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Az Iij vallá.s igazsága, fmi^égesen egy
ezem szelleme, lelcbaráti .^zeretntH lehelő 
elvei a terjesztők buzgó.sága, a jobb érzésű 
emberek igazságszeretete, s végre a mes
ternek példányszerü élete annyi követőre 
talált hogy” a hatalom polcán ülő férfiak, a 
népjog ellenére a vallás nriigve alatt szerzel! 
hatalmukat kezdték lékeni Megdöbbenve 
szemlélték a tehetetlen bálványok papjai, 
hogy az ő rejtélyes sötét birodalmuk, ha a 
kereszténységnek világitő fáklya a bevilágít, 
kilátja annak rejtélyeit teljesen. Az eddig 
elvakitott nép a félelemtől reá kényszerűéit 
valla-tnl elfordul, és siet az igaz igék forrá
sából enyhíteni szomját. \  gazdag eldobta 
magától a vagyon által nyújtott élveket s 
felosztotta hitsorsosaí közt jövedelmét : a 
hatalmas befolyásos ember elhagyta dicső 
séget ira>ztó hivatalát, méltóságának jelvé
nye helyett felhúzta a bűnbánó daróc ölt<>- 
nyél. hogy bűneiért mél óképen vezekeljen 
Hüvelybe dugta kardját a katona s elhagyta 
zászlaját, melyhez eddig hű volt, s oda 
csatlakozott Krisztus követőihez, hogy az 
általa hirdetett, nem e földről való biroda
lomnak szegődjön harcosává.

Csak most, midőn az eddig észre sem 
vett vallás hívei szoros összetartásuk által 
hatalmas testületként tűntek fel a kis lelkű i 
hatalomra vágyók s korhadt szokásokon j 
alapuló hatalmukat féltők tábora előtt csak 
most forditák figyelmüket Jézu^ működése 
felé. t)e most sem г hűnbánai alázatosságát j 
mutatták, most sem látták be a pogány 
vallás papjai az általuk hirdetett igék tartha
tatlanságát, most sem nviták meg szivüket 
az igazságnak, hanem a seriell nagyság 
mesterkélt felindulásával и bálványok harag 
javai s tekintélyük, befolyásukkal fenyegető 
kérkedéssel követelték az igazság rinyomásál.

Az ember gyarlóságából kifolyó gyenge 
ségek gyakran és örömmel alkalmazzák az 
erőszakot az igazlalanság diadalra juttatá
sánál. Most azonban a ferde társadalmi vi
szonyom közt kitűnő jogtalan hatalom féltette 
eddigi bizalmát, mely belé helyeztetett, fél
tette befolyását s mindenáron helyre akarta 
állítani azon csorbát, melyet tekintélyén az 
igazságnak bajnokai szavaikkal lörtek.

Összeduglak fejőket a leginkább fényé 
getett, hiúságukban sújtott irá-ludók és papok, 
hogy tanácskozzanak eme rajok nézve vég
zetessé v ló esemény fölött; liogy keressenek 
hagyományaikban, törvényeikben, vagy a 
vallás megállapított szabályai közi olyant, 
melynek alapján megtámadiia>sák Krisztus 
tanait s védelmet találjanak saját álláspont
jaikra nézve Hiába tanakodtak, hiába keres
ték fel régi irataik minden egyes darabját, 
nem találtak semmi írott parancsot vagy 
hagyományt mely nekik adóit volna igazat, 
mely pártját fogta volna a phariseusokuak; 
nem leltek, de nem is lelhetlek semmi 
olyast, mely az alattuk ingadozó) talajnak 
sz lárdságot kölcsönözött volna. Meri a szent 
hagyományok, melyeket eddig elferdítve hasz 
náltak fel, nem fogták nekik pártját, hanem 
inkább vádolták őket eddigi bitorlásukért. De 
az egyszer élvezett hatalmat elhagyni nehéz. 
Bajos nélkülözni a megszokott tiszteletet, a 
fényt, pompát s fontosságot, melyek a hely- 
J9t iM£ffc)at*J! lépten-nycttion kmfcik az

j embert. Jól esik sütkérezni a dicsőség verő- \ 
i fényiben s nehéz egyszerre, lelépni a magas ! 

polcról, nehéz hozzá szokni azon gondolat
hoz, hogy mi is egyszerű emberek vagyunk, 
kik csak porrá leszünk.

f áj a mellöztetés, az elfeledés. Sérti a 
hatalmast mindaz, mi eszébe juttat ja közön
séges eredet ;'|.

Л seriell büszkeség pedig a legnagyobb 
ellensége mindannak ini a sértést előidézte.

Az ármány nem talált semmi olyast az 
Istenembernek sem élete, sem tanai közt, 
miért az emberi bírói szék elé állíthatták 
volna

Nem i< merlek tanainak megcáfolásába 
be!«* ereszkedni, meri tudták, hogy ők lesznek 
a vertesek. Olyannal vádolták tehál őt be a 
politikai fennhatóságnál, miért bírája, ismer
vén a férfiúnak ártatlanságát, el nein ítélte 
volna, ha a eoripheusok által felizgatott 
tömeg által arra nem kényszerittetik.

Л 30 pénzen elárult Jézus ellenségei 
nek kezeibe került. Megaláztatása után nyu
godtan fogadta a mee nem érdeme1! halált, 
melylyel bebizonyitá küldetésének isteni 
voltát, s tanainak szentséges eredetét. Halá
lával szentlé telte az eddig szégyenteljes 
keresztel.

Л felidézett nagy catastropha alkalmá
val beadott csodák, az emberek nyomott 
kedélye, a hűn tudata megrémítő mindazo
kat, kik eddig Krisztus tanai iránt türelmet
lenek voltak, s a bűnbánat alatt ezrével 
siettek a keresztelés álla’ felvétetni a gyü
lekezetbe.

A hívők között is nagy volt a bánat, 
nagy a fájdalom, mert a fő elveszett. Gyászba 
borult a közönség a rmgv fájdalom miatt 
s remegve gondoltak a vallásra melynek 
tanait még csak elhintő a Mester. Szilárdan 
el voltak azonban tökélve a hagyományok 
diadalra juttatása iránt, mert nagy felada
tukhoz csekély erejüket, segélyezni Ígérte az 
Istenember. Hizalomleljescn várták a megígért 
harmadnapot, midőn Krisztus bebizonyítandó 
isteni hatalmát, önerejéből dicsőségesen fel 
fog táoiadni. Várlak erre napra a pogány 
vallás papjai is. hogy diadalukat mint hitték, 
megünnepelhessék. Katonákkal őriztették a 
<zf. sirl. mert ők sem bíztak annyira látvá
nyaik igaz voltában, mini azt hirdették s a 
beállott események még jobban leronták 
azok hitelét. Hirdették bár nagy hangon 
diadalukat, de hensőleg meg voltak győződve 
megv eret t elésükről.

Eljött a várva várt harmadnap, s ime, 
amint Ígérte, szentséges teste, melyen a j 
durva erőszak több sebet ütött, dicsőségesen 
önerejéből feltámadt s igy bebizonyitá mind
azt mit hirdetett.

Lett öröm a hivök serege közt, s féle
lem és bánat a bűnösök közt. Örvendve 
kiáltá a hivő: Alleluja, s ez időtől fogva 
rohamosan terjedt a keresztény vallás, nem 
volt erő, nem volt hatalom, mely terjedésé 
nek gátat lelt volna képes vetni, s az egy- j 
ház nagy ünnepélyességgel üli meg Krisztus 
halálát és feltámadását.

Adám és Éva M urakózben.

Kérem, csak tessék tovább olvasni, mert 
a mit a cim igér, —  azt be nem váltom ; 
tán csak nem hiszik, hogy az első emberpár 
iakásabeli állapotáról fogok beszélni. — Hanem 
igeii g arról, hogy „böjti prédikáció14 cim és 
Á l i o név alatt a „ Muraköz*-bon megjelent egy 
eikk, melyre Éva ugyanott —  visszavágott. 
О vásták Anti-bójti prédikáció cim alatt egy le
véli. t in « ztein a ,,Muraköz4 I . Szerkesztőjéhez 
annak idején, de mégsem idején, mert Éva 
megelőzött. Miután anyai kéz gyengédségével 
mosta c ak meg A iá n ur fejét, a gyengébb 
nem védelmében megkopaszodoit fejem sehogy- 
sem tud ellenállni azon vágynak, hogy toll- 
hegyre ne vegye Álam urai.

Nos hát: Álam hol vagy? Szólok az 
urnák 1 —  Igenis oly korban élünk, mely a 
külsőségnek hódol. Ámde miért is ne, mikor 
csuk ott találkozunk vele, a hova mindenki 
jelmezbe I megy. dó kedvében alkotta hteu 
a nőt és bizony remekművet, alkotott. Mármost, 
ba ezt a remekműn.t atlasz és selyem díszíti, 
mért. volna eiitéiendőbb mint az, hogy Mun- 
ká si remekműveit aranyrámába foglaljuk.

H így jók meg, nagy szerénytelenséget 
árulnának el hölgyeink, ha farsangban, bálbau, 
hova az embert az életöröm viszi, csak úgy 
fozőkanalasan jelennének meg. Meg kell Caesar
nak adni, mi a Caesaré. A bál a nagyvilágot 
ábrázolja, a nagyvilágban pedig kiilnő az első 
kellók. És aztán, ha ünnepnapon minden sze
gény konyhában a napi kenyér rovására kalá
csot esznek, a jókedv ünnepén fel szabad és 
fel kell a mollt és kát tunt még lyoni selyemmel 
is cserélni. --  Az utópia netovábbja volna, 
ha azt ki\áunők, hogy mindenki tehetsége 
szerint vr gye csak ki részét ott, hol a megje- 
íenés külsőséghez van kötve. Hisz akkor ki 
néni fogyna az ember a köznapias^ágból, akkor 
a szerénység általános oruiv volna és otthon 
maradna mindenki csupa szerénységből. Korunk 
erényei közé pedig a szerénység nem sorolható. 
—  Tehát, ha van tehetséged jelenj meg, 
mint il.ik; ha nincs tehetséged, maradj otthon; 
de ha eljosz, úgy jöjj el, mintha lehetnéd 
Ez ellen csak azoknak lehet kifogása, kik a 
világjavitás rögeszméjében sorvadnak Ezek 
pádig, furcsa, azon nézetben vannak, hogy a 
kis hibákat keli előbb javítani. Hogyisne! 
Nagy hibáinkat nem látjuk be, majd a kicsi
ket javítjuk!

Csemeték, leány ok ! ne hallgassatok 
Ádámra, mégis jó nsszonyok lesztek. Mert 
férjem uramnak jól fog izleni a csemete főzte 
akkor is, ha csak próbafőzés. Ha ti kény 
szérűivé vagytok a férj hibáihoz simulni, majd 
hozzászokik a férj a fi főzésiekhez is. —  A 
kinek pedig kulináris hajlam az életii áuyadója, 
vagy tartson külön s^auicenét —  vagy — ilyent 
vegyen feleségül,

Ádám urnák pedig Érát kívánok, és nem

is vagyok arra kiváncsi: vájjon böjt előtt, vagy 

böjt után fog-e predikálui.
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Boldog ünn epeket kívánunk lapunk tisz

táit pártolóinak és munkatársainak!

A  sorozó  b izo ttság  egyiptomi szembaj- 
bún szenvedőt talált az állítottak között. Az 
illető puscsinai illetőségű. Egyelőre a varasdi 
kórházba szállították. A szolgabiró és a kör
orvos március 28-án mentek a hely színére.

S z ín é s ze t. Mayer regedei német saini- 
gazgató már megérkezett városunkba s előadá
sait husvét hétfőn szándékozik megkezdeni; 
játszik még ezenkívül kedden és csütörtökön, 
szombaton pedig a kisdedóvó-egyesület javára 
rendezendő műkedvelő előadás fog megtartatni.

—  Hym en. Egleez Péter, Festetich 
Taszilő gróf urad. állatorvosa в perdőczi ménes- 
mester eljegyezte Csáktornyán Fehér Józaef 
urad. mérnök bugát, Saller Paula urhölgyet. 
Áldás éa szerencse kisérje ez uj frigyet I

—  M urakö zb en  a lóosztályozás a követ
kező terv szerint foganatogjtratik : Május 1-én 
d. u. Légiódon, 10-én A.-Domborun, 12-én 
Kottori és A. Vidovecen, 13. d. e. Sz-nt- 
Má rián, A.-Mihálovec községekkel, 13. <lé| u. 
Draskovecen Hemusovee, C-nko\ec és 0;>po- 
rovac községekkel, 15. А. К á!rover és G<»ri- 
csánban, 16. Jurseveeen, Slcf.-inec, Pálovec, 
Deizsimorcé, Streite, Vnl árit*. О elmvica Pnd- 
b.eszt, Szi.-Kereszt puszta és Beirkovtc ; 
ugysnaz nap osztályozás Szoboticán, 18 Per- 
lakon; Perlak, Ottók, Cir kovlyán községekkel, 
19. D-kánoveceu, Novákovec, Domadnec, 
Dekánovce kö/ségek, 21. O-áktornyán Csák
tornya, Huzovec, Mártán. Putyán, Szávszkovec, 
Mihovlxá'i, Ivánovee, Má'-vkovec, F.-Pusztá- 
kovpc, Prib^zlavec, F. V dovec, Senkovec, 
Sst. Rókus. K.-Míliálvovec, Ziszádfalu, Brezjo, 
V. Hegykerület, 22. Felsó iiráscsánon: Nede- 
lic Mácinec, Sztráhoiiinec, Ternovec, Felsó- 
Hráecsáu, Szlákovec, Pretetinec, Osrecsán, 
Kursanec, Totovec, Tupkovec, Bog-

d&novec, Dragoszlavec, Martinusovec, Perho- 
vec, F. Domboru, F.-Mihályovec, IV . Hegy
kerület, Preszeka, Badlicsán, 23. Podtureuben: 
Belica, Gárdinovec, Podturen, Szivica, Ferke- 
tenic, Miklavec községek, 26-án Peklenicán 
Vratisinec, Krizsovec, К ristánovec, F.-Králye- 
vec, Peklenica, Zsizskovec, Muraszerd«hely, 
Strukovec, VI. és VII. Hegykerület, 27-én 
Szt.-Mártonban; Szt -Márton, Brezovec, Hlapi- 
csina, Márof, Cseszfjánee, Iurovec, Bujcovje, 
Verliovlyán, Zsábnik, Jalsovec, Sztanetinec, 
Leszkovec, Sáffárszkó, Gibina, Grabrovnik, 
Vescica, Stridó, Rác Kanizsa, I, II, JII. és 
VI. Hegykerület.

—  M u rakö zb en  az 1885. évben szerve 
zett fedeztetési állomások: Alsó-Domborn 2, 
Goricsán 3, Mura- Szerdahely 2, Mura- Szent 
Márton 3, Nedelicz 2, Novákovecz 3, Perlak 
2„ Szoboticza 2, ménloval. Muraköz területén 
ekkép- van 8 födöztetési állomás 20 ménlóval.

—  A  m uraközt hegyvidéki községeket a 
str.dói. rác-kanizsai, gorisicai és orehovesáki 
állami elemi iskolák javára járó 5*|0-оз iskola 
adó fizetése alól a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium az 1884:5. tanévre felmentette.

—  A  h évíz i fü rd ő , mely kitűnő gyógyha- 
tása által a legrövidebb idő alatt я bel- s kül
földön is már szép hírnevet szerzett magának 
s melynek számtalau csuz- és köszvénybajban 
szenvedő köszönheti teljes egészségét, egyéb t*- 
tckinteib' n is kedvezőbb stádiumba ju t legkö
zelebb Tudtunkkal eddig a lakszobák szolgáltat
tak I 'ginknbÍM>l«ot a panaszokra, amennyiben az 
egük vendég a felügyeiéi inté/.kedé>eket hely
telenítette a másiknak peiig szobák tisztogatta- 
tá>a stb. ellen volt kifog >sa. A/.ilyen panaszok 
jövób 'ii n eg-züonek, amenmíben Govoívstn 
(Lö 'gy , ke’/.tbiéy i l.avéb iz és a hév zi ven- 
• églö bérlője e íürdöint.ézet összes lakoszt&ly- 
ja t hé b» vett.* és saját é'dekéb*>n mindent 
el fog követni, bogy a fürdő ven
dégek jogos igényeit minden tekintetben ki
elégíthesse. De kezeskedik erről még Govorcáin 
ismert előzékenysége, pontossága linóm mo
dora, de mondhatjuk ambitiója is. E jeles tu
lajdonságainál fogva ő már tavaly — az első 
évben— a hévízi fürdővendégek kedvenezévé 
vált, szívesen ettek, ittak veudéglöjében ked
veskedvén mérsékelt árak mellett kitűnő éte
lekkel, felséges zamatu borokkal és iparkodott 
vendégeit — ami szorosan véve nem is hoz-

; zá tartozik — jótékony tombolák rendezése 
és egyebek által a legkellemesebbeu szórakoz
tatni. mulattatni és igy a különböző osztályok 
közti egyetértést fontai tani. Mi örvepdünk az 
újabb iutézkedéseknek annál is inkább, miután 
halljuk, hogy a fürdőintézetnél még olyan át
alakulások ,s vétetnek foganatba, melyek azt 
magasabb sziuvonalra emelendik

M űkedve lő  eiŐadá8 a helyb. kisd. óvó egye
sület javára. Csáktornyán a »Hattyú* szálloda 
nagytermében, szombaton április 11-én adatik: 
„A Czifra Nyomorúság“ . Eredeti szinmü 4 
felvonásban, Irta Csiky G. Rendező Belányi 
Tivadar űr. Súgó Puhr József ur. Személyek : 
Bálnay Gusztáv számtanácsos, Verbancsics 
Nándor ur, Bella húga Zakál Tercsi к. a , 
Sodró Aantal, irodatiszt Greskovits János ur, 
Zsófi neje Szigethi Erzsiké k. a. Eszter rokona 
Zakál Nelike k. a. Csorna Bálint, uapdijae 
Írnok Belányi Tivadar ur, Martha W irth 
Etelka k. a. Klotild Plihta Irma k. a. 
Aurélia Plihta Blanka k. a. Juczi Zakál 
Margit k. a. Luczi Baumhack Anna k. a. 
Csorna Balint leányai Mádi Simon, tisztelet
beli segédfogalmazó Boda József ur. Poprádi 

' Endre, Kollay Lajos ur. Tarczali Jenó Noé 
Ferencz ur. Zegernyei Porthenia Péterffy 
Janka k. a. Mózesáé Horváth Délinké le. a. 
Murok Márton, ügyvéd Wisztner Henrik ur. 
Végrehajtó Lázár Károly úr. Becdó Tik 

i László ur. Tóbiá9, hivatalszolga Dobosy Elek 
ur. írnokok, pinezér. Helyárak: Ülőhely, az 
elsősorban 2 fit., a többiben 1 frt, állóhely 
60 kr. Jegyek előre válthatók folyó hó 4-i 
kétől kezdve T<»dor József ur kereskedésében 
hol 10, kr lefizetése mellett ülőhelyekre elő
jegyzések is elfogadtatnak. Egy szinlap ára 
a pénztárnál 10 к . Kezdeteiéi 8 órakor. Elő
adás végeztével táncztnulitság rögtönöztélik.

A  Csáktornyái fbla'ság két tagja a ven
déglőben n.uiatsftg l.ő/beit összeszólalkozván, 
a kölcsönös (-értéseket ) árbajjal akarták tisz
tázni. A pnrbaj vivásia a kiin&neczi erdő
ben levő Z lityi szobor melletti tér tűzetett ki. 
F . bó 4-én délelőtt 11 óra tájban meg is 
érkeztek az említett helyre a párbaj vivők 
segédeikkel és orvosaikkal. A párbajnak pisz
toly ly a 1 kellett volna végbemenni, azonban a 
feleket a segédeknek sikerült kibékíteni s igy 
a párbaj elmaradt. A csendőrség is neszét 
vevén a dolognak, a pátbajozók után sietett, 
de csak akkor ért a helyszínére, a mikor az 
ügy elintéztetett.

„HORVATSKI DEL MEDJIMÜRJA*
Vuzem.

Pravica nőve vere, ljubav prijateljska. 
srdaőnost rasprostraniteljov. praviőno u- 
tjenje dobr h ljudih i nazadnje za peldu 
sluíeée MeStrovo Vivienje, je toliko nasled- 
nikov zadobilo, da su se akoprem jaksi 
starovérei poőeli z» prepadjenje svoje vere 
bojati, Bojazljivo su to gledali ktniöni popi 
stare vere. da se vu njihovih lak zvanih 
svetlih drZavah, kráéanstvo jako razáimje. 
Do toga vremena vu slépoj krnici íivuéi púk 
razbistril se i Jturil se к veri, gd se istinile 
rééi éuti moreju, a ohmul se pako od te 
presiljene i kriviéne stare vere.

BogataS odhitil je  od sebe svakojaéke 
zaba ve i razdelil med novo verski pajdaéi blago 
svoje glasoviti i veliki íjudi ostavili su svoje 
kruh doprina'ajuée slu2be, i mesto oprave 
1 znake glasovitosti obiék 1 i sn se vu prostu 
pokorniőku opravu, da jim  gréhi oproáéeni 
budu. Soldat je vu пойшеи porinul sablju 
svoju i pridruSil se je к Kristuáevim nas 
Ijednikom, da nebude zemeljski, nego ne 
beski bori telj.

Vezda, da su se ver skupile vékáé 
druibe nasljednikov Jezusevih pred táborom 
molo 2elj iéih starovercov, vezda sustopram bolje 
posluáali na navuke Jezuseve. Ali niti vezda 
se nisu pokorili poganjski popi, niti vezda 
neeu prevideli pravicu nőve vere.

Onda su prevideli sve falinge clnveéanske 
slaboi'e i drÉali spraviséa, da predobiju 
vlast i jakost svoje nepraviéne i krive vere 
i iskali svakojaéke fine s kojitni bi tnoglt 
obistinititi govore i naéine svoje krive vere 
a oslabiti i na nikaj spraviti navuke Kristu- 
i-'eve, Zabadav sn iskali i prekopali sva 
stariniska pisma. nisu mogli najti. koja bi 
njim prav dala, nisu nadalje najti mogli 
zroke, koji bi bili dvojbu Kristuáevih navu- 
kov zavdali. Ostalki svete vere. kője su ilo 
onda krivo hasnuvali, nisu jiin prav dali, 
nego su njihovu kriviénost dokazivali. Ali 
dovezda itnajuci gospodstvo je te^ko ostavi 
Тейко je né imefi poátenje svellosl, Ijepotu 
i veliku vrédnosl. koju su do vezda navek 
iineli Dobro je bilo vu svoj dobroti kiveti i 
s narodom zapov(‘dati, a te^ko se vezda pri- | 
véifi к toj tniseli i ja sam siromak élovek, 
koj sem s praha i budem prah. Boli éloveka 
pozabili kaj je bil i misliti, kaj je vezda.

Nisu mogli nikaj lakovoga pred Bogom 
znajti s éirn bi mogli pred clovecanski sud 
slupili i (am brandI se, ar su znali. da budu 
ouí zgubiéni. S tükvim su dakle stupili 
napré, gdé je sutler dobro videl neduínost 
éloveka, ali ga itak moral obsudití. ar su 
ga nato presilili.

Za 3o zlatnih prnez izdani Jézus je 
tak dospel vu ruke ncprijatelov. Poniznoje 
prijel nezasluÉenu smrl. s kojom je dosve- 
doöil, odkud je  poslani i Ciji su njegovi i

navuki. Svpjom smrtjom za svetoga je 
véinil. do vezda sramotnoga kriía.

Veit ke rude sn se pripetile t potvrdil 
je svim onim veru, koji su do vezda nes- 
trpljivi bili profi navukom rtjegoviin, i na 
jezere su od vezda isii к kriZnomu drévu 
i povdali se prevideli pravicu navuköv nje- 
go ili i prijeli av. krsf.

Medju naslednikov Kristuáeve vere ve- 
lika je bila balost, ar giava e pogubljena 
bila. Vu zalosti su sprevadjaii dneve i pre- 
tniáljavali navuke. kője su od Meátra éuli.
> li zato su trdo bili odluéeni za veru sve 

véiniti, ar su pomoc od Boga se ufali i 
obe al jim svaki. Segurno su éekali tretji 
déu da Krisfus рокайе, Ьой.и svemoguénost 
i da odiéeno se podigel bude od mrtvíh. 
Cekali su nato i poganski popi, da svetkuju 
predoblenje njihove vere — как su oni to 
mislili.

S soldati su dali straÉiti sv grob, ar 
se nisu vufali éisto vu svoje i alvaue a iá e 
bolje su je zmesala éuda pripeéenja

Doáel je komaj doéekaní tretii d n t 
evő, kai je obeéal, —sveto njegovo telő na 
kojem je  viáe 1ейкШ ranah bilo — svojom 
jakostjom stal se je od mrtvih -  i tak je 
dokazal sve ono, kaj je  nazvéáéal

Vezda je  bilo veselje med nasljedniki



njegovimi, a med praznoverri $trah, trepet 
i fialost. S veseljem kriéali su Seregi nasled- 
nikov:

Stajuéemo Jezu$u,
Koj je leial vu grob».
Vesel glas podignemo 
Alleluja spevajmo.

Alleluja ! Alleluja!

Ta svötkovina raziSla se s veseljem 
med celirn kráéan»tvom, i jo* dén deneénji 
trpi, da sv. mater cirkva to obdriava i to 
se zove „goristajanje JezuSevo ili vuzemi- 
Na te vuzmene svetke iz srca fielimo svim 
ditateliem zdravje, mir, blagoslov i sreénu 
Alleluju! ___

Z i B A Y l e

0  n a ra v a

О narava mila как sí ré 'ita,
Béé Ivója tak je razumna, tak lépa.

Гит g'aj zviranjek s pticisom si frflja, 
Ovdi obiak s plaoinom se spomiua.
Bregi 8 nebom, vetri zelcnim listjein, 

Zvfir.de pák в pisanim méné ее cvetjem 
Saroo /,& srce nam ra/fiilofléeno 
3ve ovo spomenka nebi imel»?

Lehkoie ptiéici

Lebko je püfici 
Ualko-dalko se>ti;
AI tefiko je ru£ici 

Mctii, 8 bogom“ reci. 
l ’tióica lepá^ga 

Najde kraia paraj 
Samo ialostuoga 

Meue, tuga vinarjo!

Svaki cy tek cvete

Svaki evetek eveté,
* Santo moj je.
Ivoj sve bolje vehne;

2 1 lost. je gledati.
Как tuu pads 
I oev ta üstje.

Vcudar za evét drugi,
Nebi ja dal,

Nit za dragost svu mu 
Так tni Bog pomori 

Jeden lietek 
Od raojega konm!

P/itedi<: Anton Potlachnik.

S t a r a  J а 1 2 а

Pohadjanje,

Kak »u dimo JoSli, -Julia je aajprvo 
gledala za p^neze, da je zeuteljskomu gospu- 
ditm odnese. Janói joj je tri forinté dal, а 
dva sí je veó prvo posudila pri jednoj hifii, 
gde je navadno prala

Zemeljski gospon je j»ko pohlepcn bil 
za t:ovc>. Kak mu je Stara dala, taki je drugac 
po6el joj govoriti Znal je on- véli da ima tarn 
penez. sarao nede se je doteknuti: zabadava bi- 
radi stanuvati? Samo éekajtel

Stara Jaifia pak ne da bi sc srdila bila 
aa ove rodi, iáée se je raduvala, samo da je 
preála ona najvekSa nesreéa, koju je od njega 
öekala.

Za tim je cisto s novotn jakostjum je 
к delu prijela.

Zdravje joj je takovo bilo Ma budi Bo
ga* как /.elezo; ed dele se nigdar ne boja- 
la. Nije -Tal/.a s onitni drlala, koji niisliju, da 
ako evője celo fiivljenje smoütvami dokot fia 
ju, da sti dosta delali. Isti na dobra kr cenica 
je bila, aü zato pri delu si je navek Boga 
za vzela za pel lu koj je takaj Sest dni dc- 
lal prvo, ovda si je pofimul. Ni s vnirni nije 
d'2ala,koji aamo na gotovo lilepiju navek bi 
вато оно rado imeli, kaj si drugi s t< fikoiu 
niakuni i s brigom prisktbiju Imala je  ona tu- 
liko patneti da nije vzela ono, к aj je drugoga 
spadola; jer jo znala, ako tuu ono rzeuie, da je ii- 
rouiak; njemu se to b»§ vidi tak grdo, как da 
bi joj tko it-éta izei.. I«ti»a je tepojevide-

ti jednu devieu, kojaise s svojom marljivostjum 
svojom brigjtn kroz celi iivot svoj obdrzava.

S velikom marljivostjum vera, jer delo 
jedne stare fienske neHimaju tak na veliko.
Za tefiaéko delo je ni, a za sedfifie de!o pla- 
liju malo. Prvo iSío iáée, как su doma preli i 
tkali je bilo nekaj za slu/.iti i za skrbeti; ali 
ve, gde. tuliko i tuliko maáinali i fabtikah 
delajn, vera se neda ve s tam nikaj zaslu/Jti. 
Bog b’agoslovi delo maiinak i fabtikah am 
je to sve lépő, samo se naj nespozabiju 
ona gospoda tam rasiromake, naj je podpi- 
raja u trfikoél i nevolji Vu onom selu, gdé 
jo Jalza stanuvala istiuu govorefi ni jeden 
gospon nije stanuval, pak i tak se je Stara 
dobro éutila tam, jer svaki joj je nekakvoga i 
posla dal, da je iivela eve pomalo i na zad- 
nje si je nekaj priskrbela. Bog joj je blagos 
lovil svakoga truda i svakoga koraka.

Kaj sem rekla bofiji blagoslov ? Kaj 
гг.'е ta reé bofiji blagoslov ?

Na to ti ja nemorem nikaj reéti moj 
mili ói ta tel j nego bo/.ji blagoslov Njemu se 
nevidi ni poéetak ni kraj, iieniorcmo ga s 
rukami vloviti, isfie razumet ga je te/ko, 
ali zatoga ima negde pri hifii, |«kup hódi s 
nekojem filovekom kroz celi iivot njegov a s 
itekojem samo na kratko vtente.

Kaj hi to izkali, kaj je to svetlost 
zadovoljnost, kaj je Bog ? Dosta je to ako 
prvu vidirno, drugu éutimo a vu treóega veru- 
jemo.

Bofiji blagoslov jc bil na svakim korakom 
Stare Jalie, éeja se je poöcla de lati, to je 
sigu:no sretno [doviíila. Ona je s boijom i 
éloveójom potuéju lepő iivela. Ali -tomía je
ii-e fúrt prazna, nemere sirota vu nju nikaj 
spraviti, и zima se véé priblizava. Ta eiina, 
koja od siromakov toplu opravivu, toplu líraim 
I toplu sobu prosi. je zaislinc huda Ab как 
se zove? ietiua bo/.ji blagoslov ou je doiel vu 
kipu toplog vetra. tak da je Jal/.a celi dán 
vuni mogla svoj posel baviti, mogla je vu 
umu iti, tam sülte grane i drva pobirati, 

bas to zadijje joj je ni pntrebno bilo. Ali 
Stara je tak to vodila, da bolje je, ako pot- 
roboéa véé gotovo najde.

Так sve pomalo vreme prejde i dojde 
zima я njenimi dtigami nőéi, Stara Jaláa je 
jako lepő znala prípovedati tak da je vu tom 
znamenita bila. Bni nije svaki dán novu 
pripovedala, nego jednu i vec put, Ali ona je 

i  tak lepő znala prípovedati, da ju je milota 
bila slu-ati. Akc je jednu devedeseti put 
pefiela prípovedati, tak su ju slusali, как da 
bi to nova pripovetka bila Najradjo su ,ju 

i poslusali mali Stefek i susedova к ói Trezika, 
koja je navadno pri Ja'fii sprovodila svoje 
duge ziinske vefiere s preljom, éeíanjem s

- pominanjem. Zato su joj i puce s Rebekom 
skup veliko veselje véiniie к bo/ifiu, Kupili su 
njoj molitvenu knjigu a Stefeku korbafia, kon a 
drevenoga takvoga, koj fuökati zna ako vu j 
njega pniemi'i То veselje da vidite Jalía  kroz j 
celi dán knjigu nije dela dole, в Stefica je

- celi dan rtifiii, s desnoiu rukom pucal je, a ; 
s drugoin pak je kon ja dt fial к vustnicain i 
fuékal je г njim.

Po bofiiéti laki novu tető dojde. Pred 
növöm letu svetkuj'iuo staro Ijeto

Zbilja evetek je to za svakoga. Za budnétiost,
• za profilost, za sada-njost svetek je to. Istiiia 
' vélik dan radosti je to, ako vidirno <la smo- 

loto g veseljem, zadovoljs'vom prefiiveli, i 
как se fialujemo ako se na ov dán secamo 
na one hi'o nesre'a i ueprelike, kője smo mot- 
ti vu prosloj godiui dofiiveli.

Bofie mili, ako bi tu Clóvék sve zapisal 
kaj ni véiuil, kaj bi bil morei svráiti a nije,- 
to bi bilé cela lista. Stara Jalza se nije tre 
bala bojati, ako je u pr< ílu godinu uazad pog- 
ledala takove nercéi su ju dostigle, kojim je 
ni ona bila zrok. i takova veselja je dofiivela 
kője si je sama bripravilu.

Sledi Dal je.

Kaj je novoga.
Svim p< ituvauim fiitateljem vesele vuz

mene svetke i ereénu alleluju íelimo 1
—  P ri h izi N jeg V e i. kralja naéega, je 

vre od zdavuja vremena takva sega, da kralj 
12 starcam akraljica 12 starfeam vu

A „ G O M )Ü Z Ö ‘*
szépirodalmi hetilap

f. évi áptil hó elsejével harmadik évnegyed
ébe lép és rövid fennállása óta rendkívül dús 

í és változatos tartalmánál fogva oly pártolás
nak Örvend, mely az irodalom terén valóban 
páratlanul ál! hazánkban.



A ,,Gonóflj!Ő44 erkölcsöt nemesitő és lel
ket művelő, érdekfrszitő és gondokat Ózó olvas
mányaival kimerítheti'n tárházat képez csalá
dok és egyesek számára.

A „Gondozó*4 munkatársai: P. S/ath- j 
»»áry Károly, Tolnai Lajos, Komócsy József, 
Kiss József, M»rgitay Dezső, Mikszáth 
Kálmán, S/.ana Tamás, Tó'h Endre, Vér
tesi Arnold, Kázár Emil, Éiszaki Károly, 
Endródi Sándor, Balázs Sándor, Dalmady 
Győző, Prém József, IlentalW-r Lajos Sziklay 
János, Reviczky Gyula, Palágji Laj»s, 
Lévay Sándor, stb. stb.

A „Gondozó“ továbbá megkezdte „A 
fránátköves asszony“, Marlitt E. világhírű 
regényének közlését, egyedül jogosított magyar 
fordításban, mely regény egy szere batnyelven 
jelenik meg.

Végre pedig örvendve említjük meg, hogy 
Jókai Mór és В niczkyné Bajza Lenke kőszó
rás íróink Ígéretét bírjuk, hogy a „Gond- 
0*0“ számára Írni fognak, miáltal oly kel
lemes helyzetbe jutottunk, hogy hazánk iro 
dalmi kitfloösógei csoportosítsuk lapunk körül.

A „Gon<l űző*4 meg jelen minden vaaárap 
3 ' ,  Ívnyi tartalommal és ára a bérmentes 
szétküldéssel együtt negyedévre csak lfrt 50 
kr., télévre 3 fit

Mutatvány számmal mindenkinek szíve
sen szolgálunk ingyen és béroientve, ki e 
végett hozzá«k fordul.

Az előfizetési pénzek legczélszerübben 
posta utalványnyal a „Gondüző“ kiadóhivalá- 
hoz küldendők.

Székely Aladár
a „Gondüzö“ kiadó tulajdonosa

Budapesten, dob-utca 14.

Szerkesztő: MARGITAI JÓZSEF urednik.

4412 tk. sz. 84

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság ^észéről közhírré tétetik, 
miként Récsey József, mint néhai Márkus 
János örököse letenyei lakosnak, Kerznár

Jakab goricsáni 1 а к ó з végrehajtást szenvedő 
elleui 200 frt. tőke s j á r : iránt végrehajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
területéhez tartozó csátornyai kir. járásbíró
ság területén lévő goricsáni községben fekvő 
208 Rztjkvbeu А I  1-3 sor 379, 299 6ч 
1633 hzsz. alatt Kerznár Jakab tulajdonául 
felvett 580 írtra becsült ház, udvar, kert, 
szántóföld és az ezen ingatlanokhoz taitozói 
aránylagos legelő és erdő illetménye s tartozékai

1885  évi Á p rilis  hó 2 5 - ik  n a p ján  d- e. 10

Ó rakor a goricsáni község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási írón alul is cladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak, az 
ingatlanok kikiáltási árának 10,/*-át kész
pénzben, vagy az 1881 évi LX. t. ez. 42 § 
ában előirt óvadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni, a többi feltételek a bíróság 
nál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1884 évi Deczem- 
ber hó 17 ik napján.

H irdetések.

ó rás  ós é k s ze ré s z , C s á k t o r n y á n .

Ajánlja dús a n f e l s z e r e l t  r a k t á r á t  mindenné, nü

órák, arany, ezüstáruk és ékszerekből
legfl". kiállítva, a tárgyak mindegyike а сч. к. fémjelzó hivatni áU-al felülvizsgálva

és fémjelezve van.

M i n d e n n e m n

R É G I  Ó R Á K A T .
ugye?in»én

ARANY- és EZÜST TÁRGYAKAT

javítás végett jóttállás mellett., elvállalok.

Régi tárgyak esetébe a legmagasabb árban átvétetnek.

N B : Bátorkodom még jól berendezett o p i ik n i- á r a rn k tá ro n iu t  is a n. é. közön
ség szives figyelmébe ajánlani. 209 5 —*

se ! 
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Vidéki megrendelések lelkiismeretesen és pontosan eszközöltetnek.

ЖЖЖЖЖЖЕ н о  v t u s m n  Щ и п н и  u t 'i i m j n n "

Öliöny-szövelek
özőptermetll férfi részére ;

4 írt 90 kr.
® я *« 1>

10 * . „
12 frt 40 kr.

őltözéteket nadrág, felső-kabát,

c i a k ie  t a r t ó s  ^ y e |> |n « z ö v H b ö l egy
( jő gyapjúszövetből

Exy öltözetre ( jobb gyapjúszövetből
#•10 méter ( finom gyapjúszövetből

( legfinomabb gyapjúszövetből 
Vtazö-Plaidek drbja 4, 5, 8, egész 12 írtig. Légiin, 

ée eső köpenyszövetek fülfli, Loden, comtms Kammgar, Cheviot, Tricot női kendőket: tekeasz- 
tal ptaztókat* perwient: doskingot ajánl

Alapi« 4t*.tt A i i K a r o M i y  . V a n o s  ... 1866 ...
raktára örunnbon,

Minták postabérmentesen küldetnek. Mintalapok a szabómester uraknak bérmentetlenül kül
detnek. 10 írton felüli utánvétel küldemények bérmentve. Állandóan több mint 150 000 o. 
4. írt, értékű raktárom van, ennál fogva természetes, hogy nagy világüzletemben sok 1 egész 
6 méternyi posztó-végek maradnak, csakhogy ily posztóvégeket kénytelen vagyok jóval a 
készitési áron alul tovább adni. Minden józanul gondolkozó ember befogja látni, hogy e kis 
posztóvégekből minták nem küldhetők, mivel nehány száz minta rendelésénél e végből mi 
sem maradna, enné fogva tehát valóságos szédelgés ha posztókereskedési ezégek posztóvégek- 
böl mintákat hirdetnek, mert ez esetekben a minták egész darabból és nem végekből valók, 
ijy eljárásnál a szándék ősmeretes. Meg nemfeleló posztóvégek kicseréltetnek, vagy a 
pénz visszaküldetik. Levelezések magyar, német, cseh lengyel, olasz és íranczia nyelven 
fogadtatnak el. 9 -  20

I

BM t** K rtvc közvetlen H am hnrglM iI
közvetlen szétküldés a mi jó hirnemü kávé* thca 
csemege stb. nagybani raktárunkból a leg kitint Лч 
minőségű áru llege(ÍQ8&fek árakért bementve, előle- 

gee G*etés, vagy utánvét meltett.
KÁVÉ 6 KLÓR. ZACSKÓBAN ÁR O. É. I KI
Kiívé cselédség részére . 3 20 J tv, eöld агЛя finom . . f>
Rio, finom erős . . . .  3 50 Araoyjáva i^enfi. gyönge. 5*20 
Snntos, ti*zta . . . .  3 75 Portorico. cAmnto« агЛя . f, О 
Cuba, zöld erős fényes . 4 20jGjöiigjr kávé. leli i. zöld. ТО 0 
öjöugy Mocafr valódi füzes 4 45 Java, nagyszemö legrtn. . 5  0Г» 
Ceylon, кокев zöld erős 4*95 Arab Мосса.п°ша» tüzes ?

Chrnai tóa díszes eeeloneaékben ár klgr. ként o. ó fit
K»Í8ow Con^o pornál, tin« 1*70 TiibUrizsfifAutí. 5 klgrként I iU 
Сопке, igen finom . . 2  60 J.tmaicA-Kuui U 4 liter . i i:M 
Souhong. lefinom . . 3 70 Caviar, | ;l.) 4  klgr. tiszti 7 “
Pecco Souhong, igen fin . 4 90 keveset só*va 1 klgr .. í : 0 
Ceíaiar keverék családi téa Aiókak szard, körrtlb. 24Ó(t. i \ ' (, 

igen fiúm * . . 4 20 Csemege 2diként körb 4S0 о

I'lény-arjegjEék iérrtlb. <000 csikkekről ingyen ée bénntiJ r *

ETLINGER és társa Hamburg, világposta-szétkf-7 ’

A*oa oegy remeteségek* melyeket egy londoni 
nagy vasbutorgyár. a „Keddení^de Brothers and C m̂p« 
ezége, a glasgowi bank legutóbbi bukása alkalmával 
szenvedett, annyira megingatták, hogy kénytelen gvárát 
beszüntetni, s a tömeges készletet, kitűnő jóságu s 
minden kiállitásnál az arany éremmel jutalmazott 
vasbutorait a gyári ár negyedrészén végle elárusi 
tani. Ajánlom tehát a fentnevezett háztól bizományi- 
lag reáin bízott csodaszép

(Az ágyak majd 

e rajznak 

h a s o n l ó k )

400 darab vaságyat felnőttek számára s minden szoba 
s lakás díszére válinak, hihetetlen csekély áron darab
ját 8 írtjával. (Előbbi ára 32 frt 50 kr. volt.) — Egyes 
megrendeléseket is teljesítek, a meddig a készlet tart 
mindig teljesen ép, hibátlan minőségben, a pénz 
előlege« beküldése esetében :

B u g á n y i  F .
G é p - R a k t á r ,  B ó o s b e n  

Landstrasse, Krieglergasse 3. B.

Különösen a tavaszon s nyáron a vaságyak, 
mert folyton védelmül szolgálnak a férgek ellen, s 
mert tartósak н összerakhatók, a faágyakat nagyban 
felülmúlják. 207 5— 12
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