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Korunk a haladás korszaka. Ideálisiák 
voltak, vannak és lesznek is minden időben. 
Ezek teremtő lelke adja meg az inpulsust 
a gyakorlati élet vívmányaihoz, reájuk tehát 
a gyakorlat és a tapasztalat emberének is 
nagy szüksége van. Helyes ha az erős kép 
zelődő és a tapasztalati tett- képes lélek 
egy testben találkozik, akkor teremt a lélek 
szépet, dicsőt és hasznosat. Korunk köve
telménye pedig épen a szépei, a dicsőt a 
hasznossal harmóniába hozni, ily eredményre 
kell tehát minden tettünkben törekedni.

Fines. Igaz, de mennyi hiányzik a 
sok közül minek lenni kellene? A nagy 
költő sokat kiérdemelt, mondjuk kiérdemelt 
mindent, a mire úgy egy halandó aspirál 
hat, sokkal többet kiérdemelt a késő utódok 
előtt irigylésre méltó nagy hire, mint egy 
szobrot, melyet az idő réz foga előbb utóbb 
mégis csak megőröl.

Nem emléktáblát, emlék szobrot ma 
már, ez múlandó valami, s emlékeztető jel 
olyanok előtt csak, ki történelmünk kima
gasló alakjaival hallomás utján foglalkoznak, 
ilyen megnézi e szobrot de annak jelentő
ségét fel nem fogja, s legfeljebb csak kala 
pót emel előtte, magában gondolván e jám
bor keresztény kath. hivő szokott köszöntését.

A nagyok emlékeinek megörökítésére 
ma már más ut is kínálkozik, filléreinket 
sokkal méltóbban és üdvösebben használ
hatjuk fel mint monumentumok emelésével

Van például megyénkben több oly csa
lád ivadéka, kinek ősei halhatatlan érdem e
ket vívtak ki megyei életünkben, emlékeik
nek sok hálával tartozik a megye, az ország 
közönsége. Ismerek például egy családot, 
mely mind, öszes vagyonát lezajlott szabad 
ság harczunk sikeréért feláldozta vérével, 
életével küzdölt az utódok jólétéért, ma két 
tagja van életben, » mindegyik küzd a vég
nyomorral. Nincs rajtok irgalom, nincs raj
tok segítség Urnák született mindegyik, a 
nehezebb, fárasztóbb testi munkához nem 
szokott szellemi munkára ma már nem ké 
pes, koldulni nem tud az, ki vatamikor liv 
rés szolgákat tartott. Ma nyomorék, s a 
legszerencsétlenebb halandó mind a kettő!“

De hány van, s mennyi lehet ilyen és 
olyan, kinek érdemeit nem ismerjük, de 
kétségtelenül vannak. Ezeken nincs segítség.

Emelünk szabadság szobrot, Arany 
János, és én nem tudom miféle szobrokat 
nem, elköltőnk ily czélokra ezreket és ezre 
két, áldozunk a szépművészetnek de haszon 
nélkül, s ki tudja hány oly nagyunk adta 
ki lelkét, kinek ivadéka küzd az éh halállal, 
helyzete készteti a becsület és becstelenség 
útja közti válogatásra, s midőn az utóbbira 
tér, beszennyezi tettével ősének szent em
lékét. -

Ha szerencsétleneket kell felkarolni,
kkor örökítjük meg az ősök emlékét ér 
emükhez méltólag, ha véginségre jutott iva 
ékait a végküzdéstől megóvjuk.

De erre nem alkalmasak a szobrok, 
эк kai méltóbbak és üdvösebbek a „ szere 
I -4, a men “-házak s efféle alapítványok, 
o) megvonhatják magukat az önhibájok 
élkül tőnkre jutott polgártársaink. A szob  
эк helyett ily intézményekre adakozzunk,
«Teszteljük el azt például: I etőfi, Eötvös, 
J«ák, Zrínyi stb. alapítványnak. Így hozzuk

kapcsolatba a szépet a jóva\ az ideálist a 
r>racticussal, s ha mi ily alapon például egy 
Zrínyi- tápinté^etre gyűjtést kezdenénk, meg 
vagyok arról győződve, hogy előbb emelőd- 
nék emlékének egy palota, mint egy homok
kőből faragott emlékoszlop ; s a felett sem 
kétségeskedem, hogy utánzásra is találnánk.

Rajta tehát, ne riasszon vissza bennün
ket a kezdet nehézsége, egyakarat azt 
mindenkor leküzdi, s mondjuk el most, hogy 
a mi nincs, az lesz. T у G Y— a

Nyílt levél „egy tanügvbarathoz “

A »Muraköz« 43-ik számában »egy tantivy 
barát« felvetette azon kérdést, ki az oka annak, 
hogy az újonnan választott iskolaszék mindeddig 
nem alakult meg ?

A dolog éle —  látom -- ellenem mint a 
volt iskolaszék elnöke ellen irányult, s mert az 
interpellates csakugyan alapos — kötelességem, 
nek ismerem л felvetett kérdésre nyilatkozni.

A z iskolaszéki tagok választása körül kö
vetett eljárás ellen félfolyamodás adatván be, 
ekkor a városhirótól megkeresést vettem , hogy 
addig, mig a választás jogerőre emelkedik, a 
volt iskolaszék a tőrvény által reá rótt jogokat és 
kötelességeket végezze ; ... az 1885. évi október 
hó 13-án 1499. sz. #'att meg azon értesítést vet
tem, hogy a köziga/.gaiási bizottság a választási 
eljárás ellen beadott felfolyamodást elutasította.

A  képviselő-testületnek azért, mert sok adót 
kell fizetnem — én is tagja lévén, tudtommal a 
közigazgatási bizottságnak érintett határozata a 
közgyűlésben kihirdetve nem lett ez iránt tehát 
1885. évi október hó ‘29-én s z ó v a l  kérdést 
tettem a városbiró urnái, s miután ő maga kije
lentette : hogy ez ügy van, tudtommal pedig a 
közigazgatási bizottság határozata ellen is van 
jogorvoslatnak helye ... a választási eljárás te
hát — nézetem szerint . . még mindig nem emel
kedett jogerőre.

Ez oka tehát a meg nem alakulásnak.
A  felszólalónak pedig válaszul csak annyit: 

hogy ezen ügyben, a népnevelés szt. ügyében a 
nyilvánosság mellőzésével ha egyenesen hozzám 
lordul, egész készséggel szolgáltam volna a fenti 
— ugyhiszem megnyugtató — felvilágosítással s 
nagyon kár volt neki az „egy tanügybarát“ ál- 
arcza alá rejtőzni!

A népnevelő« és a magyarosodás érdeke 
megkívánja, hogy nyílt sisakkal (nem álarczczal) 
lépjünk а к űzd térre.

Csáktornyán, 1886, november 1-én.
Z A K Á L  H EN R IK

ügyvéd,
;tz iskolaszék rótt elnöke.

*

Örömmel közöljük a Csáktornyái iskolaszék 
ügybuzgó, érdemteljes és közszeretetben álló el
nökének megnyugtató sorait. Az érdeklődő „tan. 
ügybarát44 nevében egyszersmind kijelentjük, hogy 
a kérdés éle sem a nagyon tisztelt elnök ur, sem 
az iskolaszéki tagok, sem más ellen specialiter 
nem irányult, de nem is irányulhatott, mert hn 
ez esetben kötelesség mulasztásról van szó akkor 
azzal különösen a régi iskolaszék épen nem vá
dolható. Különben is a régi iskolaszék teljesiti az 
uj iskolaszék megalakulásáig hivatalos kötelmeit, 
amint ezt f. hó 2-án is tette ; amidőn több ügy 
ben határozott. Ennyit megnyugtatásul az ér
deklődőknek.

H  l R  E  IC

—  Kinevezés A vallás és közoktatás
ügyi in. Kir. miniszter ur a Csáktornyái áll 
tanitóképezde igazgatótanácsához Szakonyi 
Zsigmond tanácsost alelnökké, Luperszbek 
József póttagot rendes taggá és Zabái Hen
riket póttaggá nevezte ki.

Áthelyezés. Horváth Márton kursa- 
neczi áll. isk. tanító a rácz kanizsai áll. isko
lához, helyeztetett át, helyébe Kursaneczre 
pedig Göncz Ferenc? palinai tanító nevezte
tett ki áll. isk. tanítóvá.

—  A perlaki kir járásbíróság f. hó
l-én kezdette meg hivatalos működését, mely 
alkalommal a perlaki templomban ünnepélyes 
„Veni sancte“ н magyar mise tartatott, me
lyen Moluár Aulai esp. plébános s országgyű
lési képviselő magyarul hitszónokolt. Ezen 
mindenesetre örvendetes eseményt s a plébá
nos untak valóban szép figyelmét a magyar 
kir. járásbíróság irányában, hazafias őrömmel 
hozzuk nyilvánosságra. Tudtunkkal a perlaki 
szószékről még soha sem hallatszott az Isten 
igéje magyarul. Az ut meg van törve. Vajha 
ezen szép kezdetnek folytatása is lenne s a 
most már felszaporodott, magyar hívők követ- 

I n k̂ a Csáktornyaiák péidáját. és folyamodná
nak az érsek úrhoz, hogy ők is legalább minden 
második vasárnap a vallás vigasztaló szavait 
saját anyanyelvükön hallhatnák!

— Csáktornyán a halottak napja előesté
jén ez. évben is czeren és ezeren keresték fel

< a halottak birodalmát s rótták le kegyeletük 
; adóját elhunyt szeretetteik irányában. — Sok 
j család sírboltja a legnagyobb fénnyel és pom

pával volt kivilágítva, Á szebbnél szebb ko
szorúkat egész nap vitték ki a sirbalraokra. 
Délután pedig kocsi, kocsit követte a szt.-mi- 
hályi utón, a temetőben pedig valóságos 
tolongás volt. Az áll. képezae növendékei 
gyászlobogóvai testületileg vonultak ki Bárány 
Ignácz elhunyt igazgató feldíszített sírjához 
s ott két éneket énekeltek. A kegyelet ér
zete mellett azonban a megbotránkozásnak is 
jutott elég jókora osztályrésze. A nyers tö
megből egyesek némely síroknál megbotrán
koztató észrevételeket tettek, s általában oly 
magaviseletét tanúsítottak, mely épen nem az 
örök nyugalom helyére való. Városunk elfil- 
járóeága nagyon jói fenné, ha ily alkalom
mal rendőrei közül kirendelne a temetőbe s 
nem engedné meg, hogy a temető az erkölcs
telenség és durvaság tanyája légyen.

—  A roncsolt) toroklob Muraköz felső 
vidéken néhány községében oly erős járváuyá 
fejlődött, hogy lassanként á gyermekek egész 
seregét elpusztítja, sőt a felnőttek közül is 
nem egy áldozat akad. Hogy a baj ily ko
moly jelleget öltött, annak a nép maga az 
oka, mert sokáig eltitkolta a bajt. A hatóság 
meet már mindent elkövet a baj lokalizálására 
és megszüntetésére ; bizottságokat küldött ki, 
kó házakat rendez be, azonban aligha későn 
nem. Orvosok dolgában is elég nagy a baj, mert 
a Csáktornyái orvosok itthon is eléggé el vannak 
foglalva, mintsem hogy a begyek közé gyak
ran mehetnének. A nép már zúgolódik. A 
napokban Csáktornyán is balt ei 1 gyermek 
dyptheritisben.

—  Sertéslopás Beliczán. F hó l-én 
éjjel Mandl Róbert b i tokos kárára óljából 
15 darab sertést lopott el 2 gárdinoveczi 
és 2 rátkai kaná*z. A károsult cselédei reg
gel 3 órakor vették észre, hogy a nagyobb 
mennyiségű sertés állományból a hízók és mala 
ezok, a melyeket a tettesek elhajtani nem 
voltak képesek, szanaszéjjel vannak az udvaron 
s kertben. A gyümölcsösnek a mezőre szolgáló 
szétdült keritése mindent, megmagyarázott A  
A károsult, embereit rőktön lóhátra ültette 
s a d rávai és murai hidak és kompokhoz 
küldötte, bogy az átszállítás Muraköz terű-



letérői megakadályozza, azonban k é s ő n ,  | 
mert a sertések amint a nyomok mutatták, 
túl voltak már a leteuyei hídon. Megérkez 
tek m Csáktornyái zsandárok is, akik a 
nép tauácsáraa gardinoveczi kanászokat ke
resték fel. Egy suhanczot találtak otthon, 
társa a murscsákiei dobén volt. A kanász- 
suhancz szép szerével uem akarván vallani, 
a csendőrök drasztikus eszközökhöz folyamod
tak s sikerült a kanász fiút vallomásra bir; 
niok, ki megnevezte társait. A csendőrök fel
kutatták a másik gárdinoveczi kanászt is, aki 
azonban nem akart vallani. Acsendőrök meg
kötözvén a két jómadarat kocsira tették 
őket s Rátkára s innét Tormaföldén hajtat
tak, a hol elfogták a másik két kanászt is, 
kik szintén nem akarták a részességet beis
merni, Végre a csendőrök sikeiült csellel 
kivallatták a rátkai jómadarakat is. Ugyanis 
a község háza szobájába zárták a két j 
kanásst, előbb azonban az egyik zsandár az 
ágy alá bújt. A magukra hagyott kanászok 
megegyeztek abban, hogy semmi szín alatt 
nem fogják bűnöket, sem azt hogy hol 
vannak a lopott sertések, megmondani. 
Csak ezt akarta az ágy alábújt csendőr 
megtudni, ki a kanászok nemcsekély rémü
letére elóbújt az ágy alól. A sertések 
közül egyet már megsütöttek, a többit pedig 
a lenti-pzombathelyi erdőbe h jtottak a kaná- 
szok. A sertés-lopok a Csáktornyái börtönben 
várják büntetésöket. A Csáktornyái csendőrök 
ügyességöüet valóban fényesen igazolták e 
lopás tetteseinek nyomozása ealkalmával s

elismerést érdemeltek ki maguknak; nevök: j 
Bobánovits Kálmán és Türk Mihály. Mandl 
úr ispánja: Vészelj úr aki folyton a csend
őrökkel volt, nagyon elősegítette a tettesek 
kézrekeritesét.

— Véglegesítés. A közoktatásügyi 
minieterium Bauer Józsefet, a Csáktornyái 
polg. iskola tanárát ez állásban végleg meg
erősítette.

— A roncsoló torok lob gyógyítása érde
mében dr. Krasovecz Ignácz szakférfiú 
tollából egy ezikket kaptunk melyet jövő 
számunkban fcguuk közölni. Előre is felhívjuk 
tisztelt olvasóink figyelmet e közleményre!
A nép vezetői hasznos szolgálatot tehetnek 
a pusztuló gyermeksereg érdekében, ha a 
közleményt megmagyarázzák s annak értelmé
ben fognak eljárni. ______

—  Kaufman és Simon hamburgi ban- ( 
károk mai hirdetéséie különösen figyelmez
tetjük olvasóinkat. A kinek ha lama van ér
dekes, csekély költségű szerencsékisérletet tenni, 
annak ezt a számos és jelentékeny nyeremény- 
nyel biró, államilag biztosított pénzeorsolást 
legjobban ajánlhatjuk.

M Z IN É M Z K T  C S Á K T O R N Y Á K .
C s ü t ö r t ö k ö n  október 29-én ada

tott „A löt leány“, Czárovecz Péter ur műkedve
lői felléptével. Borbola volt Czárovecz ur, ki sok 
természetes színpadi képességgel bir, mint ha nem 
is lett volna más, mint színész, olyan otthonias- 
aaggal mozog a színpadon. Tetszésre talált való 
tóttáncza. melyet azonban daczára a közönség 
zajos újrázásának, hihetőleg fáradsága miatt, nem

ismételt. Hanka volt Ács Flóra ki újabb bizonysá
gát adta tehetségének. Tarján Erzsébet (Gyar- 
mathy Jánosné) szerepét átérezve személyesítette. 
Irsay (Kospál állatorvos) szerepét jó komikum
mal adta. Krassóy (Misso) egy darabig szépen 
játszott, de többedmagával egyszerre a karzati- 
közönségnek kezdett el játszani. Mint Panka 
szépen játszott Tisztainé. A darabb hézagos sza
kadozott volt, s kevés gond volt fordítva a ta
nulmányozásra A szerep kiosztás sem volt precíz, 
mert Olasz jobban megfelelt volna Gyarmathy 
szerepének (a mint hirdetve is volt) mint Simén- 
falvi és viszont Siménfalvi pedig Bandi.

K e d d e n  november 3-án Irsay né jutalom- 
kátékául adatott „A proletárok“ czimü színmű. 
A szép számmal megjelent közönség élénk figye
lemmel kisérte n jeles mü minden, mozanatát. 
Szépalakitásával feltűnt, Tarján Erzsébet, Szeder- 
váry Camila ki nehéz szerepének minden kis 
részletét helyes érzékkel domborította ki Irsayne 
mint Tulipánnó. Olaszné mint Bankóné ügvessen 
vitték szerepöket. Ács Flóra mint Borcsa szakácsnő 
helyes tapintattal adott szerepében szintén jó 
eredményt ért el. A férfi szereplők közül Kovács 
Jankó), Irsay (Zátonyi Bencze) Leövey (Mosolygó) 

Tisztái (Bankó) jól felfogott játékuk által tűntek 
ki, mig eii nben Krassóy túl buzgalmában karika
túrát csinált Tulipán szabóból*

C s ü t ö r t ö k ö n ,  nov. 5-én ezinreke4 
rült. Szigligeti E. „Házassági három parancs - 
czimü, énekes vigjátéka. A sok humorral irt regi 
darab mindvégig vig hangulatban tartotta a kis 
számmal megjelent közönséget. Különösen Irsay 
(Viola) gyakran megnevettette a közönséget jó 
izü tréfáival. О tudta szerepét is. Nagyon tetszett 
még Krassóy (Peti inas, cauplétja is. mit a kö
zönség megismételtetett. A többi szerepek is jó 
kezekben voltak. Ha valami — úgy csak a sze- 
jepek nem tudása, zavarta a jól egybevágó 
játékot.

HORVATSKI DEL „MEDJIMURJ A“
G o s p o d a rs tv o .

А ко vu »talu novo kupljenu marhu 
dopelamo, gde véé prije smo imali nekuliko 
gJav, tak one navadno se budu svadile i 
jedna drugu búd- odranjivala. tak da 
slabeSa niti do krme nemore dojti. A tomu 
je  jako lehko pomoéi, ako slabeaoj rnarhi 
glavu s Spiritusom namaierno; tak se one 
tak budu lizale, i pobratiju se. kakti ona 
тя1я slabefia nebi bila ni etranjska.

K r o m p i r o v  b e t e g .  Viée inesti 
■u opazili to, da ako krompir gnjileti poéme, 
pák onda zdravoga krompira vu suhu ко 
т о т  metneju i njega s slaniotn zameéeju1 
da onda i dalje dober i zdrav ostane 
makar je véé morti poéel gnjileti Так su 
doäli na to, da neima bolSega vraétva 
proti tomu, как dober < isti zrak. Ako si 
beteínoga krompira pred brat vom neéemo 
vun zeti, to з а т о  onda moremo véiniti 
ako je vreme lépő, éisto, tér ako je moő- 
varno leto, samo vun s njim jerfcnam celi 
zagojili

A k o  m e s o v u  d i m  hoéemo 
deti predi ga dobro treba osuöiti. Fri ko 
m eso, kője je v pacu bilo, predi ga moramo 
dobro oprati vu mlaénoj vodi. pa ga tak 
moramo deti, da voda z njega vun zeuri 
Po tóm ga deneju vu zrak. da ее od 
svaké strane dobro posu^i, pa onda stropram 
vu dimnjak.

Svinjam, kője krmimo s kuruzom, je 
jako dobro i koristno za nie, ako njim 
negda —  negda i takvoga kaj damo jesti, 
kaj njim kuhanje vi Zeludcu jako pöm aie  
naprimer zelinje, hudi sad i véé takvoga 
kaj- Ako one morti neéeju véé jesti ili 
tuliko nejeju, как navadno- naj njim damo 
aamo viáekrat zeiinja, ili sada, taki budu 
one raj'i jele, to se samo od sebe raznme, 
da njim onda za ono vreme menje kuruze 
damo как predi. Po takvim hranjenjem  
budu one prvo tuste, как da je samo s 
kuruzom krmimo i bolfle njim je takajée 
meso.

S e n o  k a k t i  h r a n a  k o k o ^ i n j a  
Svaki zna. da kokoéi, tam gde moreju 
svigde kopaju i bereju zelenu travu. V zimi 
kad su kokoéi na vusko mesto sti njene, 
kad zobat'. kopati nemoreju, neimaju onu 
dobra hranu, kaj je i za gazdu ne dobro, 
jer s tem kurazu mu pojeju, pa zato kokofli 
su m a itak ne vu dobrim stali u Tomu 
moremo mi pomoéis ako seno tak lepő как

ее ku zreíem o, polijemo to fino zrezano I 
seno s toplom vodom i to sve jedno dve 
vur stati pustimo. Ako njim ve to damo 
tak budu zobale, как zelenu travu; pa si 
inoremo s kuruzom áparati.

U n i á t e n j e  k o r e n j a .  Svaki gos- 
podar i vrtlar pózna onu pogibelj, koja nas- 
tane onda. kada agaciju vun skopamo, ili 
vuni na kojoj zetnli, ili doma vu vrtu : 
Onda poéme korenje tirati i to svako leto 
po protuletju pák nismo moguői korenje 
nikak zaniőtiti. —  A ovo tiranje je svikak 
ikodljivo i к vara nam dela na polju ili vu 
vrtu. Jeden gospodar piée s le d e ie : vu nje- 
govim vrtu je  celi red bil iz agacije. kője su 
jako lepő sence dale jer su preveő guste 
bile. < >n je svako drugo drevo tak odZagal, 
da je ono s zemlom jednako bilo. Vu sre- 
dini stebla je jednu luknju napravil, koju 
je on s petróleumom napunili na zadujejako 
zateknul. Od onoga vremena je véé éetrto 
protuletje minulo, pa tak uredjene agacije 
vun nisu stirale.

К а к  m o r e m o  s a d o v n o i l i  drugo 
mlado drevie proti zajcom obraniti ? Jeden 
gospodar se tu2il. da su mu zajci jako ve 
liki kvar véinili vu sadovnjaku. Dojduéu 
zimu je on sledeée vőinil: Stabla tih malih 
drev je namazal s onom vodom, vu kojoj 
se je vapno i galic (modri kamenec) raz- 
talil. Ni samo da nije ni jednoga zajca bilo, . 
nego i hrdja nije bantuvala to mlado 
drevje <>n nam to jako lepő preporuőa,gde 
nam véli i to, da je dobro, vu onu vodu j 
malo maráeőke krvi deti.

Reztepeuo sim — tain tu kameuje, 
Grada tog su drobno samo zrnje.

A  ono tam, kaj Tihany zoveju,
Gde iz turuov zvoni dveh zvouiju : 
Onog brega tam glava naj visa.
Golo éelo je mrtvog orjasa,

Dordar bil je sin kralja otja-kog;
Koj propal je srca pnjakog;
Tér od ognja pieiarke ljubavi,
Ku outi! je pram lépoj Zelindi.

Vilah kóerka, prelepa Zelinda 
Bilo blago njegvo i sva nada;
Ku prot volji otca svog je ljubil; 
Milost, ljubav otca je izgubil.

A1 g éim otec véé se tomu protivil,
8  tini vruóije Dordar je nju ljubil. 
Dók srditoet otca se uzdigla,
Ter Dordara uevolja je stigla.

Kralj orjaáov srdit, straáno gujevni, 
Как vipera, как gromi ognjrni; 
Zapovcda ljubljenomu siuku,
Da odiusti iz srca Zeliuku.

Siuu kralja treb- kői kraljevska, 
Sitomaéua nigdar kői vilinskal 
Tam je Kankel za njeg odebrana, 
Puna blaga vu svetlih dvoraua.

Ali Dordar tog éuti nemore,
Krv mu se mesa как zburkano morje. 
Mlado srce gori svetim ognjem;
Nije moé plamua pogasiti vu niem

Jer on otcu ovak odgovarja.
Na se stra^nu srditost obarja: 
Netrebam ja blago uit bogatstvo, 
Kada v sreu némám zadovoljstvo

Naj ti bude sve tvoje imanje 
Nigdar ueéu prositi ja za Dje!
Viáe vrédno srca zadovoljstvo,
Neg priskrba tva i sve bogatstvo.

Blago moje Zelindu mi pusti!
To te prosim sinskom poniznosti.
Toga niére naj mi uebautnje,
Ak neóe, da gluve se mentuje!

Rekel Dordar s plemenitom erdőm 
Ter zaklopil vrata je za sobom.

Х 4 1 Ш 4 .

Po(tan«k Balatoni

Jeli bi pofidét ml gdo Enni,
Kak je В akton nai póttal ?
Zakaj mu tak elana voda.
Da te uikoiu piti neda?
Povem ?аш ja poaluboita,
I malo ae potrpite.

a ♦

Vu vremenih od zdavnja véé preilih 
Orijaái tu su Btanovali;
Orijaiov, — vilab domovina 
Bila j’ lépa óva pokrajina.

Tn na sténah évrstib, kamenitib, 
Orijaflov grad bil glaiovitib.



Vés za dudjen vu gnjevu prestrasnom 
Otec stari ostal je ua samom.

Dordar uiti negleded к ad ide.
V Zelindiuom narudju se najde,
Vu zdvojnosti odvud isel je tak,
Как prot nebu ide érni obiak.

Pod nogom mu zemlja je zdrhtala, 
Zeliuda mu z lica zlo (itala.
Tér batriveö dragog lepa vila 
Okol vrata njeíne ruke 'bvila.

Pogled njeai blago titrajuöi 
Как 2ar sunca obiak tirajuéi,
Srce, duSu Dordara okrepi 
Так, как sunce obiaké rezcepi.

Grli Dordar Zeliudu, celuje;
A vu sebi straáuo delo snuje.
Na tiho njoj ovak progovori:
„Nisu gori veC tam moji dvori.

Tam gór viber neugoden duäe,
Tu v dolini vetrié vgodui puSe.
Tu je za ше áivot, tu sve blago,
Tu ja najdem, kaj mi srcu drago.

Za kraljevske dvore pitat neöu,
Ar pri tebi naliadjam svu sredul4 
Так on blago, njeáno njoj govori, 
Nezna otec kaj snuje tarn gori.

Od gizdavog oiijuákog grada 
Trublje glas zarudi izneuada; 
Zapovedui glas je troblje ove,
Koj Dordara na podinek zove.

Ar navada gori v gradu ta je,
Pred mrak da se sviui znamenje daje, 
Koji izvau grada gde posluju 
Na glas trublje da doma Öetuju.

Trublja trubi vei i ])o trikrati,
Nede Dordar glas njeni slusati,
Nejde na он blaienstva tarn gori, 
Najlepd su njeui viinski dvori.

Kralja staroiu kiv zakipi v srcu, 
Strasna brazda potegne s’ po licu, 
Peklen ogenj vuzge se mu v duái,
Kog na vile i Dordara vruii.

Tu sraraotu pretrpeti neto,
Bojnu spravu hitro na se mere,
Ter nubrupi na vilah dolina, 
Nesmiluje se nit svomu sinu.

Al i vile pripravne eu biie,
Ter oruSje ostro pograbile,
Ar na celu Zelinde viteike 
Neboje se sile orijaéke..

Strela lete, oátre sablje zvede,
Orijaái v smrtuom znoju kride.
Kralja ’holcg smrtni pot pobije,
Ar tu njemu zaduja \ura bije.

Na 2< vot i smrt bore se vojske, 
Djedjerneäe dete su vilinske.
Dok ua jenkrat silni otec s sinom. 
Zestane se vu torn ognju silnom.

U z Dordara Zelinda je stala,
Biitkoin sabljom ljubovca branila. 
Tude stari, zdvojeu seto, kolc.
Dok Zelinde glava padne dole.

bab)ja teika dosegla je tuinu 
Dordarovu ljubovcu neduänu.
Pala iuia prelepa Zelinda,
Bas iz u t la  tak opadue zvezda.

Dcrdar v gujevu, zdvojnoj srditosti. 
Nepozna vec otca vu zdvojuosti, 
Grozovitim oru/.jem zamahne,
Orijaäov kralj mrtev opadue.

Orijaäov kralj gizdav, cemerni,
8 braöom leii tarn na zemlji őrül, 
Таш vu Eorju krvi pciivaju, 
Vekoveöui sauak tam suivaju,

Tela njihva na kup nagmjena,
Od onda su vec okamenjena.
Balatona prek tarn lepi viSki,
Bregi su od mitvjh teloijaákib.

Orjaäi tak eu preminali.
Grada njihvog sledi su zginuli,
Ratno Dordar viivljeuju je ostal,
Ki Zelinde udes bu vek plakal.

Pod Tihauyem izpod oue hridi 
Öko njegvo tam se joäde vidi,
Koje suzi, tece prez prestauka,
A ted bode do sudnjega dauka.

Iz 8uz njegvih, koje vedjestoiil,
Potodid je tam doli iztoőil,
Po dolini vilinskoj se zlejal 
Ovak brada Balaton je uastal!

GJURO GERENCSÉR.

Kaj je novoga?

— Poluotok Balkan je joS uavek vu
starim polo/.aju. Monarch« neCeju dopustiti, 
da on koj bunu napravi, da üi on dobil, a 
Serbia i Gréka da nikaj nebi dobila Velike 
Monarche nedelaju jedna proti drugoj, nego 
sve skup hotoju uiir i staru pravicu. Nasa 
kialjevina, tojest Mouaicbia, ima lepő odredje- 
nje vu loin poslu.

— Vandranje vu Ameriku, bude disto
doli dcälo: Do vezda su mnogi iz na e do- 
movine vun iglj vu Ameriku,osobito pak slovaki. 
Vezda su tarn (vu Ameriki) takve zakone 
douesli, da one vaudravce, koji nikaj neuiaju 
uesmeju med sebo vzeti, nego oni parobrodi 
koji su je dopelali, duZui su je i nazad od- 
pelati. A Nemadka opet uedopusti, da takovi 
siromaki tarn vu Nemadkoj ostaiuju, nego 
pomoreju ravnatelstva nje vu njibovu domo- 
vinu dimo odpelati.

— Belgrad. Stuke iz Belgrada su ove 
dane v nőéi oduesli na parobrodu „Belgrad 
do Doluyi“ — vu Bilanovac a od onud budu 
pioti Viddin iáli. Так dujemo, da ovi Stuki 
budu morali cuvat- izbodsku stian Serbije 
proti bulgarske tlo tiiie . Na sve okolo se 
cuje onaj glas, da serbski Seregi budu proti 
Viddin — a vlahski regimeuti pak proti 
Silistrie iäli,

—  Vu Ghymes-Kostulanju se je sledede 
éu'lnovito dugovanje dogodilo. Pinter Imbri

I se je jako dopal susedov pajcek, tak da je 
jenput zakrinul „Da bi ov pajcek moj bil, 
najenput bi si jednoga prsu dal odrezati,* 
Sused to énje, pruzi mu ruku, da gilta. 
Sused Miöka zeine baitu, Pinter dene prsta 
na pocek i furt govori: „Re2i samo, re2i sa- 
mo, bude moj pajcek,“ Miáka odreáe mu 
ialadok prsta a ve prosi Pinter pajceka.
A li sused je г e к e 1 da za tak mali 
faladek mesa neda svojega pajceka. Pinter 
je zato zatuSil Miáku i őekamo <iji bude 
pajcek ?

Tolvajska banda. Vu dóinjoj Stajerskoj i 
Krajne su celu tolvajsku baudu naöli. Oktober 
26-ga ja Papescli Martin tam stanujuői gaz
da s svojom célom obitel jum na polje ise- 
gdc su celi den delali. Na veéer dojdu dimo 
i baá su svoju veiernju molitvu molili, как 
ее uajenp- t vra!a odpreju i vu sobu peta 
évreti ljudi stupili s revolverami. Siromagkuk 
obitelj su najenput svezali, 2000 frti odaesli 
njim. Med tem se je Papesch oelobodil, 
odvezal se je, i takajée svoju obitelj je 
razvezalpiato odbeái к iandarom i prijavi 
njim celi dogodjaj. Oui hiti о za tolvaji i j 
onu uoc su jednoga prijeli. Táj isti je bil 
Mocilnik takajge jeden gazda. Ne dugó su 
i drugoga prijeli: Podvensek Matja^a iz 
Troiane, gde mu je meliu i celo gospodar- 
stvo. Za ova dane su tem tolvajem vodju Sa- 
potuika prijeli.

— Tolvaji na aeljeznici. Jeden éinov- 
nik iz Beregsasa Börne Gjula, koj je na ■ 
izlo/.bi bil nekuliko dauov, putuje dimo i 
kartu je zel do mesta Serencig. P ii scbí
je imái 280 frtov. koje je on s pazlvosti 
vu jcdnu svilnu Dióén,u zanictal i pod
rúbaCu del, jer je ucaputiul od svakoiaikib

1 tolvajov s kojimi se clovek skup zide, kada •

putuje. Do Hatvan* je jedino putuval 
A li pri Hatvanu se sedneju opet dva straneki 
gosponi vu on coupe, gde je ou bil. Za malo 
vreme on zaspi i  как se zbudi, su ved blizn 
MiSkolca bili. On odmab gledi svoje peneze 
koje je on ni viáe pri sebi imel. Med ouimi 
tremi je sikak tolvaj bil, koj mu je od 
mognje samo pantleka na áinjak obesil.

Vu Belici su 1 uovembra v noCi 
dva kanasi iz Gardinovec pak dva iz Ratke 
pri zemeljskim gospodiuu Maudlu 15 sviuj 
vkrali. Ovi su v noői vu dvor doSii i sve 
svinje vun pustili i od iijih 15 prek sadnja- 
ka odtirali. Slugi su v jutro taki vidli kaj 
se pripetilo, pak su gosponu to povedali 
Ou je taki ljude postal к murskimi i к 
dravskimi mostam i к brodom, morti bi je 
tam vlovili. Ovi su nazaj dosIi, jer su nikaj 
ne vidli i nikaj su ne mogli zezuati. Ouda 
je gospon Mandl po áandare postai, koji 
su taki doöli. Neiteri poljodelavci su taki 
sumnjali, da su tolvaji brs<Nas kanasi bili i 
to su /.andarom povedali Zaudari su jednoga 
kauasa taki prijeli, koj je taki sve povedal 
' svoje pajdaáe imenuval. Nato su i drugoga 
kanasa iz Gardinovec prijeli, koj je taki 
pokazal gde stanujeju ovi 2 drugi iz Ratke. 
Ali ovi nisu boteli nikaj valuvati, zato su 
je v jednu bika zaprli, gde se je v e i  prije 
jeden étandar pod pogteljom skril, da íuje 
kaj se budeju spominali. Jeden kanas je dru- 
gomu rekel, da naj se nikaj ne boji, pak 
naj ne rece, gde su svinje, morti jo budu 
slobodni. Na to je bandar spod postelje vuu 
skofiil i svezal je obedva, pak su je vu 

! Cakovec dotirali.
— Prilodki kr. kotareki sud svoje 

delanje 1 novembira je pótol. G. Molnár Antuu 
priloőki eáp. i plebauuä je ua éast ovog dneva 
Veni Sankte obdríal, gde je magjarski pro- 
dekuval. Radujemo se, da je ipák jedenput 
Prelog i dolnje Medjimurje s v о j cil

1 dostigel pak, m. kr. kotarskoga suda dobil. 
Bog daj, da bude kr. sud Friloku i D. 
Medjimurju na basen!

— Orsaőka izlo2ba se je 4-ga o. m. 
dckonéala. Njeg. Vei* Rudolf, je vu nazod- 
nosti velikih gosponov, őrs. őiuovuikov i 
velikaáov s lepi:n govorom zatvoril izlo^bu. 
Yu onim izvrstuim govoru rekel je Njeg. 
Vei. kraljevid, da s orsackom izloibom smo 
naäoj domovini sluÉili, ouoj domovini, к 
kojoj sveti zemlji uas veruost i det&uska 
ljubav oStro vezeju. Veliki „éljeu“ krik se 
je őulo za ovimi redi i da su arca uazoőuib 
puua bila s veseljcm po govoru kaié to, daje 
Gróf Szapáry minister dvaput ruku kuénol 
Njeg. Vei. kraljevidu Rudolfu. Veder ob 
7. vuri su predseduiki izloibe i drugi véli- 
kadi, pak vuoiina ljudstva s muiikom jós 
jedenput izlozbu prehodili pak se je izloiba 
koja je uaäem orsagu tak lepu diku dopri, 
nesla, zatvorila.

— MeseCliva doika h  Loudona éujemo 
ovo strahovito pripecenje Pri jeduim zemelj
skim gosponu je jedna 17 let stara puca 
Reynold Alica slu2ila. Ove dane na veder 
kad su se ved svi polegli, dűli su vu drugi 
hi2i ruzeuje, na kaj su vun iáli i vidli su 
dojku s jedujm 6 mesecov starim detetom 
da je iSla plazila. Nisu ju ved mogli zasta- 
viti. Odisla je na nabi2je, tam őez obiok vuu 
ua krov i tam se áetala. Mamu deteta su 
vu jednu daleánju biiu odpravili, da nebi 
skridom pucu prebudila. Za dojkum su tri 
ognjogasci iöli, koji su ju sredno s detetom 
skup doli spravili. Dojka je atem cdmah 
jako zaspala i nise zbudila do diugi dan do 
poldana. Kad su joj pripedtnje piipovedali 
tak se razialostíla, da je zbetezala i morali 
su ju vu épitalj odpeljati.

PrireC ja .
L.

L ai, ako zajtrekuje, tedko obeduje, 
nigdar ekoro nevtdeija.

Le2e je ljudsko ddo kuditi, как bolá* 
napraviti.

Leiica neda se dvaput vkaniti.
Londar, loLdaiu nije nenaviden.

M
Manguvanje je rse zlodestcde pocetek. 
Mailjiv gospodar éini hitiu druiinu* 
Martin v Zagreb, Martin iz Zagreba. 
Med ima vu vustib, a vu srcu temer.



Mirnib ovec vnogo v ita la  vlezne. 
Mirno pofiivá, koj duga neiraa.
Morati se je po v remenu ravnati.

N.

Na glavi kiné, a vu glavi ninfi.
Na ledu grad zidje.
Naméri la se je kosa na bras 
NajspametneSi more faliti.
Na pognjeno drévo i koze lezeju.
Narava je s malim zadovoljna. 
Nepozvanomu gostu je za vrati mesto. 
Nespi vsaki koj ofii zaprte drii.
N iti lasa na njem ni dobroga.
Ni mofii leteti, dok kreljuti nezraeteju. 
N it tope), nit mrzel.
Nije vse zlato, kaj se svéti.
Nije vsaki vesel, koj plefie.

O.
Obeöati je gospodski, zpuniti je élő* 

veéanaki.
Od óeea vei govore, rédko je latljivo. 
Ovca po vuku nigdar né sita.
Ovce dati vuku pásti.

P.
Pogibel vufii Boga moliti.
Peönica je rekla loncu: Eh! как si

firn.
Pokorna glava dva duga obalja, перо- 

korna nijednoga.
Po poldan je kesuo к roesi iti. 
Pogadjaju ее как pes i mafiek.

Po smrti kesno se je ialuvati.
Poeuditi fiini prijatelje, téijati ueprija-

teile.
Pózna se lieica po repu,
Praviéno iivljenje, dugo iivljenje. 
Praznu slamu nehasu? mlatiti.
Prevefi nemogu nit kola voziti. 
Prijatelov vu sili 50 lebko stane na 

jeden lot.
Prilika cini tata.
Pri mastni kosti psi se radi posvade 
Pticu je poznati iz popévke.

В.
Rajéi denes piéée nego zutra кокой, 
Bajfii veruvati nego iti pitat.
Rédko se izidu dobra srefia i pamet. 
Rédko sauio ,edna nesreca dojde.
Rédko koja Sala na dobro izide.
Riba ed glave smrdi
Ruka ruku vmiva, obraz obodve.

S.
Samotrejt je Bog po svétu hodil. 
Siromak jé kada ima, premogufii kada

bode.
8ila kola tere.
8ita mafika dobra lovica, gladna inéba 

vrla tatica.
Sumljivost prijateljstva őemer.
Sova senici spoganja, da ima velku glavu. 
Starost je pofitenja vrédna.
Sudec mora obodva vuba jeduaka imati 
6kém gdo vei ima, vefi zeli,
8kém gdo vec ima, vefi troli.
8kém je buba tnstesa, stém pes suheii, 
8kém vefi pije, stém bolje iedja. 
Spavajuóe pse né tréba buditi. 
Bpametnefii bedaetefiemn vsigdar breputóa. 
Spodoben se spodobnomu raduje. 
Spomenek od vuka, a vük na vrata.
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SZÖVETEK »öt és térti RUHÁKNAK.
c s a k i s  t a r l ó s  g p a |i |a s z ö v e tb f l l  K I, Y к O Z F P T E R W K T Í  fé rf i ré szé rt*

( jó gyapjúszövetből 4 frt 96 kr.
Egy ö ltözetre  ( jobb gyapjúszövetből 8 „ „ „
3 ‘10 m éter ( finom gyapjúszövetből 10 „ „

( legfinomabb gyapjúszövetből 12 frt 40 kr.
Peruwient a legfinomabb gyapjúból a legdivatosabb színekben a legújabb NŐl-POSZTÓRU- 
HAKNAK. ára méterenkint 2 frt 20 — 2 frt 40. Fekete Palmerston — télikabát szövet — 
tricot, valódi gyapjú téli köpenyeknek nők részére méterenkint 4 írt. — Lodin női eső-

köpenyek és ruháknak.
Utt'ZÖ-Plaidek drbja 4, 6. 8, egész 12 frtig. Légiin, őltözéteket nadrág, (első-kabát 

ás eső köpenyszövetek ttilffi, Loden, commis Kammgar, Cheviot, Tricot női kendőket: tekeasz
tal posztókat- perwient: doskingot ajánl

Alapitlntott i l i l L a r o b k }  d á n o s  i«*
gyári raktára irűnnba«.

Minták postabérmenteeen küldetnek. Mintalapok a szabómester uraknak bérmentetlenül kül
detnek. tO írton lelüli utánvétel küldemények bérmentve. Állandóan több mint 150.0C0 o. 
é. frt, értékű rak tárom van, ennél fogva természetes, hogy nagy világüzleternben sok 1 
egész 6 méternyi posztó-végek maradnak, csakhogy ily posztóvégeket kénytelen vagyok 
jóval a készítési áron alól tovább adni. Minden józanul gondolkodó embt r befogja látni, hogy e 
kis posztóvégekből minták nem küldhetők, n.ivel néhány száz n inta rendelésénél e végből 
mi sem maradna, ennél fogva tehát valóságos szédelgés ha posztókereskedési ezégekből 
mintákat hirdetnek, mert ez esetekben a minták egész darabból és nem végekből valók, 
ily eljárásnál a szándék ösmeretes. Meg nem felelő posztóvégek kicseréltetnek, vagy a pénz 
vieszeküldetik. Levelezések magyar, német, cseh, lengyel, olasz és franczia nyelvén fogad
tattak el. 203 10-20.

Ajánlja d ú s a n  f e l s z e r e l t  r a k t á r á t  miudeuuemü

órák, arany, ezüstáruk és ékszerekből
legtiii. kiállítva, a tárgyak mindegyike a cs. k. fémjelzó-hivatal által felülvizsgálva

és fémjelezve van.

M i n d e n n e m  ii

R É G I ORAKAT
úgyszintén

A R A N Y - é s  EZÜ ST T Á R G Y A K A T
javítás végett jóttólláe mellett, elvállalok.

F.tgi tárgyak estiébe e legaegesebb arbar átvétexeb.
N В : Bátot ködöm még jól berendezett cptibai áruraktáreaat is a n. é.

ség szives figyelmébe ajánlani 209 3 6 -  *

Vidéki megrendelések lelkiiemen lesen és pontosan eszközöltetnek. 

ЖЖЖЖЖЖВ ~Щ \  VÁLAS7TFK K tím m hn  AJ<MllhtihBA\ Г^ЖЖЖЖЖЖЖ!

Nyom. Fische) F . laptulajdouosnál Csáktól nyán
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