanje, koj v B.-ga mrée,
Ou se oikad vkanit ne e.
Veőkrat ae ua veéer plaée,
Koj veselo zárán akaée.
Vek se vu zlu uíaj bolje,
V dobru pák se boj nevolje.
öim na viSe se tko d'í»,
Tim bu opal jednoc nite.
Zlato bu ostalo zlato,
Ce opadue i vu blato.
Ako uikaj némáé vkcsi 
Ako si poSteu, bogát jrsi.
íz lehka se vu/ge ?ama,
Gge je blizu ognja slama.
Kaj je telő bez iivljenja,
To je clovek bez poötenja.
LaCcu dosta je pokore,
Da c staret la#, uemore.
Lepota je svigder draga,
Ako je prem i bez blaga.
Negi ki bi uerad bolje,
Makar mu i ni nevolje.
Nikaj t(2 ko n>j kreposti,
Njoj svi puti jesu prosti.
Poéetek je veckrat da'a,
Velkoj srréi stvarka mala.
Prazno bude imái p>ijo,
Ki goi k delu ncraa volje.
Volja labko éini delo,
Ako se i poti éclo.
L t2 ,gle rua,*onde vera,
U. a viflc nevrőera.

Emmanuel Kollay.

Prosimo iiíi o pístivftHO predpDtuike, 
koj au nini s predpiaImni dilin’, naj nam vn 
feilaljii leta sv«je zaostatke p >ále)u pali prcil 
|I«ite ponoöju!

Trtkaj prosimo onc postuvane Medji 
murce, koji bi rnogl», pák si nedriiju iiovin-, 
naj predp’atiju ! lm bVs priatelja nebudu 
nigdi na len svetu inéi', kak su öve novine 
kője se samo zarai i puka inedjimurskoga pi 
á-ju i étampaju. Vu vezdaSijenri vremenu 
{aj ouorru, koj nenapridije, ar ou zaostane 
Ve vre svigdi ő taju novine 1 udi i m«si naj- 
najbliieá; susedi prek 1 ) ave, pék Alure i 
na Stajeru. Srvéi vaéa dragi Mcdjimurr, da 
i vi imate priattl,e, koji za vas piéeju pák 
vám piiiiku daju, da 8 .* za neétere lointa e ( 
rncrete z*bavljati pák vuéiti se i nap edovati.j

Kada vám svim vu novim ferialju leta' 
prepoiuöimo jóé jedenput va§j novine: Osta- 
nemo i uadalje s p Havai jem va* i tinski I 
priatelj: Urednik.

LieUiieije>
Proti Dokbja In ri ‘26-ga aprila vu 

Csakovcu.
Proti Füles Lovret cu, JanoSu i Mari, 

1 2 -ga aprila vu llxioáani.
Proti Koí'ják látvanu 23-ga aprila, vu

III. diátriktcáu
PiOti Kozják létráim 13 ga aprila vu 

zavszkaveszi.
Proti Hatlak M.rtinu 2  ga aprila vu

IV. diátiiktuöu.

l i o l e i M l a r .

(Oi 31 ga do 6 -ga)
31 N dél a. Amot | riz.

1 . Pondtljek. Hugón bi-k.
2. Tork. Ferencz P.
3- Sreda. R h írd f
4. Öefrtek. Izidor.
5. Petek. Vinc-nci is pr z. y
G. Subota. Cdtfstin papa y

C E \  A l l T h i

Kuruza 4.90 Péenica 7.- 7.20 llr i 5.15 Jeő 
mén 5.25 Zab 5 70 Grah beli 8  — inti 8 .

L Ő T T E M  JA.
Grac 24. marciu.sa 18H9.

i n  2 0  w  í o

l'ii’K ezik.

fiágerhoi ielől.
Heggel 4 Ara 42 perezkor gyorxv. ) —
Iliiben II » 27 » postav. )f%
lojjel 9 „ 53 „ „ ) ' ?■

ganiisa felől.
Heggel G óra 39 pere/.kor poxlav. )_ .*
Délután 4 „ 17 „ „ ) » j
Fjjel 1 „ 27 „ gyorsv. ) ^

Vasazsd felől.
Itegg-1 4 ó h 50 perezkor vegyeav. )%.*
H*te 9 „ 13 , )."•

Odgovo ni uredn k:

H A R G I T A I  J 0  Z S E F.

V A S Ú T I  M E N Ü T  RUND

C §A K TQ I)N YÁ N

Indul .

lágtihoí felé.
Heggel 6 óra 32 perc/.kor postav.
Délután 4 t 13 « » )
Éjjel 1 » 14 » gyorsv. ) t

Kanizsa felé.
Heggel 5 óra 5 perc/.kor gyorsv. ) _ r
Délben II » 55 » ponlar. ) —i
Éjjel 10  » 2 1  „ » > é

Vara?sd felé.
Heggel 7 óra — pereskor vegyesv. ) _ ?
Este 10 „ 27 „ » ) • *
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ír  verest h it J e t m e n y i h ívotta l

A Csáktornyái kir. jbnóság mint tlk\i 
balóság közliír;é teszi, hogy Puklavecz Márton 
és Mária végrehajtatnak, Hatlak Mártin és 
neje végrehajtást szeuvedő ell ni 1 0 0  f t 
lókekö veti lén és járulékai iránti \égrthajtási 
ügyében a nkanizsai k r. törvényszék a Csák
tornyái kir. jbiróság térüietén lérő IV h(,gy 
kerületi 145 tk: 23G Ik s z . a- ingat'anlml 
Hatlak Mái tint és ne’ét Jurkovits Mát iát 
fele részben illető jutalékukra 31G frt 50 kr. 
becsértékben az érveiéit elrendelte, és hogy 
a feunebb megjelölt ingatlan az

1889 évi április hó 2-an d u 3 orakor
a IV hegy kei üleli bitó házánál megtiltandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron a’ól is dadatni fog*

Árverezii szándékozók tartoznak az i - 
gatlan becsárának 1 0  százMikát vagyis 31 fit 
65 kit készpénzben vagy az 1831. LX. t. ez, 
42  ̂ ában jelzett árfolyammal számított és 
az lö81 évi november hó l-éu 3 3 3 3  sz ». 
kelt ig tzeégügy nin átéri rendelet 8  §-ábau 
kijelölt óvadékképesé tékpapitbau a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 
170  ̂ a értelmében a bánatjéuznek a bitó 
súgnál eló eges elhelyezéséről kiáll tolt szabály 
szerű elismervényi atszolgáltatul.

ívelt Csáktornyán a kir. |bi <Lág mint 
tik vi hatóságnál 1889 fi b utP 24 én <S84
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