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Néhány szó magyar zenészeink 

erdekeben.

(-Qrk. 3.) Hej ! czigányok, fekete 
ficzkók ! már nevetek hallatára is fel- 
vi lanyozódik a magyar ember, hát még 
ha megszólaltatjátok bűvös hangú zené
teket ! Nem történik meg nélkületek 
semmi fontosabb esemény sem, hiszen 
nem is mulatság, ahol t» nem vagytok 
jelen.

Czigány nélkül nagyon egyhangú 
az ember élete. Ha bánat van a szivén, 
jól esik lehegedültetni a fölösleges ter
het, ha kedves érzelmekkel van tele a 
szív, megszólaltatjuk annak hangját, 
hogy megoszthassuk örömünket, mert 
az elrejtett bú kétszeresen táj. s a meg
osztott öröm élvezete fokozódik.

Aki nem érzi a zene csodás hatá
sát. az nem egész ember, hiányzik belőle 
valami, a szép érzéknek egyik fontos 
része.

Milyen nyomasztó helyzete van 
annak k1 a zene nyelvét nem érti. 
belső világát nem tudja nyilvánitan, 
érzi valami pótolhatatlannak hiányát.

A zene uralja a kedélyt, ez neme
síti az érzelmeket, nyilvánítja a belvilág 
állapotát, tolmácsol!* a szerelem hűsé
gest) nemes érzelmeit, fékezi az indu
latokat, szelidebb érzelmekre hangolja 
az indulatost, sarkalja a szép és nemes 
iránti lelkesedésre az aluszékony em
bert, felébreszti és fokozza a haza szere- 
tetet, lelkesít a nagy eszmék iránt.

Általában a zene kiegész tő része 
a művészetnek, nélküle hiányos minden, 
mert ez leheli a művészet remekeibe a 
lelket, az oldja meg nyelvét s teszi ért
hetővé eszméjét.

A zene fenséges accordjai a lélek 
és test közötti egyensúlynak hatalmas 
emeltyűje s az emberiség nemesitője.

Elismeri minden ember a zenének 
nemesitő hatását, dicsérik, bámul ák a 
zenészek hatalmas szellemi tehetségét 
s még is művészetének s a nyújtott 
élvezetnek méltó megj utal mazásáról nem 
gondoskodik senki.

Ott tengeti életét a szegény czigány 
a társadalom legalsóbb rétegében, hová 
őt a faja iránti megvetés üldözte, nem 
gondol senki bajával, nem törődik vele 
senki, hej! pedig de sok jó tehetség 
válik ki czigányaink közöl, de sok érző 
szivü ember van közöttük, de soknak 
van tele szive az isteni ihlettel, mely
nek elhanyagolt képzettségüknél fogva, 
nem tudnak kifejezést adni Az embe
rek könyörtelensége elzárja elölök az 
utat a halhatatlanság felé.

Mig kicsinyek, nem akarja senki 
sem meglátni őket s ha nagyok, ha 
kiérdemelték hosszas szenvedés után a 
babért, büszke rajok az egész nemzet. 
Egy Biharit vagy Lovotát megbámul 
halála után a világ, s arczképeiket a 
méltányos utókor érdemeseknek tartja 
nemzeti Múzeumába, oda, hol hőseinek 
s nagyjainak arczképei s hírneves fes
tőinek halhatatlan művei vannak kifüg
gesztve; de míg csak az alsóbb lépcső
kön álltak, mindenki leróttnak hitte 
irántok kötelességét, ha a parancsolt 
darab elhúzása után megfizette művé
szetét.

Hát meg lehet pénzzel fizetni a 
művészet remekeit?

Anyagilag jól el vannak látva 
czigányaink. s e miatt nem is panasz
kodhatnak, hanem igen az elismerés, a 
fölöslegességnek éreztetése s a közöny 
iránt.

A czigány nem tekinti mindig 
kenyérkereső eszköznek hegedűjét, ha
nem egy hatalmas, elrejtett világ kor
mányzójának

ismeri Í9 a czigány azon hatalmat, 
melyet hegedűjében bir, s dicséretére 
legyen mondva, nem is él vele vissza.

Nem csak hallgató közönségét, de 
magát is elragadja játéka

Nézzétek csak a prímást, mily 
büszke elragadtatással szorítja álla alá 
hegedűjét, mint emeli a lelki elvezet 
alatt elbűvölve csillogó szemeit a távol 
messzeségbe, mint feszül meg minden 
idege, minden izma a gyönyörtől Igazán 
lelkesül művészetéért.

Ismeri az emberek kedély-hangu
latát. szemeiből olvassa ki a vigadónak 
lelki állapotát s tudja, m ként kell a 
derüli hangulatot borússá, s a borúsat 
derültté tenni

A czigány lelkes ti az embereket 
a nagy eszmékért való küzdelemben, ő 
feledteti vele a kiállott fáradalmakat, s 
szemei elé tartja a bírt dicsőséget

Manapság is lelkesít bennünket az 
mi atyáinkat lelkesité, ma is megérteik 
a „néma* Rakóczvit, bár szavakat 
nem tudunk neki adni, együtt s runk 
a hegedű hangjaival, midőn játszani 
halljuk, s megfeszül izmunk, kinyúlik 
lermetünk, mikor halljuk annak gyújtó 
részét Szabadság-hőseinkben az el
nyomatás terhes napjaiban a czigánv- 
zene táplálta a reményt, midőn bűn 
volt beszélni a lelkesítő eszmékről, a 
czigány-zene őrizte azt meg az ut< kor 
részére.

Nem csak a múltakért, de a je
lenért is megérdemlik czigányaink az 
elismerést, s hogy emberekként bánjunk 
velők

Szeretik hazátokat ők is, közremű
ködnek dicsőségünk gyarapításában, 
ontották vérüket nem egyszer nemze
tünk harczaiban, ők is lelkesülnek azért, 
m' lelkesít bennünket

Legközvetlenebbül a zenész tér 
jeszti a nép közt a szép eszméjét, bájos 
hangú zenéjével észrevétlenül lopja be 
a nép kedélyébe a szelídítő áramla
tokat.

A magyar zenének ismeretes befo
lyása az idegen népekre nálunk Csáktor
nyán s környékén igen szépen tapasztal
ható.

A környék horvát ajka lakosai 
magyar nótákon jáiják a tüzes csárdást, 
elhagyták a colot s a szebb, tüzesebb 
csárdást választák táuczokul, magyar 
dallamokra készítetlek horvát szöveget s 
azt énekelik. S ugyan kinek köszönhet
jük ezt?

A czigányuak, ki megtudta kedvel- 
tetni a szép magyar darabokat. Ez az ő 
érdemük, s ha egyéb érdemük nem volna 
is, már ez is elég arra, hogy irántuk 
némi elismeréssel legyünk.

Az a nép, mely elhagyja eredeti 
tánczát, zenéjét s öltözetét, hogy felvegye 
egy másik nemzetnek szebb viseletét, 
kedvvel hallgatja zenéjét, az köze) áll 
ahhoz, hogy érzelmeit, nyelvét s szoká
sait is a másik nemzetéhez alkalmazza.

A zene révén becsúsznak más, reánk 
nézve hasznos eszmék is a nép közé, csak 
támogatni kell a czigányok működését. 
A letcuyei és Csáktornyái zeuebandától 
a horvát földészzeuészek eltauulják a 
magyar dalok játékát, s oda haza ialu- 
jokban azt húzzák a mulatozó emberekuek 
s ez által terjesztőivé leszuek nemzetünk 
gondolkodásának. Mert a zene tükre egy 
nemzet benső világának.

így lassanként a magyar zene csá
bitó hatása alatt vidékünk lakosainak 
érzelem-világa áthasouul, s még nagyobb, 
bensőbb vonzalommal fog nemzetünk iránt 
viseltetni, mint viseltetik most.

Fáradságos feladat, tagadhatlanöl, 
de segélylyel, kitartással s ügybuzgalom
mal befejezhető az, minek alapja már 
megvehetett.

A siker biztosítására azonban okvet
lenül szükséges, hogy zenészeink birtoká
ban legyenek a népdalok kiválóbb gyön
gyeinek.

Ezt nekik megszerezni nagy anyagi 
áldozatba kerülne, s nem is szerezhetnék 
meg mind, de megszerezni nem is any- 
nyira az ő, mint inkább a fiatalság fel
adata.

A fiatalság képviseli mindenütt a 
vigabb s nemesebb élvezet után törekvő 
elemet, ők rendezik a város szépeinek 
mulattatását ezélzó táncz\igáimakat, ne
kik tehát kötelességök mindent elkövetni, 
hogy estélyök élvezetes legyen.

A báloknál s tavaszi mulatságoknál 
pedig egyik fókellék a jó zene.

Fordult már elő arra is eset, hogy 
a bál rendezőség máshonnan hozatott 
zenészeket, mivel a helybeli nem elégí
tette ki az igényeket.

Vájjon nem lenn -e jobb, ha a fia
talság felkarolná a mi czigányaink ügyét, 
s szerezne nekik hangjegyeket, hogy ki
képezvén magokat, nagyobb igényeket is 
kielégíthetnének.

Iliszeu csekélység az egész.
Minden embernek fordul meg kézé 

ben hangjegy, csak ezt kellene leírás 
végett átadni, vagy az újabb darabokat 
nekik megszerezni.

Ha elősegítenék tanulásukat, lenne 
jó zenénk s több élvezetes estélyünk, de 
egyszersmind hazafiin kötelességünket is 
teljesítenénk vele, mert a jó zene a 
rokonszenvnek nagy terjesztője.

Magyarnyelvi képesítő vizsgálat 
Csáktornyán.

Magyarnyelvi képesítő vizsgálat tarta
tott í. hó 21-én Csáktornyán az állami tani- 
tóképezdében. Ezen alkalomból nemcsak az 
idegen képesítővel biró s magyar nyelvi 
képesítőt elnyerni óhajtő tanitök jelent
keztek, de uiabban is behívattak az 18Ó8. 
előtt már működő, oklevéllel azonban nem 
bíró tanítók is, bogy a magyar nyelvben 
eddig tett előmenetelükhöz képest sorsukról 
végintézkedés történjék. Az idegen ajkú taní
tók közül a magyar nyelvnek idegen ajkü 
iskolákban tanítására nyolezan találtattak 
képeseknek. Es pedig egy általános jó, heten 
pedig általános elégséges eredménnyel. 
Ugyanezen alkalomból kifolyólag a vizsgá
laton elnöklő kir. tani. ur az idegen okle
véllel biró tanítók okleveleinek noslriticálása 
érdekében a kellő intézkedéseket megtette. 
A magyar nyelv oktatását végleg szabályozó 
magas min. rendelet végrehajtása érdemében 
történt sok és buzgó intézkedésekben úgy a 
Muraköz, mint megyénk vendvidéke nemzeti 
kuli lírájának felvirágozúsához legjogosabb 
reményeket fűzzük. Az idegen ajkú s most 
már szorgalmuk folytán magyar nyelvi képe
sítőt nyert tanító urak előtt pedig lebegjen 
mindenkor Dr. Ruzsioska Kálmán tantel. 
urnák erélyes intése, hogy a magyar nyelvi 
képesítő elnyerésének tényével ne érezzék 
magokat felmentve kötelmeik alól, mert a 
mily odaadással fogja a munka éshazatiság 
dolgában hivatásuk magaslatán álió tanító
kat támogatni, ép oly kérlelhetlen szigorral 
fog képesítőik daczára elbánni azon tanítók 
kai, kik a nyelvben való jártasságuk további 
fejlesztésének elhanyagolásával megsértenék 
ezen nemzedékek reájuk bízott szent és fon
tos érdekeit.

C S A R N O K .
A z  ó  »  I  fi é  g .

ll-ik fejezet.

*Az ősiség jellemzése.
(Folytatás.)

De Frank Ignáfz is magánjogi instituti- 
ónak tartja, midőn kimondja, hogy az ösiség 
a vérség oltalmára tartozik, s ahhoz a kir. 
kincsnek semmi köze. — Ebből is kitetszőleg 
az ősiség a magán felek köz i viszonyokat 
szabályozza, mely — minf ilyen — csak is 
a magánjognak képezheti tárgyát egyrészről, 
másrészről pedig sajátságos természeténél 
fogva, mivel élők közti vagyonrendelkezési 
szábadságot csak is az illető után ... bizo
nyos jogközösségen alapuló ... örökösödés) 
joggal bírók korlátoltatnak, ennél fogva az 
ősiség a magánjognak örökösödési részét 
egészíti ki, mert az ily természetű rendelke
zési szabadságra vonatkozó korlátolások, más 
szóval, vagyonjogi oltalmak, mindenütt a 
magánjog örökjogi részében tárgyaltainak.

Ezen állításom mellett harczol a római 
successio ab intestato, az osztrák pflichttheil, 
s a magyar törvényes örökösödés és törvé
nyes osztályrésznek intézménye is.

A mondottakkal szemben azonban nem 
lehet tagadni, hogy az ösiségnek van egy 
kis közjogias színezete is, mi a felületesen 
kutatást könnyen tévedésbe hozhatja, s ez 
onnan ered, hogy a javaknak — mint már 
említettük — közjogias osztályzata is van, 
mert minden birtok nemesi, polgári, jobbágyi 
vagy szabadkerületi volt és ezen kivül — 
kivéve Fiume kerületében, a királyföldön, a 
katonai végvidéken lévöket, s a bányabirto 
kokat — úgy Magyarországban, mint a 
kapcsolt részekben és Erdélyben, minden 
birtok ismét vagy ősi, vagy pedig szerze- 
ményi volt, s épen ezen kettős osztályozás 
mellett jelentkeznek együttesen a köz- és 
magánjogias következmények, mely esetben 
a birtoknak előbbi természete mellett az 
utóbbi háttérbe szorulhat a felületesen v-zs 
gálódó szem előtt, mig ha kissé mélyebbre 
hatolunk a dologba elválasztjuk a kőzjogiast 
a magánjogiastól, úgy megnyerjük az ösiséget, 
mint tisztán magánjogi iusiitut>ót.

Az előadásokból kitetszik tehát az, 
hogy az ősiség felöleli a közjogias birtok
osztályzat minden izét. Hatálya tekintetében 
pedig e helyen még meg kell jegyeznünk 
azt, hogy az ősiség nem egyes és egyedileg, 
fajilag vagy nemileg meghatározott dologra 
vonatkozik, mint inaább az azok által kép
viselt vagyoni értékre, s igy az ösiségnek 
tárgyát nem csak ingatlan javak, hanem ingó 
dolgok is képezhetik, s ennél fogva ... mi
ként Wenczel is tanítja ... »helyesebb ősi 
vagyonról, mint ősi dolgokról szóíani.«

Lényegét tekintve, az ősiség. a törvé
nyes örökösödés utján nemző elődeinktől 
reánk szállott vagyoni értékben rejlik, ter
mészete pedig abban nyilvánult, hogy az a 
vérkapcson alapuló jogközösségben lévők és 
az ezen jogközösségbe lépendök főtulajdonát 
képezte, s a mindenkori birtokost csak is a 
haszonélvezeti jog illette meg. habár.... mint 
azt később még látni fogjuk — kivételes 
esetekben a haszonélvezetre jogosítottat is 
megillette az elidegenítési szabadság, de ezzel 
szemben állott szabályként az ősi vagyon 
elidegenithetlensége.

Az ősi vagyonnak jellemzésére hozza 
fel Frank Ignácz közig- törv. 2t*4-ik $-4ban, 
hogy ősiekben „az osztályok nem arra valók, 
hogy a jószág, mely többeké volt- ezután 
egynek a sajátja legyen, azt minden élők 
összesen és egyes akarattal nem tehetnek, 
mert a maradékot meg nem foszthatják, 
hanem valamint osztály előtt a jószág csak 
az egész nemzetség tulajdona volt, o.yau 
maradt azután is, felosztva lett az osztozók 
életkorára eső jövedelem, a haszonvétel és 
nem egyéb. Innen folyik, ].. hogy az ősi 
örökséget sem idegen kézre adni, sem ter
helni nem szabad, amit ugyan a régibb kor 
szigorúbban megtartott, az utóbbi századok 
— kedvetlenül tűrve a korlátokat ... itt-ott 
rést nyitottak, 2., ősiből a törvényes örököst, 
sem éíöt, sem pedig leendőt kizárni nem 
lehet és minden arra ezéizó végintézet fo- 
ganatlan. De ezekből következik tovább az 
is, hogy ősi örökségét mindenki csak az 
első adakozónak vagy a szerzőnek köszön
heti, nem a kimúlt utolsó birtokosnak, az 
örökös tehát nem is ennek, hanem az első 
szerzőnek képviselője, a mi terhek, adósságok 
viselésére nezve sokat nyom.

Fentebb máriemlitettük hogy a jog- 
közöaségaek alapját a Térbeli kapocs képezi,



ezen vérbeli kapocs teremtette jogörökség | 
pedig abban nyilvánul hogy a jogközösség- 
ben levők birtokukba veszik az ősi vagyon
nak reájuk háramló részét haszonélvezetre, 
még pedig miként Frank mondja azért, 
.hogy kiki külön és tehát szabadabban gaz
dálkodva nagyobb hasznot is nyerjen ked
vet is inkább töllhesse. Egyébiránt a meg 
osztott ősi örökség a nemzetség ősi tulajdona 
volt is, marad is, és a gazdálkodás rendén 
kívül a jószágban semmi télé változás nem 
történt ? Maguk az osztozó atyafiak az egész 
örökségre nézve úgy maradnak, mint voltak 
a tulajdonos nemzetség tagjai, tehát az egész
nek társurai, csakhogy ők életüket leélték 
utánuk lesznek majd mások, a kikre az 
örökség átszáll, mivel ezek is az első szer
zőtől származnak, vagy attól, a ki az első 
szerzővel egyenlő igazságot nyert.«

-----------O-----------

H I H E h.
Lapunk t  olvasóihoz, a máso

dik félév kezdetével tisztelettel hívjuk fel 
lapunk olvasóinak ügyeimét a „Muraközre.« 
Lapunk hazafias és emberbaráti czélok szol
gálatában áll Ismerik t. olvasóink a mura 
közi viszonyokat. A kik törődnek e viszo
nyokkal é s  figyelemmel kisérik azokat : ve
lünk együtt arra a meggyőződésre juthattak, 
hogy még mindig sok a tenni való Mura
közben. Nem kevésbbé lelkesít munkánkban 
az elhagyatott és elmaradt muraközi népnek 
lapunk irányában mutatóti meleg érdeklő
dése Lelkes nép lakja a Mura és Dráva 
közét! Bún volna e népet elmaradottságában 
meghagyva, tönkre jutni engedni. A nép 
között élő vezetők vannak hivatva a népnek 
az erkölcsi és anyagi haladás és a tudás 
útjait megmutatni, a vezető kötelessége a 
nép elöhaladására törekvő eszközök meg
szerzésére a népet serkenteni. Kéri ük a haza 
és a nép érdekében a tömeges támogatást, 
hogy lapunkat az általunk óhajtott niveaura 
emelvén, czéljainkat megvalósíthassuk.

A kiadóhivatal a hátralékok be* 
küldeset es az előfizetés megújítását 
kéri.

— Szünidei biró a Csáktornyái kir. 
járásbíróságnál Séra I itván kir. járásbiró, 
a perlaki kir. járásbíróságnál Gölz Ferencz 
kir. járásbiró leend.

— A Varasdra utazók figyelmébe 
van szerencsénk ajánlani Vajdits urnák a 
„Vademberhez1* < zimzett szállodáját. A ven
déglő jól be van rendezve s ezenkívül a t. 
vendéglős ur nagy-kanizsai saületésü honfi
társunk.

Az évi zárvizsgálatok lassan
ként Muraköz minden iskolájában bevég- 
zödnek. Kérjük lapunk barátait, hogy a 
vizsgálatok eredményéről s lefolyásáról tudó
sítani szíveskedjenek lapunkat!

— Kinevezés, ürézló J. Jenő, a csak- ! 
tornyai áll. tképezde gyakorló iskolájának
h. tanítóját a vallás- és közoktatási m. kir. 
minister ur ugyanoda a gyakorló iskola 
tanítójául végleges minőségben kinevezte.

— Csáktornyán az isk. vizsgálatok a 
nmlt héten tartattak meg. A kópezdei nö
vendékek f. hó ‘20-án a Zrínyi vár kápolna 
jában — ahol az ünnepélyes Te Deum tar
tatott adlak hálát a Mindenhatónak, A 
bizonyítványok kiosztása előtt összegyűlt az 
ifjúság s a tanári kar az intézet egyik tan
termében, ahol Samu József igazgató emel 
kedett beszédet tartott, figyelmeztetvén a 
többi közt az ifjúságot, hogy a szünidőben, 
mely a teljesített munka kipihenésére 
szolgál ugyan, igyekezzenek utazás állal hasz
nossá tenni s mindent megfigyelve gyarapí
tani ismereteiket és tapasztalaikat.

— A kÖZS. polg. és elemi tanodák 
bán a vi/sgálatok után f. hó 25-én tartatott 
meg a Te Deum a Szt.-Fereneziek templomá
ban, mely után az illető igazgatók tartottak 
beszédet az ifjúsághoz s osztattak ki a jutal
mak s bizonyítványok.

Pribiszlaveczen a tanulók szá
mára f. hő 27-én (rossz idő esetén :ul 4-én) 
tavaszi mulatság fog rendezielni Jó italok
ról és ételekről gondoskodva van.

-*  R ablogy i lk o ss a g  A múlt lenie
ken reggel 1—2 óra körül a hodosáni ma
lomtól nem messze egy vérlázitó gyilkosság 
történt. A letensei Mura-hidnál a goricsáni 
határban levő Komparia nevii csárdában 
valami Györgvák György volt a korcsmáros j 
Ugyancsak ö a megelőző napokban gabnát t 
szállított Varazsdra eladás végett, honnan 
csütörtökön este későn, illetve éjjel ment 
hazafelé. A hodosáni malmon túl ismeretlen 
tettesek megtámadták és össze vagdosták; 
a halva ott maradt korcsmáros nem is volt 
felismerhető, annyira össze roncsolták. A

gyilkosok ez újabb tett elkövetése előtt már 
tolvajoltak is, s midőn öt megtámadták , már 
fel voltak szerelve lopott lovakkal, melyek 
közül vagy hármat a megyilkolt kocsijához 
kötve ott is hagytak. A korcsmárosnól úgy 
70 80 frtnyi összeg lehetett, a melyet a 
rablógyilkosok egy rósz órával együtt el
vittek. A szerencsétlennék kalapja és kö- 
penye nem tudni hova lett. A csendőrség 
mindjárt megkezdte a nyomozást, még aznap 
Hodosánban egy Ruzsics (Jurcsán) Iván 
nevű embert letartóztattak, egy véres törött 
kapanyelet, (mellyel ő állítólag egy kígyót 
vert agyon) s tarisznyájában egy véres kötelet 
találván. A gyanú eddig a letartóztatott s 
a perlaki kir. járásbíróságnál vizsgálati 
fogságban levő egyént terheli.

— A Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet
elhalasztott tavaszi mulatságát f. hó 24-én a 
..Fehér Galamb kerti helyiségében megtar
totta. Jóllehet a déli eső az egyesület remé
nyeit látogatottság dolgában nagyon alacsony 
fokra szállította le, annál nagyobb lön 
meglepetése este, midőn a kerti helyiség 
ugyancsak megtelt buzgó pártolóival és jó
akaróival egyesületünknek. A bevétel közel 
50 irtot tett ki. A tánczhely igen csinosan 
és izlésteljesen volt díszítve; a franczia 
négyest vagy 50 j>ár tánczoíta: kitünően 
sikerült a tűzijáték, itt Cvetkovics ur ugyan
csak kitett magáért. Az ételek és italok 
kitűnőek voltak, a szolgálat pedig pontos 
volt. Kár, hogy a közönség nem látogatja 
jobban városunk e legalkalmasabb s leg
kellemesebb kerti helyiségét.

— Szt.-Gotthárdról Írják. Folyó hó 
9-én Felső-Rönök községben egy 3—4 hóna
posnak látszó méhmagzat találtatott, s a 
rendőri vizsgálat csakhamar nyomára jött 
annak, hogy ez 8- és 9-ike közti éjjel Zotter 
Juliá ottani hajadantól született, ki ellen a 
magzat elhajlás bűne miatt a kellő lépések 
nyomban meglétettek. Rövid idő lefolyása óta 
ez már a második eset e vidéken! Ezt meg
előző is Szt.-Gotthárdon fordult elő. Hát e 
veszett ebekről irjak»e ? Az oly sűrűén szó 
kott előfordulni, hogy már szinte néma 
megadással s szomorú öntudattal tűrjük e 
borzasztó veszedelmet.

— Lapunk m. számában közölt tréfás 
talány megfejtése: kukoricza kása diák táp
lálása.

— A Popp-féle Anatherin-ízájviz
több mint 40 év áta rendeltetik a legkitű
nőbb orvosok által, köztük a boldogult Op- 
polcer tanár által is. Drasche tanár is újab
ban nagy eredménynyel alkalmazta a bécsi 
egyetemes kórházban, úgyszintén Scknitaler 
tanár is a száj. nyak. foghus és szájpadlás 
betegségeinél- - Es érért soktk számára a 
Popp féle Anatherin-szájviz, mely kapható 
Csáktornyán Göncz L.-féle gyógyszertárban, 
épen olyan biztos gyógyszer, mint nélkü- 
lözhetlen óvószer lett és lesz mindenkinek, 
ki azt száj, torok és foghus betegségében 
használta. Egyidejűleg figyelmeztetünk e száj- 
viz szédelgő és gyakran káros hamisitáaaira, 
melyek gyakran a kezelő orvost is megcsal 
ják. Minden eredeti palaczk nyakán ott van 
a védjegy, mely az eredetiségről tanúskodik. 
E gyógyszer rendkívüli tekinlélynek és elter
jedésnek örvend az osztrák határokon kívül 
és egész Európában, sőt Amerikában és 
Ausztráliában is vannak csodáiéi Figyel
meztetjük továbbá PoppJ. G. cs. kir. udvari 
fogorvosnak A n a t h e r i n - f o g t a p a s z á -  
r a és n ő v é n  v - f o g p o r á r a ,  mely igen 
alkalmas és híres fogtisztig szer.

— Előfizetési felhívás „IRÉNKE“
czimü költemény íüzetre. Minden kornak 
megvan egyéni és családi költészete igy a 
nagyapai kornak is megvan melyet egy 
hosszú élet öröme, fájdalma teremtett- ... 
Nem a szerelem ömlengése nem e világfáj
dalom keserve hangzik e költeményekben, 
hanem az edzett s z ív  tiszta érzete, az elszállni 
vágyó lélek földi hagyománya. Félszázados 
korom e más, dgyümölcséröl szóló dalok 
viszhangot keltettek valamint rokonim, bará
tim, úgy jóakaróim körében s azért sajtó alá 
boesátám. A lehető csinos kiállítású füzet 
ára 6n kr. Gyűjtőknek 5 példány után tisz
telet példámynyal szolgálok. S miután könyv- 
piaczra e kiadványom nem bocsáttatik, 
inkább magánjellegű lévén, az előfizetők 
névsorát emlékül a füzethez csatolom. Az 
öreg ember e gyengesége megbocsátható. A 
munka f- évi aug. hóban jelenik meg. Az 
előfizetési pénzek mielőbb, de f. évi julius 

j hó végéig beküldendők, hogy a nyomtatandó 
' példányok mennyisége iránt tájékozhassam 

magamat, miután fölös számban nyomatni 
nem akarom. Nagy-Kanizsa, 1886. junius 
14. Teljes tisztelettel Bátorfi Lajos.

S 1 m  m —zxx xxx x£Ej
TT Vretlnüka pina-nica ji- vu s tan ju  m
E tiskar« Flschela Filipa vu Čakovcu.

S urednikom razftovarati se more pon- >< 
H (leljek, srédn, četrtek i sutiotn ob 11 i m 
H 4. vuri. — Sva pisma i pošiljke naj se 

pošiljaju na ime Muryitai Jožefa urednika ,, 
M vu Čakovec. u
m Izdateljstvo; Knjižara Fischela !

Filipa vn Čakovcu. Sim se naj pošiljaju J  
►j pred plat# i oplaši.

{jjffx- xrx xxx—xxx xxx XXX r^l

Navuk od pravic Magjarske države.

Novi vojnički zakon.
1 §. Pod novi zakon spadajuői 

podpomažeju solda tvo, ter su pod 
orsačkom obrambora.

2 §. Pod novi zakon spada svak* 
človek, koj se more braniti koi nije 
niti cesarski sóidat niti domobranec 
(honvéd  ̂ od početka onoga leta. kad je 
19. leto navrfil, do konca onoga leta 
dok 42. leto izpuni. Oni pako. koji su 
po XL. zakonu 30 I. 1868 pred devet 
najstim letu stupili dobrovoljno med 
soldate. spadaju po XL zakonu izdanim 
leta 1868, t. j. po leta 1882- i danim 
XXXIX zakonu jo§ 12 let posle od
služene soldačije pod nove zakone.

Pod novi zakon spada nadalje svakj 
človek do 60 leta, koj je pri solda ijj 
služil.

Žaudari, financi i sumari. ako vu 
vréme bitke mora stalna ostaviti, spa ia 
pod novi zakon.

3 §. Pod novi zakon spadaju • 
deliju se na dva razrede

Vu prvi razred spadaju od 1 9  do 
37. leta nadal e sim spadaju pod 2. §. 
napomenuti, kak lakaj oni, koji su po 
1868 letu izdanim XL zakonu 17. §-u 
< d jedno vreme odpuščeni, ili po leta 
1882. izdanim XXXIX zakonu 12 § u 
od aoldačije odpuščeni.

Vu drugi razred spadaju oni, koji 
su 38 leto navršili do 42 leta, a oni, 
koji su po 2 §-u pred devetnajstim le- 
t>m dobrovoljno stupili nuter, spadaju 
5 let vn p vi a 5 let vu drugi razred

4 § Pod novi zakon spadajuči 
dužni su na poziv Nj. Veličanstva na 
odluku ministeriuma, ako bi tabor 
nastal domobranske dužnosti zvrsayati.

Pod novi akon spadaj uče ravnal 
bude od Nj. Veličanstva imenuvani 
zapovednik

Razpuš enje ljudi h odredi Nj Veli
čanstvo.

5. § Ov zakon upotrebuje se sa
mo vu našim orsagu: vu iznimski more 
se izvan orsaga rabiti, ali opet s 
drugimi naredbami.

Ako orsačko spravile nebi skupa 
bilo a iz čakanja bi nesreča mogla biti, 
óuda bi moglo N j Veličanstvo na 
odgovornost celoga miuistariuma pod ov 
zakou spadajuče ljudi i izvan granice 
hasuuvati.

Prvi razred more se vu potreboci 
ako je rezerva mala, po leta 1882. iz
danim XXXIX zakonu 8 §-u takoj
kakti rezerv* hasuuvati.

Ali na ovu strau priiičui su samo 
oui, koji su predi soldati bili i muštre 
dobro znaju.

Vu sili du/.ni su svi oui, koji su 
vu spomenutoj več dobi od najmlaj^ega 
leta nuter stupiti.

Oni, koji su 12 let samo domo
branci bili, moreju samo domobranske 
vojske izpuujav&ti.

Oni, koji su se po 1868 1. XL i 
XLL zakonu od soldačije skupili, nem* 
reju domobranske vojske izpunjavati.

6 . §: Nuter pozvani ljudi dužui su 
od prvoga do zadnjega dana slu/be 
soldačkim zakonom se podvoči

7. §. Ovi ljudi budu po soldačkom 
oboružani i oblečeni; ako do vremena 
nuter pozivanja za dosta oprave nebi 
bilo, basnurala se bude navadna ma- 
gjarska črlena. bela i zelena farba, da se 
po njoj prepoznajo izpunitelji oružničke 
jakosti. Oficiri budu takaj imeli svoje 
znamenje.

Jezik, zn&Ki, oružje i zakoui spo
dobni su k domobranskim, koji su leta 
1868 vun dati, po 2JLI zakonu 18 §-u

8  §. Ljudi ovoga zakona, vu nag
radi, prevažanju, penezi, hrani, ,vračtvu 
kak i vu obskrbljenju ostavljenih, budu 
po leta 1875 izdanim LI zakonu jednaki 
s pravimi soldati.

9 . §. Oficire bude Nj. Veličanstvo 
imenuvalo, po tolnaču ministra, koj je 
bude več vu miru označil; pod oflciii 
budu se več posle poziva imenuvali.

Imenuju se pak oficiri samo na 
ono vreme, kak dugo budu pri službi, 
posle razpustka pak zgubiju stališa

Oni, koji bi se za vreme službe 
dobro vladali ili bi se odlikovali, moreju 
molbetiicu k ministeriumu dati, i ondi 
si s dozvolom Nj, Veličanstva stališa 
zadršiju.

10. §* Zakonodavstvo i razdeleuje 
ove vojske je iužuost domobranskoga za* 
povedničtva

Zauonodavstvo i popisavanje je ta
kaj dužuost oblastih, kojim mo raju vo
ditelji popisa dušah po XL zskonu 
43 §. 1868 leta pripomagati.

1 1 . §. Stroške plača soldački i 
tabotski ministerium.

1 2 . §. Na zvršavanje ovoga zakona 
oblaščeu je domobranski minister.

ZABAVA.
M a t i a š,

grabauciaš diak,

(Dalje.)

Izhod zadnji.
M a t i a d ,  P i s a r o v i č ,  V e s e l *  
k o v i č ,  K o p r i n o v i č ,  potlam 

J u g o v i č ,  K u z m a n ,  i S m o 1 k o, 
Pisarovič. Tu bi ti ? ti tepec 1

Koprinovič. Imamo s tobmn veik 
račun.

Matias. Sudim, da čisto nikakov.
Ve8elkovič. Pak se' podstupiš joi 

pravic noga včiniti ?
Pisarovič. Nisi ti on tergovec, koj 

si snočka pri Medvedu od nas ciganski 
novce pobral ?

Veselkovič. Ijoi potlam znaš takve 
uorce napravil?

Kopriuovič. dtirnaš, da se to ne 
zeznalo ? O ! dojde i više toga jod na
avetU*.

Jugovič, (izide vau) Oho ! Domine 
Študiozel izišle su vaše ciganije van. 
Zezual sem ja, kak ste vi Kuzmanu po
vedali, da ste me ukanili z jednum tra- 
vuna, koja nevidnoga čini, i opomeuuli 
ga, da se naj drži, kak da me nebi videl, 
pak me je vsega popljuval.

Pisarovič. Oho! to je pak nekaj 
novoga

Kuzman, (izide vun) Dober dan ci
gan diak ! kak su moja pleča ? vi ste 
veudar povedali, da me hočete vu vreče 
navabiti, da ei on bude mogel onu vkan- 
jilu nadomestiti, koju sem mu ja po 
vašem uaputku včiuil ?

Koprinovió. I to je nekaj novoga !
Jugovič. O vak, kada se čovek kak- 

vomu tepcu zaufa, — njega zplati.
Smolko (izide vun) Tu ste vi gal- 

ženjak ! ki ste meDi krivi, da ves stuč-m 
I i potrt cele tri tjedne zpostelje nisem 
1 iáéi ?

Kuzman. Kaj je i s vami sused ! 
kakvu kozlariju napravil ?

Smolko, Ter vragometnu 1 Ja sam 
se s /njim pri zajtreku spominal, kak bi 
človek mogel bogat postati, i pital sem 
ga, nebili bilo dobro v-ris iti, od vraga 
peueze prosit. On na to počne ves na
čin pri povedati, kak mora človek sebe 
z jednom palicom na križanju obkrutiti, 

i kak Strahi dohadjaju: — kak ne smeti



iz kola iziti, i vnoga druga. Jaaekuliko 
od gjergjernosti vužgan dokončam z-de- 
tiči mojemi, gda i kam v ris pojdemo. .. 
On pak, kak li je zeznal, kak li ne, 
pomiti i nagovori jednoga mesarskogn 
detl a nas . . , on nebudi len, opravi 
se kakti vrag.

Kuzman. Prosim vas, nezabite va»j 
reči, kak je bil opravljen ?

Smolko. Ves s-čruem krznom, velike 
roge, krvavi jezik i dugi rep.

Kuzman, je vam bogme ! on ist, 
kojemu sem ja hlače i kratki reklec iz 
črnoga krzna delal, —i k tomu sera mu 
k hlačam repa pridelati... Vidiš, vidiš! 
hamulije.

Jugovič. No ! pot lam ? sused!
Smolko- Mi auda dojdemo ua rereno 

mesto; — i slečemo se do rub&če
Kopriuovič Zakaj ste se do rubače 

slačili ?
Smolko, Kajti me je on cigan vputil, 

da tak mora Viti, ar je vre onda znal, 
kakovu psinu bude napravil, i zato me 
je vputil vu to, da vam koibač leže do 
kože dojde. . . Napravimo onda okolo 
nas kolobara, tri krat zafučnemo. Na jed en 
krat dojde vrag z jedcirn velikim korba- 
5om, — počme on nas ogrinjati, — mi 
se mešamo, kakti piškori v tesnem mestu, 
ali on nas na vse strani tuče, mlati, kaj 
more, i kud je saaio mogel doseči. Mi 
se ne3ino ufali pobeči da nas nebi od
nesel. Anda smo to mlačenje viteški 
terpeli čelu vuru. . . Zatira odide i taki 
se povrne, pak nam hiti jeden Žakelj, da 
je zaškrebetal i onda zevsema on odide. 
Mi puni veselja, akoprem i pnni curek, 
kak smo začul; v Žaklju škrebetati, ua 
vse smo zab'li, — izidemo iz risa i 
Žaklja odnesemo.

Kuzman. Neli to morebit on Žakelj 
bil, v kojem ste vi Domine : onoga (na 
se kaže) štokfišz imeli ?

Smolko. Kadi smo domov doili 1 
Žaklja razvezali, našli srno nutri samo 
steklovinje, i od zgora ov falačec papira.

Jugovič- Dajte da ga sim :
Smolko To vam je ! ja ga nisem 

mogel čteti, ar na očale nevidim. Dajte 
vi pogledajte, kaj je nutri taj mesarski 
vrag napisal.

Jugovič, (Odviue papira i počme na 
glas čteti.) Kakvomu se pomočniku gdo 
oteče, s takovemi penezi se plača . .J— 
Nei&či bogatstva po hman puti i načini, 
ar, ako dober i marljiv budeš samo ti 
dojde, — ako budeš len i razsipen, uesi 
ga vreden.

Smolko. Tak mi Bog pomozi, ovoga 
navuka tak mi je s korbačom v pleča 
zabil, da ga budem čutil i pameti!, dok- 
lam živ budem.

MatiaŠ. Auda ste vsi skup vaše proti 
meui tužbe povedali? dobro . . .  na vse 
ove ja odgovarjam. Vi Domine Pisarovič 
jeste samo jeden pisar pri varašu, slu
žite na Ijeto sto forinti, — zaigrali ste 
snočka 150 forinti pobiranja prereredue 
plače za pisanje vsge pustiti, kője falinge 
črnijo obraz poštenega srca, — i zato 
jeste počrneli, da vsigdar zmisljite ad 
punktum Honoris.

Vi Domine Kopriuovič ! zgubili ste 
100 foriuti. Jeste siromaški juratu prež 
plače. Roditelji vaš' jesu siromaški ple 
menitaši, koji z težkemi žulji skrbeli su 
stroške za školanje vaše, da ove njim, 
kada na vad stališ dojdetc, z vasúin po- 
močjura nadomestite. Za vas je ne vetre 
delati, još men je te/ke vašeh domarov 
žulje ua pogibel igre postavljati. Zate 
ste dobili velikega nosa, da se vsigdar 
za njega primete i zmisljite, kaj ste i 
odkod ste ?

Domine Jugovič. Vam sera vre 
predi vnogo hasnovitoga povedal. Da ste 
od Kuzmana popljuvani, jeste zplačeni 
za va$u bedastoču. Da ste dobili oselsku 
glavu, vredni ste je bili, ar ste ju i 
sami željeli, i valuvati morate, da eisto 
malo vglavi imate, pak vendar i za ono 
malo, obilnu plaču od Domovine potre
bujete. Glave ste se oselske mentöveit, 
kuliko se spodobe oselske dotiče- ali 
bojim se, da su vam vendar mošgjani 
ostali.

Gospon Veselkovic. Vi ste rajši 
prašeč hoteli biti, kak za sto raujški na 
ljeto sl užiti. 1 zato ste dobili svinjsku 
glavu, kajti najmre rajši bi se vu lenosti 
i maujguvanju hraniti, kak marljivo se 
trsiti z malem zadovoljni biti. — Glavu

ste svinjsku na hitrom zgubili, ali se 
bojim, da vam je narava ostala.

Sused Kuzman, Koj se v Žaklje skriva, 
da čuje ludske od sebe, spomeuke, mora 
ali jako zločestoga spoznanja, ali veliki 
štokflš biti, ar koji dobro čini, ako se 
nebo zruši, se uren ga gledal bude. Zato 
ste bili vredni, da vas je Jugovič malo 
pretepel.

Vam, Smolko sused, je vrag, kojega 
ste peuez prosili, dosta uavuka s korba- , 
čom i potlam na papim, kak ste malo j 
prejdi Culi — za spomenek dal.— Dér- I 
žite se ouoga, i pleča vaša cela budeju.

Ovo su moji zroki i računi, s koje- j 
mi ja za vaše dobro ovak z vami baratal 
jeseni. Da sam glave druge, črni obraz, 
velikoga nosa, smrt, i druga izkazal, ne- 
cuditc se, to onomu, koj po školah hodi 
i marljivo vu izvedanju naravskeh pri- 
pečenj tersi se vučiti — lehko včiuiti 
je. — I zato ova pripečenja ne coprijam, 
nego navuka i znanju naravskomu pripi
sati morate; to meni verujte; ar sem

Gr a b a n c i a š  di a k.

(Konec.)

GLAD FERENCZ

Lov na elefante.
Iz Bengalije javljaju vu Englezku, 

da su tam držali lova i 217 elefantov 
vlovili. To je veliki dobiček, jer je vu 
Indiji več malo elefantov. Ako bi se 
elefanti dokončali, to bi za Indiju ve
liki kvar bil, jer ovu spretnu i jaku 
životiuju nebi s ničem bilo moči nado
mestiti.

Žive elelante na svakojački na* in 
loviju. Jeden način je, da je zapojiju, 
jer elefánt jako rad ruma pije, kojega 
več zdaieka čuti, a kad so napije, ond.i 
pijan doli legne Onda se jeden Indiauec 
k njemu došul a, priveže ga za nogu 
k jeduomu drevu, kad se zbudi, pustiju 
k njemu pa'- pitovmb elefautov, koji ga 
s rilami pošteno zmlatiju, a onda se 
več da tirati kam lovci bočeju.

Drugi način je, da s plodom ogra- 
diju vuzkoga puta, ulaz je tak vuzki, 
da samo jeden elefánt uioie najedenput 
nuter iti. Taj put polja vu šumu, gle 
lovci ognja kuri ju. Vnoči dojieju znati- 
željui elefanti oguja gled. Kad je več 
cela čorda elefantov uutri, ouda jim 
preprečiju.

Na ov način su i zadnjiput lovili, 
kad su 217 elefantov vlovili. Ovi ele
fanti vi e posla zvršiju, kak 1 0  put tuli- 
ko kamilah (devah), 18 put tuliko bi
volov, 23 put tuliko volov ili kak 6 8  
put tuliko ljudib. Elefánt zvršava sva- 
kojačke posle. To jo zrok, da Indijanska 
vlada vse vCini, da bi se ove hasuovite 
životinje pomnožile.

Glede da budu i vu budučem 
vremenu elefanti, indijska vlada jeo-dre 
zakone služila na one, koji elefante 
skon avaju. Elefanta streliti jako je 
prepovedano, izim ako nisu jako hmanji, 
jer ima i jako zločestih elefantov, koje 
Indijanci taki prepozuaju.

Od Himalaje brega ua prostoru 
Terai sve do južne granice Travancora 
ima po šumah još vnogo elefautov, ali 
tam je Stanovniki jako skončavaju. tak 
da je nazadnje sve skončaju- Indij
ska vlada tak prepoveda elefanta 
vmoriti kak i dete. Jer ako se svi ele
fanti skončaju, več je nebude moči s 
ničim nadomestiti, Elefanti su vezda 
vladino svojstvo, a elefautove kosti tr
žiti je pojediuim ljudem jako prepove
dano, jer su je do vezda samo zaradi 
kostib jako strclali.

Iz Afrike bi bilo moči prenesti 
elefante vu Indiju, ali su i vu Afriki 
potrebni, pak afrikanski elefanti nisu 
tak veliki niti jaki, kak indijski, 
izim toga afrikanski elefanti vnogo 
trpiju od muh, doöim indijski elefánt 
uečuti muhjega ubodca črez debelu koža.

Elefánt obavlja svakojačkoga posla 
a vu sili basuuje se i vu taboru. Vu 
starinekom vremenu, dok još puškinoga 
praha poznali nisu, su vnogiput elelauti 
predobili bitku. Vezda je najviše hasnuju 
za lov na tigriše.

Do vezda su navek mislili, da se 
vlovljen i pitovn' elefanti ne plodiju, ali

to nije istina, jer se je več vu Enropi 
pripetilo, da je ženka skotila mlade.
Vu Philadelphiji je vu jednom cirkusu 
ženka opet jednn malu ženku skotila 
i tak je dokazano, da se elefanti i vu I 
robstvu pomnažaju. Taj mladi elefánt je ; 
sive farbe, 213 funti /mehek, Opalcov 
visok i 3") palcov dugi. Mati je 23 leta | 
stara i jako spametna. I

Kaj je novoga ?

— Po-tuvanim čitateljem! Vu
drugoj polovici leta preporučamo novine 
naše svim Medjimurcom! „Medjimurje" ! 
služi domovinu i medjimurskoga puka. j 
Medjimurje Be trsi, da bude puk medji- 
murski napreduval, pošten bogoljubliv, 
delavan i zmožen postal! Vu ovira lepim 
na-em nakanenju, hvala svim Medjimur 
coni — nam puk medjimurski s radoa- 
tjura pomore, Zato i vu drugoj polovic' 
leta srčeno primemo peio vu ruke i kak 
nam naša slabost dopusti i nadalje bu- 
demo se trsili s čim predi dostiči onoga 
cilja, kojega smo si onda ua zastavu 
ua-u napisali, kad smo novine naše prvič 
izdali. Zuamo, da smo sami preslabi nage 
lepe, istinite i svete cilje dostiči, ali 
ufarao se i nadalje vu puk medjimurski 
i vu druge pošt priatelje naših uovin 
da budu nadoj slabeči i nadalje na po
moč! Prosimo anda Gg. vodje Medji
murskoga puka, da naj preporučiju poz- 
nancim svojim njihovog najbolšeg pria- 
telja, novine „Mediimurjea.

One po*t. predplatnike, koji 
su s predplatom zaostali, prosimo, 
naj predplate čim predi vu izdateljstvo 
naših novin po leju!

— Pobunjeni težaki Vu ltodezu 
su se pri sudu öetiri težaki iz rudnice 
javili i tužbu podigli, jer nisu dobili 
čelu tjedovuu plaču. Predi kak bi se 
bila tužba uapre žela, obiáli su ovi če- 
tiri te/aki sve težačke stane i tam dru
ge težake pobuuili. Drugi težaki su k 
njim pridružili i svi skupa su išli k 
inžiniru. Watrin inžinir bil je s nekuli- 
ko pisarov vu kaucelariji. Watrin je 
prav štel uapre zeti prvešu tužbu, kad 
uajedeaput čuje kričati: „Doli s Prusom!* 
Težaki su mu rekli, da oni se pred njim 
oebudu pravdali, nego naj ide skup 
s njimi k sudu. Včinil njim je po volji. 
Putera su ga težaki zgadjali i kleli. 
Dojluč tara, rekel jim je sudec, da si 
naj izbereju četiri težake, koji buiu 
na sudu va ime svili odgovarjali. Težaki 
su to včinili; četiri zastupniki su odi&li 
na sud , a drugi pak vu kafanu. Zas
tupniki su predali tužbu, a Watrin 
jim je rekel, da on vu tóm nemre sam 
uikaj pomoči, nego to se mora ravna
teljstvu prijaviti. Nato je došel fiškuš i 
rekel, da naj se te/aki povrneju vu 
svoje tvoruice, jer se drugač sve vužge. 
Ljudi su se povrnuli, ali ua nesreču iSe! 
je i Watrin s njimi. Putera su pričeli 
težaki kričati: „Smrt Watrinu!* Zato 
ga je jeden oparaenul, da naj pobegne 
vu jednu hižu. Watrin je skočil vu jed- 
uu hižu. ali su to težaki spazili, ter 
buduč su vrata zakljenjena bila, išli su 
po lojtraj gori, obloka su potrli i Wat- 
rina s pikom po glavi vudrili. Onda su 
ga nad oblok doli hitili, gde su ga 
drugi težaki s nogami ritali. Žandari su 
ga vu špital odnesli, gde je drugi den 
v umrl.

— Vu Pribislavcu 27. o. m., ali
ako bi ouda uevugodno vreme bilo, 4-ga 
juliu a bud ■ se za školsk* mladež pro- 
tuletua zabava obdržala. Za dobro pitje 
i jelo bude se skrbelo.

— Strela. Iz Nikolsburga pigeju, 
da je ove dneve pod večernicom vu 
Laabi takov vihar nastal, da su ljudi 
i posle večernice morali vu cirkvi ostati. 
Najedeuput se je zasvetilo, oblok se je 
potrl, strela je vudrila vu cirkvu. Vnogo 
ljudih je omedlelo a jeden je mrtev os
ata!. Vu isto vreme bil je vihar vu 
Wildcudürubachu Strela je vudrila vu 
jednu hižu, koja se je vužgala, aodvud 
se je ogenj dalje širil i velikoga kvara 
napravil. — Vu Sv. Antonu (Štajer)

je takaj vudrila strela vu cirkvu med 
ljudi, koji su na proščeDje došli. Jeana 
žena je vumrla a 17 jih je omedlelo. 
Ljudi su se jako prestrašili, ter je žau- 
darom treba zahvaliti, da oisu uikoga 
pri vratih zagujeli.

— Nesreča vu rudnici- Norska 
i girgentska žveplena rodnica sc je 
zaradi nepoznatih zrokov zarušila, i više 
kak sto težakov zakopala. Iz Rima tele- 
grafiraju još vekše nesreče. Do vezda 
su več 72 mrtvih ljudih izkopali, a sa
mo 14 težakov oslobodili od smrti. Sol
dati eu tam, koji izkapaju nesrečuike, 
ali jim posel težko ide, jer se iz glublji- 
ne navek gori i kadi. Strašno je gleda
ti vu barake nametane spotrte mrtve 
ljudi. Iztragu več vodijo. Veliju, da 
bude družtvo jako veliku odgovornost 
imelo, jer su vnogo svega zanemarili vu 
rudnici. Nesrečniki su svi osiguraui bili.

— Ubojstvo- Strašen dogodjaj pri
petil se je ove dneve vu jednoj rounskoj 
kafani. Predstava se je počela, sala je 
puna ljudih bila. Jedna pevačica je 
zvršila s v o j u peamu i išla s taujerom 
okolo peneze prosit. Najedenput se vra
ta odpreju, jeden mladi človek stopi 
nuter i veli: „Aha! tu si galženica". 
Pevačica je štela pobeči, ali ju je člo* 
vek pograbil i s revolverem strelih Žena 
je zavrisuula, doli opala, opet se gori 
stala, onda su ju vu kuhuju odnesli, gde 
je za kratko vreme vumrla. Gospa 
Arséua gospodarica kafane, skočila je 
gori, pograbila je ubojuika za ruku 
i preprečila, da bi po drugiput strelih 
Nepoznani je zaviknul: „Ona je moja 
žena! Zato sem ju poiskal, da ju stre- 
lira!“ Dok su žaudare i doktorédopelja- 
li, za toga je gospa Arsčna spravila 
goste i vrata spozaprla. Uboj ni k je na 
avako pitanje odgovoril i rekel je:" 
Zlo sem včinil, istina, bil bi ju moral 
počekati dok bi vun došla i tam streliti, 
ali strelil bi ju bil na svaki način. 
Mrtvo telo su odnesli doli i na billar 
položili. Na izpitavanje sudea povedal 
je ubojnik, da je on Garniraj Ferenc 
24 let stari parižki Stanovnik, /ena 
mu je s nekakvim Ravenellom vušla. 
On je za njom išel, poiskal ju i strelih

— Zürichll su dva špolare zaprli, 
i zato je velika buna nastala. Na večer 
kad su jednoga špolara na* sud peljali, 
opet je buna nastala, Zaudare su s ka
menjem zgadjali, na to su žandari pri
čeli strelati. Dva dečeci su ranjeni a 
jeden Spolar je vumrl. Na to su ljudi 
vudrili na žandarsku kasarnu, i žandari 
su je komaj s bajonetom raztirali.

— Samoubojstvo. Vu Budimpešti 
si je jeden lepo oblečeni mladi človek 
sel na fijakersku kočiju i zapovedal 
kočišu, da ga na stáción odpelja. Komaj 
se je kočija genula, več je kočijaš cul 
za sobom revolvera počiti. Ogledne se 
i vidi, da se je mladi človek strelih 
Taki se je proti Spitalu obrnul, ali dok 
je do tam došeh več je mladič mrtev 
bil. Na znanje su dali žandarom, i našli 
su mladiču vu žepu par forintov, dva
najst kartah na kojib je Landsman 
Mikša bilo narisano. Prav se nežna tko 
je taj mladi človek.

— Preporučamo p. čitateljem 
M e d j i m u r s k e  c ir k ve ne po
pevke, koje je Glad Ferencz kottoribski 
navučitelj za medjimursku školsku mladež 
i za puk skup zebrah Dobiti se more 
vu knjižari Fischela Filipa vu Čakovcu 
za 40 krajcarov.

—- o ---------

CENA LITRA.

Pšenica 8 * -  8 1 0 ----- Hrž 5*50 6-30
----- Kuruza 6 -— 6 1 0 ------- Ječmen
6 *— 7.-----------Zob 6.50 6.90
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Budapest 20. juuiuša 1886.
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Szerkesztő :
MARGI TAI  JÓZSEF

Urednik.
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A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről ezennel 
közhírré tétetik: hogy ZAKÁL HENRIK 
ügyvéd áltál képviselt TKALC8 ECZ 
MARIA sztrahonineczi lakosnak, özv. 
MESZARITS ISTVÁN NÉ szül. AN- 
TONCSICS MÁRIA. mint kiskorú fia 
MESZARITS GYÖRGY törv: és term. 
szerinti gyámja felső pusztakoveczi lakos 
ellen 108 frt töke s jár. iránti végre
hajtási ügyében, a nagy-kanizsai kir. 
törvényszékhez tartozó, ezen kir. jbiró- 
ság területén lévő a felsó-pusztakoveczi 
30 sztjkvben A f  31 és 291 hrsz, alatt 
M e s z a r i t s  I s t v á n n á ,  kiskorú 
M e s z a r i t s  G y ö r g y ,  M i h á l y ,  
J á n o s  és J ó z s e f  tulajdonául felvett 
396 írtra becsült ingatlan egészben 
a totoveczi 102 szijkvbeu A f 183|21,, 
183|22 , és 183|23., hrsz. alatt ugyan
azok tulajdonául felvett 300 írtra becsült 
ingatlan egészbeu, ugyanazon összeg kiki
áltási árban és ennek megfelelő 1 0  szá
zalékát bánatpénz letétele kötelezettsége 
mellett, a felső pusztakoveczi ingatlan

1 8 8 6  é r i  a u g u sz tu s  hu 2 3 - á n  
d. e. 10 órakor.

felső Pusztakoveczea és a totoveczi 
ingatlan
1 8 8 6  é v i  a u g u sz tu s  hó  2 4 - ik  

nap ján d. e . 1 0  órak or
Totovécén tartandó árverésen eladatni fog.

A részletesebb árverési feltételek 
ezen kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál 
a Felső pusztakoveczi és totoveczi község 
biróuál betekinthetek.

A kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság Csáktornyán, 1886 évi april hó
29-ik napján. 398 1--1

Nézeteim

DR. POPP J. G.
cs. k. fo g o rv o s ur B ecsb en  
szájszépitó szere i felü t

‘Budapest 167S. szent. ljb.
Az igaziag érdekében meg kell vall nank, 

miazerint valamennyi fog és »iáj»*épitr> izer, 
melj Béc» én a vidékről a számító íjkort u  
égé*« monarchiában mozgásba tudta hozni, ná
lunk a PüPP-fele Auatherin szájvíz, fo g tisz te  
e» l'ogpor áltál elhomalyosittatott és háttérbe 
•zorittatott; ezen szépitflszerek uiiaélunk mar 
eaaknem uéíkülözhetlen pipere czikké váltak, 
melyek a társadalom minden rétegebe befura
kodtak. oly szepitészerek, melyek tis busz év 
múlva is épp oly keresettek lesznek m int ma. 
Fogorvosaink annyira sserények, hogy egy sem 
akar efels szert feltalálni, miután előre is tudják, 
hogy nsm fognak eredményre vergődni, már 
annalfogva is, miután legelső magyar orvosa
ink és fogorvosaink nyilatkozatai sserint a 
POPP-féle szépitöszerek » legelmésebb tudomá
nyosság jól megfontolásának eredmény tárgyai, 
melyek feltalálójuknak Jótékony hatásúé altéi | 
mindenkor bessttleléte fognak válni.

1LKO ISTVÁN, magánzó.

Kapható: C s á k t o r n y á n  Göncz L. 
gyógyszertárában, Sztrahia testvérek, 
Mayere.sák L., és Heiorich Miksa urnái. 
P ^ r la K o n : Sípos K.-féle gyógyszer- 
tárban. L eten y én : Kaliwoda J. gyógy
szerész urnái. M u r a -S z o m b a t b a n : 
Bölcs B. gyógysz. urnái. A l s ó L e n d -  
v á n :  Kiss B. gyógysz. urnái. N a g y -  
K .a n iz » & n : Mandek A , Prager B. és 
Bellus örökösei gyógyszertáraiban V*. 
r a z s d o n ;  Kussy A. Riedl J. és Kriiu- 
terlüh B. gyógysz- uraknál L u d b rey r-  
b e n : Kohn József gyógvsz. urnái. 
K a p r o n c z á n : Werli M. gyógysz. 
urnái. 366 1 ... 2

840 -  6817 tk. 86. tk. 885.

Á rverési h irdetm én yi k ivonat.

A perlaki kir. jbiróság mint tkkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy KOZARIC8  
MÁTYÁS opporoveczi lakos végrehajta
tnak HORVÁTH LÚRINCZ és társai 
mint néhai özv. HORVÁTH LÉNARD- 
NÉ örökösei opporoveczi lakos végrehajtást 
szenvedők elleni 55 frt. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a
n.-kanizsai kir. törvényszék a perlaki j 
kir. jbiróság területén lévő Opporovecz ! 
községben fekvő s az opporoveczi 143 
sz. tjkvben foglalt 410 hrsz. szántó ; 
földre 58 frt. s. a 412 hrsz. szántóföld i 
58 frt. kikiáltási árban, továbbá az 
opporoveczi 241 sz. tjkvben foglalt 48 j 
htsz. sz. házra és legelő illetményre 2 0 0  frt 
kikiáltási árban, véglll az opporoveazi 
242 számú tjkvben foglalt 134 hrsz 
rétre 108 frt. a 309 hrsz. szántó föld
re 92 frt. s az 514 hr. szám szántó 
földre 124 frt. kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fenneb megjelölt ingatlanok

az 1 8 8 6  é v i  ju l iu s  h ó  3 0 - ik  
n ap ján  d. e . 1 0  ó ra k o r

Opporovecz községben megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 1 0  százalékát 
vagyis készpénzben vagy az 1881 LX 
t. ez. 42 § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november bó 
1 én 3333 sz: a. kelt igazságügy minis- 
téri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék
képes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX t. ez. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bilóságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Perlakon 1886 évi April hó 
14-én a perlaki kir. jbiróság mint tkvi. 
hatósága. 397 1 — 1

íjó gyapjusxövetből 4 frt 96 ki 
Egy öltőz“tre(jobb gyapjúszövetből 8 ,, ..
3 10 m éter (finom gyapjúszövetből 10 ..............

(legfiu. gyapjúszövetből 12 frt 40 kr 
ITAZÓ-PLAIDER drbja 4, 5, 8. egész 12 írtig 
Legfiu. öltözékeket, nadrág, felsökabat és es* 
köpenyszövetek tüffel, Lódén, commis Hamiugar 
Cheviot.Tricot női kendőket: tekeasztal posztókat 

perw ient: dósain kot ajanl

J M jE ö f  STIKARQFSKIJ. -  -
g y á r i  r a k t á r a  l i r ü n b e n .  

MIM.VR posbíbéimenteién küldetnek. M intalapok  
a szabómester araknak bérmentetlenül küldetitek. 
iU írton felüli utánvétel kíldeméuyek bem entve. 
Állandóan több m int 150,000 o. é frt értékű rak
tárom van. ennél fogva természetei, hogy nagy 
vilagüzletemben sok 1 egesz 5 méternyi posztó-vé
gek maradnak, csak hogy ily posztóvégeket kény
telen vagyok jóval a készítési áron alul tovább 
adni. Minden jozsnnl gondolkodó ember befogja 
látni. ... hogy e kis posztóvógekből minták nem 
küldhetők, mivel néhány száz m inta rendelésénél 
e végből mi sem maradna, ennélfogva tehat való
ságos szédelgés ha posstókereskedési ezégekbö1 
m intákat hirdetuek, m ert es esetekben a minták 
egész darabból és nem végekből valók, ily eljá

rásnál a szándékösmeretes.

Megnem felelő posztóvégek ki 
cseréltetnek, vagy a pénz vissza 
a tildetik.

I.EYELEZESEK magyar, német. cseh. len
gyel olasz és franczia nyelven fogadtatnak ei

203 14...20,

Radeini savanyukut-gyógyfürdó
2 órányira Luttenbergtől,

A Radeiui viz és fürdő a legjobb gyógyhatással bir: köszvénv — 
epefyólyag, vesebaj ? gyomorbaj f mirigy daganatok és nőbántalmakra.

A Radeini savanyuviz összehasonlítása más savatiyuvizekkel 
Radein i 91-797: Petanczi 0 0 * 4 4 9 . G ieszhübli 4 3 -7 9 3 .

Egy fürdő 30 kr. Eleteti és itató ti jó és olcsó áron. Szobák naponként 
30, 40, 50, és60krárért.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2  vure daleko od Luttenberga.

Radeinska voda i kupeliste ima najbolšu lekovitu jakost proti: ulozi 
(giht.) škrofelom, zučnom betegu, bubrežnoj —, ieludaönoi —, i žeuskoi
bolesti. J

Sravnjivauje radeiuske vode s drugemi kiseli vodami;
Radeinska 91-797 Petauczska 80.449 Giszhübleoska 4 3 .7 9 3 .
Jedno kupeKšte 30 kr. Pitje i jelo je dobro i fal.
Jedna soba na dan po 30, 40, 50 1 60 kr. 3 gg 4  20

Nyom. Fischel Fiilup laptulajdouo«nál Csáktornyuu.
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