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MURAKÖZ '
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi 

■ l i e t i l a p  =

M egjelen ik  C sák tornyán  heten k in t e g y sz e r :  vasárnap.

Hol kell kezdenünk?
(Horvat nyelven a morakőii nép számára ér

kezett csikk , amelyből a magyar tzülftk is tanul
hatnak.)

A földön os emberiség minden tö
rekvése oda irányúi,bogy földi életéi minél 
kellemesebbé tegye. Az ember fárad és 
dolgozik, hogy a saját és övéinek rövid 
életét minél jobbá és minél kelleme
sebbé tegye. Különféle társulatok, egy
letek alakulnak, hogy az emberiség jó
léte érdekében munkálkodjanak és 
megteremtsék azt, amire egyes ember 
nem képes

Az állam is ily czélokért fárad, 
áldoz, s mindent megtesz, amit meg
tehet, hogy polgárait abba az állapotba 
helyezhesse, amelyben az megelégedett- 
nak érezze magát Tehát mindenki csak 
azt akarja, hogy az ember, a földnek 
ezen legnemesebb teremtménye végre 
már a legszerencsésebb és legmegelé 
gedettebb teremtménye legyen. Szép 
czél, azonban az ly magasztos s az 
ily fenséges czél eléréséhez mindig igaz 
ut és igaz eszközök szükségesek.

Nem szándékunk most taglalni a 
különféle egyletek és társulatok czélját, 
a melyek a fent említett czélok eléré 
sére törekszenek s ezen czélokat gyak- 
ian el is érik, csak azt említjük meg, 
hogy mennyivel előbb érhetnék el egyik 
vagy má.-ik czélt egyesek, társulatok, 
az állam, hogyha a czél eléréséhez az 
igazi kulcsot megtalálnák és ott kez
denék, ahol kezdeni kellene. Az álla
mok, amelyek azért szereztettek, hogy 
az emberiséget kormányozzák s vezes
sék a jó utón hányszor választanak 
olyan e s z k ö z ö k e t ,  amelyek 
nemcsak nem segítik elő az emberiség 
jóllétére törekvő czélokat hanem éppen 
az ellenkező eredményre jutnak, vagyis 
a jó helyett sok rosznak az okozói

TARCZA.
Az .Aranka cyklus'-ból.

( Népdal )
Kinyílott a nefelejcs a tó pariján . . . 
Jöjj ölelő karjaimba szőke lán\ l 
Szőke ssenteni, szép szerelmem csillagom. 
K*y szivein van. azt is teneked adom.

E kinőném van, legyen ez is a tied,
S zív nélkül is őrálósig szerellek . . 
Szegény vagy ok,nincsen nekem semmim sem 
De ha szeretzz, enyém a menny kedvesem.

Fényes csillag szalad le az égboltján . .  . 
Úgy szeretnék én elmenni az után.
Még nem lehet, kötve tart a szerelem, 
Földön járó csillagom van énnekem.

Fényes csillag, mért hagyád el az eget ? 
Tán kedvesed’ a bübánat ölte meg ?
Hej- aki a rózsáját elvesztette
Nem ragyoghat többé csillag felette . . .

„Ilka dalaidból
Lehullott a piros rózsa levele . . .  
Másért dohog az én rózsám kebele.
Árva lett a rózsabokor, s magam is . .  
Ahány lány van a világon, mind hamis.

Zörögve (ut az elsárgult falevél.
Üti, hajtja a kegyetlen őszi szél . . .
Után nézek, s felsóhajtok : Istenem !
Mivé is tett engemet a szerelem . . .

Én is voltam rózsabokor virága,
Szivemen a bánat férge nem rága, 
Nyílott benne hű szerelem, de most már, 
Kiköltözött, mint fészkéből a madár. .  .
Fussatok csak ti elfonnyadt levelek t 
Én is megyek megpihenni veletek . . .  
Szegény szivem addig hajtja a bánat : 
Keservében majd megszakad utánad.

Morvái}) i^yula

Azonban hagyjuk ezt, ne ment
sünk oly mélyre, inkább maradjunk ott, 
ahol tudjuk, hogy nemcsak lehet, hanem 
kell is cselekednünk, s a hol tevékeny
ségre minket legszentebb kötelességünk 
hi Hagyjuk el a társulatokat, hagyjuk 
el az államokat és menjünk oda, ahol leg
főbb kötelességünk tenni: menjünk,néz
zünk körül családunkban A z állam csak 
akkor lehet szerencsés, hogyha polgárai 
jók, b e c s ü l e t e s e k ,  tanultak és | 
szorgalmasak Kitől függ pedig légin 
kább az, hogy az államnak derék pol
gára' legyenek, ha nem a szülőktől.

A fő tehát az, hogy minden csa
lád tegye meg a magáét, és vigye szi
lárd kövecskéjét azon nagy épülethez, , 
amelyet államnak, hazának nevezünk. I 
Nem háladatlan munka, ha azzal a 
kérdéssel foglalkozunk, hogy mit kell 
minden családnak s minden felnőttnek 
a családnál tenni, hogy az épülethez 
az igazi szilárd kövecskét odavihesse \

Kérdés most már, hol és mivel 
kell kezdenünk, hogy megtaláljuk azon 
igaz kulcsot, amelylyel föladatunkat 
megoldhassuk és köleleségflnknek eleget 
tehessünk ?

Minden épület csak akkor lesz jól 
és szilárdan építve, ha jó alapra épít
jük. Mivel pedig az állam,tehát a mi ha 
zánk is egy épület, a melyben az egyes 
polgárok azon kövek, amelyeböl az 
építve van, tehát ez épületnek is, ha 
azt akarjuk, hogy szilárdan álljon, hogy 
hamar össze ne dőljön jó támaszszal 
és szilárd alappal kell bírnia. Ezen ala- 

i pót pedig semmi más nem képezi, mint 
; a fiatalságnak igaz és jó nevelése

A muraközi ember soha sem volt 
, háladatlan hazájához ő mindig meg

tudta becsülni azon jó tetteket, ame 
1 lyeket az ő anya-hazájától kapott; hi- 
I szem. de határozottan állitom is, hogy

Jeremiás  b á n i

Ott ác-iorugtam az én jó Jeremiás bá
csimmal az uj indóház termeiben. Nem volt 
epen semmi dolgunk, de kicsaltam az öre
get. Én ugyanis még csak két hete, hogy 
Pest lakósa vagyok. Jeremiás bácsi pedig 
már emberemlékezet óta lakik itt fenn, s 
ennek van is látszatja, mert tán nincs az a 
pesti polgár, kinek a körülményeit ö nem 
ismerné. Kiesaltam, mondom, mert, tudvá- 
gyomat itt reméltem leginkább kielégittetni 
általa. —

„Ugyan Kérni bácsi, ki az az öreg ur, 
j kinek oly barátságosan köszöntőtI az imént ?“

Az fiam, Steininger Boldizsár dúsgaz- 
I dag József-városi háziúr, agglegény még.

„És mit keres az idekint ?“ (Mert tán 
ezt is csak tudja az én öregem ')

Hát esetleg beszéltem vele délelőtt, 
azt mondta, a (ia jön fel Kis-Kőrösről.

A fia ? Hiszen agglegény ! Gúnyos mo- 
solylyal néztem Jeremiásra. Gyanítottam, 
hogy nem veszi oly szigorúan az igszmon- 
dást, hisz hallottam már, hogy felülteti az 
egész világot. No de most elszóltad magad.

De ő csak nem jött zavarba egy per- 
czig sem, hanem imigyen folytatá: Persze, 
hogy agglegény de a fiatal doktor ur csak 
fogadott fia. Jaj nagy on érdekes dolog, hogy 
ismerkedtek ezek meg! „Valóban ?“

Bizony. De térjünk csak be ide a közeli 
vendéglőbe, egy pohár jó badacsonyi mellett 
elmondom.

Egy pohár jó badacsonyit csak megér
demel egy' érdekes história,gondolám, s be
tértünk. Hát az öreg Steininger, kezdé az 
öreg. miután fenékig ürítette a poharát — 
agglegény,mint mondám. Valamikor mondják, 
rávetette szemét egy szép leányra, az meg
csalta, s azóta rá se néz többet az asszony- 
félére. így folyt el sok sok idő. s 0 egyszer 
csak észreveszi, hogy szép fekete haja meg- 
deresedett, s bár házában 149 lakó az ö 

| háziuri törvényei szerint dicséri az urat, azt

a muraközi nép ma is hű fia hazájá
nak Hanem muraközi szü'ők! ne elé 
gedjietek meg ezzel, hanem ragadjátok 
megj azon eszközöket, amelyek örök 
i<Jölún_át bizonyítsák a ti hazaszere
teteket Nem mondom, hogy a mura 
közi szülők nem szeretik gyermekeiket, 
hogy velük nem törődnek, de hogy 
ezen törődés mindig olyan volna, ami
lyennek lennie kel ene, az már más 
kérdés.

Minden szülőuek első kötelessége, 
hogy gyermekiét Isten félelmében ne 
velje, hogy már kora ifiuságában szok
tassa a jót követni és a rosszat kerülni, 
hogy már fiatal korában szivébe vésse 
azon szent kötelességeket, amelyeket 
később mint a haza polgárának telje
sítenie kell. Csakhogy ez nincs igy miná- 
lunk ! Ne mondjátok szülők: Ez a ta
nítók kötelessége, ezt az iskolában kell 
megtanulni. Igaz, hogy ez íz ő köte
lességük is, de kinek kell, hogyjobban 
szivén feküdjék a gyermek szerencséje, 
mint a szülőknek. Mert itt nemcsak a 
haza, hanem minden egyes polgár bol
dog-ágáról van szó. A tanító sokat te
het, sok jót ültethet a gyermek fiatal 
szivébe,de müvelhet-e cső iát ? Ismer
tem egy öreg tanítót, aki eszével, szi
vével ra ta volt, hogy gyermekeit minél 
több szépre tanítsa Nem egyszer lát
tam örömében könnyezni, amidőn látta, 
hogy a mag amelyet elvetett a fiatal 
szivekbe, jó gyümölcsöt terem Óh ha 
láttátok volna öreg csontjai olyankor 
hogyan megifjodtak, arcza mint ragyo 
gott az igaz őrömtől! Hanem amint 
egyszer mondtam neki: „Kedves tanító ur, 
ön a legszerencsésebb ember a világonk‘, 
egyszerre átváltozik arcza és szomorú 
hangon feleli: „Igen kedves uram, én 
az volnék, ha mindig élvezhetném ezen 
örömet, ha nem volnának emberek, 
akik ezen örömömben megrövidítenek

is, hogy mógis egyedül áll ezen a széles 
világon.

Akkoriban a Mátyás utczai vendéglő
nek a .kehér rozsához*, volta törzsvendége, 
hol nehány barátjával elfarokkozta egy jó 
pohár 88-as mellett az estéket. Rendesen ő 
volt, ki legtöbbet morgott, ha barátai las- 
sankint elszállintóztak haza felé, azt hoz
ván fel ürügyül, hogy feleségeik nyugtalan- 
kodnak kimaradásukon.

Egyik estén, ép husvét táján volt, 
borús kedélyhangulatban távozott utolsónak 
a vendéglőből, hogy is ne, ép most, mikor 
legjavában folyt a játék eloszlottak.

Sajátságos, de ma nem az átkozott pa
pucs kormány s eféle jöttek ki ajkán, sőt 
inkább mi még nem történt meg vele, olyan 
sóhajtás forma volt. hojry még sem jó az 
embernek egyedül lennie, hiszen a biblia is 
azt állítja.

Nem jö, nem jó, de hát már késő.
Ilyen gondolatok közt érte el házát, ki

veszi kapukulcsát, felakarván nyitni a kaput, 
észrevesz a holdvilágnál a kapusarokban 
egy összekuezorodott 12 éves fiú gyereket-

Hát te mit lézengsz itt? hé! rivalt rá.
Hát csak aludni akarnék. Itten ? hát 

a szülőid hol vannak ? Szüleim ? Nekem 
csak apám volt, azt is ma délután vitték 
ki a kerepesi temetőbe. Milyen elvetemedett 
kölyök lehet ez Ma temetik el apját s nem 
is sir, hanem oly vígan mondja el, mintha 

de ezt nein is gondolá, hanem bizony 
kiáltva mondta az öreg ur.

Sirni ? (iát miért is sírnék; szegény 
apám eltörte karját, már két hete nem fcirt 
keresni semmit, jó dolga van annak most. 
Bezzeg ha az öreg Steininger halt volna meg, 
sírtam volna keservesen! Steininger? Hát 
ismered ? Ugyan miért siratnád, hisz nem 
volt rokonod!

Azért sírnék. mert ha az iett volna, 
hagyott volna apámnak szép házat, s ápol
hattam volna, tán akkor, ... de már akkor, 
... de már akkor annak az álnyugodságnak

Én azonnal nem tudtam kitalálni, hogy 
mit gondol ő s látva aggályaimat, feleié: 
»Igen — igen szerencsétlenek vagyunk 
mi múraköziek ebben még mindig; 
nincs még minálunk azon seellem 
amely minden igazi muraközinek véré* 
ben kellene lenni. Nemcsak hogy talál
koznak olyan emberek, akik ócsárolják 
az iskolát, akik mindazt, amit az iskola 
létrehoz, megakarják semmisíteni, akik 
épen azért, mert semmit sem tudnak, 
irigyek, mert Ok elmaradtak — hanem 
vau elég sok szülő, aki nemcsak maga 
hanyagolja el gyermekét, hanem arra is 
törekszik, hogy a tanítónak is megne
hezítse munkáját és sikerét, Oh ha tud
nátok mint fáj ez az embernek, amidőn 
a szülő szájából hallja: „Aztán minek 
mind ez az én gyermekemnek ; én sem 
tannltam ezt, mégis élek s megél gyer
mekem is." Iligyjétek el ilyen tudatlan
ságon az embernek el kell szomorodnia ős 
nem lehet nekik megmagyarázni, hogy 
ezzel vétenek gyermekeik ellenében, akik
nek szerencséjével törődniük kellene és 
bűnt követnek ezzel a haza ellenében, 
amelynek kötelesek becsületes és értei- 
raes polgárokat adni.*

Amidőn elváltam ezen érdekes öreg
től, gondolkodni kezdettem szavain, és 
láttam, hogy nem túlozta a dolgot, be
láttam, hogy ez igazán úgy van. Igazán 
minden igaz muraközi hazafi szivét fáj 
dalom foghatja el, ha arra gondol, hogy 
a haza fiai nem akarják elősegíteni azt, 
ami mindenegyes embernek szerencséjére, 
édes hazánknak pedig hasznára szo lig

Tartsátok tehát muraköii szülők kö- 
telességteknek az ily gondolkozást el
hagyói és ragadjatok meg minden esz
közt, amely gyermekeiteket szerencséhez 
és jóhoz segítheti. Ne várjatok mindent 
a tanítótól, hanem segítsetek neki gyer
mekeitek nevelésében. Szünidő van, gyer
mekeitek otthon vannak, ragadjátok meg

vége volt, fuldokolva sirt a szegéin- gyermek, 
tán egy követ is megindított volna.'

És Steininger nr szive nem volt köbül, 
lelfogadta a szegény árva gyermeket, s most 
a fiú első ügyvéd Kis-Kőrösön. A gyerek 
meg is házasodott, s most fel is jön a fele
ségével az öregért, ki eladta már házát s 
végkép itt hagyja Pestet, hogy családja kö
rében élje tán rövid, de bizonyára legboldo
gabb napjait.

Ép bevégezte elbesaélését, midőn több 
vendég lépett a szobába. Rémi bácsi azt súgta 
a fülembe, hogy azonnal visszatér, s kiment. 
Meglepetésemre épen Steininger ur is a 
vendégek közt volt s udvariasan helyet 
kért asztalomnál.

Hát nem jött meg a fia Steininger ur, 
kérdezém sz imént hallottak friss benyo
mása alatt?

Hogyan, a fiam ? De melyik ? Az Ár
pád, vagy a Laczi. hisz azok Temesvárod 
szolgálnak a katonaságnál. Vágy a Pislát 
gondolja, az a kölyök bizony megbukott 
megint a VH-ikben.

A feleségem epeszti magát a  hitványért 
eleget. ...

A felesége? De uram, fordult most 
hozzám, honnan ismar ön engem egyátalán?

El mondám neki
Felkaczagott. Jaj az öreg füllentő bácsi 

hát önt is (elültette. Szó sem igaz az egész
ből. Szokása neki a hazugság, el se lehet 
tán nélküle. De fel se vegye. De tudom, 
hogy ön ez érzékeny história nélkül is meg
vendégelte volna.

Csak moet vettem észre, hogy az öreg 
nem jött viasza még. Hiába vártam.

Azóta ki tudja, nem-e lett, már engem 
is (más kontójára) valami szivveható esemény 
vagy tán rém dráma hősévé.

sAuculap.
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az alkalmat, hogy az Istenfélelmet, a 
hazasieretetet, Ártatlan sziveikbe csepeg
tessétek s a munkát megkedveltessótek
velők. — A köszönet és elismerés bizo 
nyara nem fcg elmaradni sem gyermekei
tek, sem a haza részéről, mert nevetek 
örökké arany betűkkel lesz a magyar 
nemzet történetébe Írva, ahol mindig ol
vasható lesz, hogy a muraközi anyák és 
apák derék és hazafias fialtat és leányo* 
kát neveltek hazájuknak.

Ez legyen mindig szemeitek előtt és 
biztosak lehettek, hogy czélt értek. Adja 
Isten, hogy a jövőben így legyen !

B............. GY. .

Vidéki levél.
{ y i  bucsu\ a verekedés következményei; tanulság,)

Tek. Szerkesztő U r ! Szomorú hirt 
vagyok kénytelen Írni vidékünkről. Engedjen 
kérem egy kis helyet becse« lapjában leve
lemnek, melyben egyúttal a búcsúkról é« 
azok következményeiről szólok.

Kedves < Ivasók! Azt hiszem, hogy 
mindenki előtt eléggé ismeretes, hogy mit 
ériünk búcsú alatt. Ez én szerény vélemé
nyem szerint a búcsúnak nem lehet egyéb 
c/.élja, minthogy az ájtatos emberek ezen 
vagy azon felszentelt helyre (templom vagy 
kápolna) mennek és ott az illető védszentet 
a szt. misében kérik, hogy azon s/.ent, aki
nek a tiszteletére fáradalmaikat feláldozták, 
a Mindenhatónál érettök közben járjon és 
bűneiket megbocsátsa • az 0 szent malaszt- 
jái ajándékozza hekik. Az ájtatoskodás el
végzése után aztán mindenki hazatérne mun
káját végezni. Véleményem szerint amolyan 
czélbói kellene öesaejönni a hívőknek bú
csúra s ez utóbbi módon kellene azt bete- 
jezni. —

Azonban nem így van ez jelenleg divat
ban. A nép a  búcsút felhasználja reszeges- 
kedésre verekedésre s más ocsmány dolog 
művelésére. így történt f. hó 18-án a szt.- 
mártoni farához tartozó Szt -Margita neve
zetű kápolnánál is, ahol búcsú alkalmával 
ahelyett, hogy a búcsú végeztével a nép 
hazament volna, a korcsmába mentek és 
ott tánczczal és i\ássál töltötték el a napot

Tečaj III

és éjét. Ha megmondom- hogy milyen vége 
lelt ezen mulatságnak, tudom a tisztelt ol
vasó lelkében megdöbben.

Amidőn a fiatalság balga mulatságát 
végezte, egy fiatal 28 C'ves suhanez, név- 
szerint Jakopiča István, előveszi kését, ame
lyet hazulról hozott magával és papása ellen 
mérvén azt, őt m<‘gdöfte. A megbántott Ke- 
lemenics József hlapicsinai lakos, aki külön
ben nős és jómódú íöldmivelő, nem volt rest, 
hanem hirtelenségében meggondolatlanul egy 
karót ragad kezébe és úgy összeverte ellen
ségét, hogy az még az nap éjjel 11 óra táj
ban özvegy anyja bánatara meghalt.

Ugyanezen gyilkos (Kelemenics) nem 
elégedvén meg ezen áldozattal,egy más, becsü
letes és jómódú gazdát, névszerint Szobo- 
csán Istvánt, minden ok nélkül, karóval úgy 
fejbe verte, hogy kevés a remény életében 
maradásához

Mindebből az tűnik ki, hogy nem ta
nácsos a műveletlen népnek oly sok mulat
ságot engedni. Különösen ha búcsú van, 
minden korcsmában zene szól, ahol a balga 
emberek csak a korcsmárosnak csinálnak 
hasznot maguknak pedig mind testükben 
mind lékükben kárt okoznak.

Jó vonlna, hogyha a magas kormány 
figyelmet fordítana ezen dologra is és nem 
eDgedne meg annyi mulatságot a népnek, 
amelynek jobban illene az ekeszarva, a bo 
róna és a kapa a kezébe mint a gyakori 
dinom-dánom. Ha a nép nem mulatna any- 
nyit, nemcsak hogy anyagilag jobban állná, 
hanem békében egyetértésben és  becsület
ben élne nem különben rövid földi éleiét is 
meghosszabitaná.

A népvezetői is sesat tehetnének e te
kintetben, és ha teuoének, nem kellene 
többet ily szomorú híreket olvasnunk.

Isten velünk! Szt. Márton 1886. jul. 20.
. . . . n . . .

/ /  I /i E h.

— Értesítés a murakö/i tiszti ön
segélyző szövetkezet azon t. lagjait, kik a 
belépti dijat még nem fizették: ezennel 
értesítem, hogy azt f. évi augusztus hó 
2-dik napján, délután 1-töl 2 óráig az 
elemi iskola irodájában fizethetik le. Csák 
tornyán. 1880. julius hó 24-én Pólyák 
Mátyás szöv. pénztáros.

V u Č a k o v c u ,

— A horvát levéltári okmányok
ügye minket Muraközieket is é r d e k e l .  
Ugyanis az illető okmányok átadására ki 
küldött vegyes bizottság vizsgálásánál kitűnt, 
hogv a Zágrábból Budapestre felküldött 
30,000 okmány közül 2000 Muraközre. 60 
drb. Fiumere, a többi a horvát területre 
vonatkozik. A Muraközre s Fiúméra vonat
kozó okmányok okvetlenül visszahelyeztet- 
nek a magyar országos levéltárba, melyből 
jogtalanul vétettek el.

— fCsury János alsó krályoveczi kör
jegyző hunyt ál t. hó 9-én N.-Kanizsán A 
megboldogultat a n.-kanizsai kórházban ápol
ták , baja oly természetű volt, hogy műtét
nek kelle magát alávetni, mely azonban 
gyógyulás helyett ... halált hozott. Temetése 
julius 11-én ment végbe a közönség részvéte 
melleit A fájdalmasan sújtott ctalád a kő
vetkező gyászjelentést adta k i: özvegy Csury 
Jánosné szül. Szele Mária sóját- úgy gyer
mekei : Ilona, Irén, Gizella és Mariska, 
valamint az összes rokonság nevében szo
morodott szívvel jelenti felejthetlen férje- il
letve édes atyjok Csury Jánosnak, králjo- 
veczi körjegyzőnek Nagy-Kanizsán folyó hó 
9-én d. u. 5 órakor rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytál. A boldogultnak 
hült tetemei N igy-Kanizsán f- hó t l-én  d. 
u. 5 órakor tétettek a helybeli róm. kath. 
sirkertben örök n ugalomra. Az engesztelő 
szent mise áldozat ugyancsak f. hó 12-én 
d. e. 10 órakor a szent-ferenezrendi plé
bánia templomban mulattatott be a Minden
hatónak. Áldás és béke emlékezetének !

— Gresz Alajos Csáktornyái ügy
véd a Csáktornyái tűzoltó-egyletnek több 
éven át volt kapitánya, városunknak köz
szeretetben álló lakója, Feriiken házat vá
sárolván, oda teszi át októberben lakását s 
ügyvédi irodáját. Csáktornyán őszintén és 
általában sajnálják Grész ur távozását, 
mig Perlakon örülnek jövetelének,

— ÖsszedÜlt Csáktornyán, a perlaki 
utcza végén a képezde telke átellenében 
újonnan épült ház pinczeboltozata és belső 
talazata. A szerencsétlenség 20-án reggeli 3 
órakor történt. A kömivesek, akik ott alud
tak, idejekorán kimenekültek, csupán a 
válalkozó sebesült meg. A szakértői szemle 
a hely színén az n;ip megtartatott. A hibás 
úgy halljuk, maga a válalkozó.

— A tüske szt.-györgyi templom 
Peczek György plébános úr buzgólkodúsa 
folytán renováltatok. A csinos töoltárkép 
Budapesten készült, a  templom kifestése a

25 J ú l i u s a  1886

nép ízléséhez van mérve, a mellékoltárok 
elhelyezése, különösen pedig Muraközben a 
maga nemében egyedüli szószék, a magasabb
műizlést is kielégíti.

— A perlaki nagy vendéglőt f. hó 
19-én tartott árverésen Barsch Henrik alsó- 
lendvai nagy vendéglős vette bérbe 1200 frt. 
évi bérért. A perlakiak örülnek, hogy végre 
jó kezekbe került nagy vendéglőjük, és mél
tán mert nem megvetendő kellék egy vidéki 
város emelkedéséhez a tisztességes nagyven- 
déglö. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
a perlakiak Barsch urban nem fognak csa 
latkozni, mert amint halljuk. czélszerU újítá
sok, az udvar egy részének befásitása s 
kertté átalakítása sat. által az emelkedő 
Perlak értelmiségének és polgárságának ked
ves gyülhelyet fog szerezni.

— Huszár Nándor volt Csáktornyái 
jegyző bűnügyében a végtárgy aiás a nagy- 
kanizsai kir. törvényszéknél t. hó 20-án 
tartatott meg. A tárgyalásra Muraközből 
mintegy 30 tanú hivatott m eg. A törvény
szék vádlottat 5 évi tegyházra ítélte.

A Csáktornyán f hó 22-ón tar
tartott tekeverseny győztesei, a következők 
voltak: I. Sztrahia Ferencz 20. II. Maszt 
nak J- 19 III Pecsornik Ferencz 17. IV. 
Pálya Mihály 16 egységgel. Az első nyere
ménytárgy értéke 29 frt. az összes nyere
mények érféke 50 írt volt.

— A Csáktornyái ovoda f. hó 31-én 
délelőtt 9 órakor tartja évi zárvizsgálatát 
Figyelmeztetjük azon t. olvasóinkat, akik 
néhány élvezetes negyedórát óhajtanak a 
kedves kisdedek között tölteni, ne mulasszák 
el a vizsgálaton megjelenni.

—  A bika döfte agyon Babits, ura 
dalmi gulyást Gardinoveczen f. hó 22-én. A 
gulyás ingerkedett a böszült állattal, mely 
úgy döfte hasba a szerencsétlent hogy be
lei kifordulván f. hó 23-án sebeiben meghalt.

S zerkesztő t izeneiek .
C s á k t o r n y a  A e s c u l a p .  A tár- 

cza jó, mutatja a következmény. Kérünk 
többet is! ... N ed  é l i  e z  B. köszönjük I
— P e r l a k .  L e v e l e z ő .  Perlakon nyá
ron semmi sem szokott történni ? Kérnénk 
híreket f Hat hét óta nem volt szerencsénk.
— M a c z i n e c z .  — M i h á l y o v e c z .  
Az illető ügyről a jövő számok egyikében. 
- -  K e s z t h e l y .  Kissé későn jött, már 
kiszedték a tárczát. A jövő számra maradt. 
Köszönöm !

Broj 30

M E D J I M U H J E
N0VINE ZA PÚK

I Z L ü Z I  S T 7 * ^ .^ -C J  1 S T E D E L T T J .

Gde imamo početi?
Sve na svetu ide samo za tem. da 

pobol-a svoje stanje Človek se trudi 
i muči samo za to, da sebi i svojim barem 
vu ovom kratkom život i nekaj bolšega, 
nekaj vugodnešega pripravi; družtva | 
svakojačka nastaju imajuči cilja, da 
narediju ono, kaj pojedini človek nemre 1 
za dobrobit ljudih; države aldujeju sve, 
kaj njim j* mogulé i navek držeči samo 
to pred očmi: človečanstvo treba uzd'g- 
nuti na ono mesto, gde bude moglo za
dovoljnim se őutiti. Sve dakle hoče samo 1 
to. da človek, taj najplemeniteši stvor 
na zemlji bude več jedenput i najsreft | 
nesi. najzadovoljneái. Lepi cilj, i nakana, j 
ali th tak uzvi?eni. za tak veli. anstve- j 
ni cilj dati, se navek upotrebi pravi 
put i prava sredstvi ?

Nečemo vezda rez-labati pojedina 
družtv, koja su vu tu svrhu ustrojena, 1 
pa ipak kulikoputa posfigneju ono. kaj 
si uapred stavijo? Koliko se najd: j 
prilikah kad bi svrho bolje bila postig I 
nuta. ako ovo ili ono družtvo nebi ob , 
stojalo? Pak kaj je torna ipak zrok? 
Nikaj drug« nego to da se nežna pravi i 
ključ najti da se nežna onde po eti 
gde bi se imelo, da more napredovati, 
da more sv-jega cilja postiči. Države, 
kője su véé zato uredjene, da ljudstvo 
človečansko ravnaju, da ga vodiju po 1 
dobrom potu ter jedenput i dopelaju do | 
onog meta,gde bude moglo 1 kie no 
siti terhe života svojega, te države ko 
likoputa odabereju ona sredstva, koja 
ne samo danje nepodpomažeju vunjihovom 
poslu, več cisto protivno prama svojemu 
cilju delujeju ter, mesto dobra mnoga 
i mnoga zla prvo zrokuju. I ovdi do 
pu č«mo, da je volja dobra ali ne je 
na în navek <»n, ko; bi moral biti za j 
postignuče s»rhe. I

Ali pustimo mi to, negrabimo tak 
gliboko, več ostanimo mule, gde znamo 
da ue samo da nam je moguče deluvati, 
nego kam nas i najsveteáa naša dužuost 
sove. Ostavirao družtvo, ost&vnnc diša
ve, pak pojdimo tam, gde uam je prva 
čutnost biti, pojdimo razgledati obitelj: 
naše. Dr/.aya more samo onda biti sreč
na, bude li imela, dobre i poštene pur- 
gare. Na kom pak najprije stoji to, da 
država more imeti dobte purgare, ako ne 
na pojediuih obiteljib. Za nju jc dakle 
glavno to,da svaka obiteljčiui svoje,da sva
ka done8e svojega tvrdoga kamenčeka 
k onoj velikoj /gradi, koju zovemo dr
žava.

Neje dakle uezalivalui poiel, ako rezmo- 
trimo, kaj ima svaka obitelj, svaki sta- 
regi pri obitelji črniti, da more za ouu 
zgradu pravega čvrstoga kamenčeka do
prinesti. Osobito pak nas ima na te 
nukati ta misel, da ona sgrada, ona 
drtava, za koju imamo mi nekaj do
prinesti, je naša mila domovina.

Pitauje je vezda gde i s čim imamo 
početi, da odebereiuo onoga pravoga 
ključa, po kojem bi mogli svoju zadaču 
obaviti, svojoj dušuosti, za dosta vči- 
niti?

Svaka sgrada bude samo onda dobro 
i stalno zidana, bude li joj čvrsti funda
mentum položeni. Buduč pak svaka dr
žava, po tom i na-a domovina, jest 
sgrada, vu kojoj su pojedini njizini 
purgari oai kameni, iz kojiti je ona 
sastavljena, to i ona, hočemo li, da 
stalno stoji, da se neporuši, mora imeti 
dobru podlogu, čvrstoga tundamenta. 
Taj fundamentum pak neje nikaj drugo, 
nego pravo i dobro odgoji vanje mlaieii.

Medjimurec neje nigdar bil nezab 
valen svojoj lomov'mi, on je zual navek 
centi ona dobročiustva, koja jc od svoje

majke domovine prijemal, a mislim i 
stalno driim, da i denes neodetupi nije- 
den Medjimurec od toga, da nebi bil 
veren siu svojoj majki. Ali roditelji 
medjituurski! nezadovoljite se samo s 
ovom valom dobrom nakanom, več se 
pograbite onoga sredstva, koje bude 
za vekivečna vr mena kazala vale do- 
moljublje ter koje jest jedino moguče 
vnsrečiti i na dobro dopeljati majka vam 
domoviuu. Neveiim, da roditelji medji- 
murski nemaju radi svoju decu, da se 
za nju nebrigujt^ ali da li je ona briga 
navek takva kakva bi morala biti, to 
jc več drugo pitanje.

Prva briga jest svakoga roditelja 
da svoju decu vu božjem strahu odbrani, 
da ga več vu prvoj njegovoj mladosti 
privuča črniti dobro, a bežati zlo, damu 
vuleje vu srce njegovo več vu mladosti 
sve oue svete dužnosti, koje bude potli 
kanoti purgar svoje domovine, moral 
zveiiavati. Nemojte reč’, to je dužnost 
navučiteljov, to se ima vu školi navöiti. 
Istiua da je i njihova du/nost, ali komu 
mora više ležati na srcu sreča deteta 
nego roditeljem. Ter neje ovdi govor 
samo od sreči domovine, nego i od 
sreči svakoga pojedinoga kotriga. Učitelj 
more mnogo napraviti, puno dobra 
zasaditi vu mlado srce detečc, ali more 
li on navek Čudovišta izvadjati? Pozna
val sam starca učitelja, koj je svum dušom 
s celim srcem odani bil tomu, da svoju 
decu na kaj više lepoga more navčiti. 
Ne jedenput videl sam ga plakati od 
veselja, kad je videl kak seme, koje je 
posejal vu mlada srca. dobroga ploda 
donaža. O da ste ga onda vidli, kak 
Bu se stare njegove kosti pomladile, kak 
mu je lice sijalo od pravoga veselja, od 
prave radosti. Ali kad mu jedenput 
rečem: vi ste dragi učitelj, nejsrečueši 
človek ua svetu, uajedenput preobrazi

njegovo lice te mi žalostnim glasom 
odgovori. Jest, dragi moj gospone, ja bi 
bil navek to, kad bi navek takvo 
veselje mogel vuživati, kad nebi bilo 
ljudih, koji mi i ovo kratiju ter mene 
vu najsvetešoj mojoj dužnosti prečiju. 
Ja taki nesam mogel pogoditi, kaj on 
misli pak, videči on mojuzasupnjenost, 
odgovori. Jest, jest nesrečni smo mi 
Medjimurci vu tora još navsk, nega pri- 
nas jošče onoga duha, koj bi moral 
odisati vu žilah svakoga pravoga Medji- 
murca. Ne samo, da se najde takovih 
ljudih, koji fiimfaju proti Skolam, koji 
sve dobro, kaj gkola izvede, uništiti 
hočeju, koji samo radi toga, jer oni 
nikaj neznaju i drugim su jáloi, da bi 
mogli kaj dobra navčiti, nego ima i 
roditeljov, dosta koji ne samo da sami 
zanemariju svoju decu, več i na to isto 
da i učitelju onemogučiju svako delu- 
vanje. Oh! samo znate, kak to boli člo
veka, kad mora čuti iz vusta roditeljskih 
„pak čemu to mojemu detetu, niti 
ja se nesam toga vučil, pak itak živim 
a tak bude i on*. Verujte mi auda, 
se mora človek razplakati nad tolikim 
neznanjem, a nemre njim človek dokaza
ti da je to greh vučinjeni proti njihovoj 
deci, za čiju sreču bi se morali brigu- 
vati, greh proti domovini, kojoj su dužni 
poštene i spametne purgare dati.

Kad sem se reziáel s ovim vrednim 
starcom, počel sem rezmilljavati s nje
govih rečib, pak sam uvidel, da neje 
preterival stvar, nego da to vu istinu 
tak je. Žalost mora za istina zavzeti 
srce svakoga pravoga Medjimurca, kad 
pomisli na to, da pravi sini majke do
movine, nečeju podpomagati ono, kaj 
svakomu na sreču a miloj domovini na 
hasén sluti.

Ostavite se toga roditelji Medjimurci, 
buditi si sve8tni za veliku zadagii svoju
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ter poprimite sva sredstva, koja pod- 
pomažeju decu vašo k sreči i dobra. 
Z&hvalnost vam sigoruo nebade izostala 
nit od dece vaše, nit od domovine, ter 
se budu vaša imena navek s zlatnimi 
slovami zapisivala vu hittoriji magjar- 
skoga naroda, gde se bade navek naz- 
veščala, da medji tarske majke i med j. 
otci odbranih su vredne sine i vrle 
kčeri svojoj domovini.

To vam naj bade pred očmi, pak 
budite sigurni, da i cilja postignete.

Dal Bog, da vu buduče tak budu i
B. G)

List iz Gornjeg Medjimurja

Dragi čitatelji, ja mislim, da pred 
svakim jako dobro zuato je to, kaj 
se razumeva pod imenom ovo: pioščenje. 
Poleg mojega mnenja nemre biti drugo 
nego to, da pobožni ljudi idu na ovo 
ili ooO posvečeno m esto  budi cirkva 
ili kapela, pak se tarno budi svetcu ili 
svetici pri sveti me i moliju i prosiju, 
da ae on isti avetec ili svetica na kojib 
čast svoje tt ude aldujeju, da se oni pri 
Bogu za nje mole i da njim Bog grebe 
odprosti, i nadalje daruje svoje svete 
miloati. Po zvrienom ovom poslu po
vrne se z&tim svaki mirovno k svojemu 
stanu. Ovo bi bilo piavo istinsko i 
i pobožno proš en je.

Ali ni se tak dogodilo ovoga me
sec 18. dana, kad se vu gornjerajiMedji- 
raurju vu slavnoj fari sv. martinskoj 
na bregu Kapelščaku sv. Margarethe 
device prodčenje obslužavalo, mesto da 
bi se svaki pobožno k svojemu stanu 
povrnuli, išli su vu krčmo, i tam vu 
noriah, i taucih svojoj bedasto) želji, 
volju jesu spunjavali.

Kakvu tvet bu su s tim postigli. .nam 
da sesvakomu srdce iztresne ako oči tujem 
i na znanje dam, nego da se velika 
nesreča pripetila, to je istina.

Kad bi nekoja mladež viže vremena 
h< dastu svoja volju izpunjavali, jeden 
mladi dečku okolo 28 let star po ime 
nu Jaaopič Štefan vzeme noža, kojega 
vre iz doma sobum donesel i proti svo
jemu pajdašu meri, tak dugo, doklain 
njega vpiči. Ov zbantuvani človek po 
imenu Kelemenič Jo/ef iz sela Hlapičine 
oženjeni i drugač jako dobro stoječi 
gospodar, ni bil len, nego vendar 
nepremišljivo nagel, pograbi jednoga 
koli a i tak stuče 'svojega nepriatelja 
da jo* on dan okolo 1 1  vure vnoči od 
prevelike boli vu tak lepoj mladosti, 
poljeg svoje bedastoče, na veliku žalost 
svoje matere vdovice i ostalih bratov 
i sestre moral je duiu izpostiti.

Ovaj isti Kelemenič ui samo da se 
fantil nad ovim, nego jo dragoga, jed
noga jako poštenogaj i dobro stoječega 
gospodara po imenu 8  >bočau Stefana 
iz sela Lapžine, bez svakoga zroka, ne- 
kuliko put tak vudri po glavi, da siro
mak i on sad boljuje i malo zaufauosti 
ima, da vu življenju ostane.

Iz svega toga se vidi, da uije 
dobro oeodhraujenomu pnku tulike zabave 
dopustiti osobito, kad je proščeuje, v n 
svakoj krčmi je banda, gde bedasti ljudi 
samo krčmarom hasna, a sebi pako kak 
na duši tak i na telu žalost i velikoga 
kvara delaju.

Za dobro bi pripoznal, da bi se 
višešnja vlada jeduo malo pobrinula na 
to, da nebi dopustila tulike zabave poljo- 
delcom. Poljeg mojega mnenja njim se 
naj bolje š<ka plug, brana motika za 
zabavleuje. Ako bi to vu redu i slogi 
imali, ni samo da bi sami sebi vnogo 
viž« priskrbeli, da pače vu mira, slogi 
i požteuju, itak kratki zemeljski život 
sebi bi podugšali.

Včinite dakle svi tako, onda vam 
več nebudem tak žalostne glase pisal.

ZABAVA.
Vr až j a s p u I a.

ili
Tolpanjska copernička pripovest

I. Poglavjei
Živela je jedna stara ženska pred 

sto petdeset letim Tolpanj zvanoj mesti.

vu čongrad vArmegjiji. Serimi lasmi 
hrapastoga lica. saažuo videča mati je 
bila. Ljudi su strahovite dogodjaje pri- 
povedali od nje, od kojega ne znati, koliko je 
biloistina, koliko ne Kadar Mihaljica se 
zvala, s malom svojom vnukom Eriikom 
je stana vala na krej seli, vu jednoj sla- 
mom pokritoj hiti ki N«*gda iz Gornjeg 
Magjarskoga su sim došli, ali uidei prav 
nežna, jer se je stara ženska s nikim 
ne v govor pustila, vnuka pak je jako 
malo znala od uegdašnjoga življenja; 
samo jednoga groznoga dogodjaja su 
zezuali selski ljudi od nje, da njezine 
roditelje i brata su živani vmorili, a 
babica je šnjom srečno vušla.

Medju timi iivani je i vlovlen bil 
tak zvaui Kondor Štefan. Ni je niti bila 
velika čuda, da je babica uvek žalostna 
bila. Vu Tolpanj u su nikakvoga »egi- 
bnčega imetka ne imali, i hižičku su 
tak na rendű zeli od jednoga pijanoga 
krzuara. koj je. mesto dahi svoju meštriju 
delal, v službu idei k jednoinu krčmam 
da tak barem navek vu krčmi more biti.
Ali ako je i ne imala imetka Kadarica 
vnuku si je pošteno zdižavala, naj lepše 

I oblečena je hodila vu občini. Kaj je 
istina, istina je, naj izvrstnija devojka 
je vu ouoj okolici bila i imala bi ljubezne, 
ako jedna velika falinga nebi bi’a. od 
kojega su se svi snoboki pristrašili, tak 
da više nisu došli. Zabadava je bila naj 
lepšo, kak i vu ponašanju najbolša, ako 
ju je svaki za , vražjega plemena" zval.
Od stare Kadarice su govorili, da je 
ne tak siromaška, kak se kaze, vnogo 
vrednosti ima vu zlatom i srebrom ! 
zakopano. Im takvi glasi su jo§ ne ško- j 

| dili snobo uoj devojki, ali to je bila 
falinga, da ru to rekli, da je na križa- 
uju zakopano; tam, gde copernice dojdu 
skup vu petek, ob polnoči na težki 
od svakojačkih živinah vlečena kola, 
jedna-jedna kola gde su dva mali kokoti 
zaprežem, že reči mi tački tri prasci be- 
žiju iz velikim cvilenjem. Glavne coper
nice su se na kola spravile, a druge pak 
polek kola jašeju na go ečimi metlami 
i na lopatih.

Lepa zabava je to tak, ali da 
krščenik to ne premisli, ako bi tam bo
dil, da nikaj nebi videl. Morebiti, da je 
Eržika ne vu coperui« kira cehu, ali da 
stara mitri, čemer bi mogli ua to piti 
Ar cela okolica zna, da gre na s vragom 
diži. Gde vre človečja znanost ne pomore 
betežniku, tam oua vrači svojom vražjom 
mestrijom. Srditi su i bili na nju doktori, 
oui s i toga glasa napravili, da je eo 
pernica. Ckiuezi su vnogo spametneši 
nego mi. Khinezkom neplačtju za'o 
doktora da vrači, nego zato, da ne vrači. 
Mesečno plaču ima od obiteljov (familie) 
tak, dok je uešteri član od obiteiov 
betežen, lak dugo nedobi plaču. To je 
zato dobro, da se trsi skem predi zvrâ  
riti betežnika, pazi mu na zdravje, a 
prinas pak s tem dužc vrači betežnika 
da stem vi*c truda imašnjim, ar onda više 
plače dobi od obiteljov. Kadarica je brzo 
i srečno izvračila vu oni okolici, da su 
ne samo doktori bili na to srditi, nego 
i poglavarstvo je počelo bolje paziti na 
to. Liuci su stem bolje govorili od 
copernice. K tomu j is to bilo, da je 
ona ue zdobrom travom vračila kak 
druge ženske, nego ona je samo jednušpulu 
nesla subom vu žepu. Ova ista špula je 
nikak drugač ue izgledala, kak ona, koju 
i ljudi hasnuju i ovo je z dreva bila 
uapravlena.

Ali ipak je ona špula imela vratju 
jakost (jer nemoguče da bi to od Bogu 
bilo), samo na beteinikov šinjak treba 
privezati, tak da špula cetiri otecna-e 
daleko visi i na tretji dan se betežnik 
stane

No, ali ako je ova ne copernica, 
su se spominali med sobom ljudi, onda 
su oni svi nedužne ovce bile, koje su 
ne zdavnja vu Segedinu požgali. Sigurno 
coprija mora biti vu épüli, tak su mislili, 
jer ako je prava špula, onda nebi oz
dravila betežnike., onda bi svaka špula 
takovu čudu napravila.

Ovu zoiišlenje su si veruvali; ljudi 
navek bolje verujeju od nekoga zlo, 
nego dobro. Samo jedini človek je bil 
vu občini, koj je staru žensku ne ban
tuval, zemelskoga gospodina sin, tko se 
zvunainjim orsagu vuöil doktor sko
•/.nanosi, ali da je bogat bil( je samo 
l dobre volje vraču, ne za peueze.

Mladomu doktor« se je jako dopa- 
la Eržika i morebit zato je mogel bolje 
trpeti staru babicu. On se zel za staru 
žensku i tak je rekel: „Copernice nega 
ua svetu," „Čudna špula je samo pripo
vest. Oni betežniki, koje je Kadarica 
vračila, jeli zato su se stali, da susami 
od sebe ozdravili, jeli za to, da su to 
mislili, da vezda takovu vračtvu hasnuju 
od kojega sigurno ozdraviju."

Mladi doktorje stoi stoput rezlagal, 
da vu ljudih jako vnogo dela molenje, 
Negda to misliju zdravi, dasu betežni, 
legneju se vu postelju i za istinu posta- 
neju bete/.ni, drugda pak, ako se betežni, 
ležeju, misliju, da ovo ali ono sigurno 
njim pomore i vu oni veri su, da od želne 
vračtve se staneju, oblečeju se i da njim 
nikaj ne fali.

Ali iz zemelskoga gospona sina su 
se zasmehavali i rekli su, da on sam 
tak misli S tem su još bolje srditi pos
tali na Kadaricu. Tolpanjom je toča 
setve potukla Kadaricu su krivili, jer 
ako copernica nebi stanuvala vu občini 
uebi nas Bog tak jako kaštiguval. Ako 
je nekomu krava zbetežala. i to je 
Kadaričino delo bilo. Svi su proti 
dovici bili i govorili su po celoj občini, 
da ua Lucijin den kakti črnoga psa su ju 
vidli ua grobje iti, drugda pak je guska 
postala i po bižnib krovih se šetala i 
gafkala. Ogenj je bil vu Tolpanju i 
neštere hiše i parme su zgorele i to 
su mislili, da ravno one stanje su zgorele 
ua kojib je ona bila kakti črna guska. 
Nije trebalo više mužom, nad nju su išli 
v noči, pak su ju vun potegnuli z postelje, 
jako su u zbili i špotali. Eržika se 
plakala, babica pak je presigala, da je 
ona nedužna, da ona verje vu Boga i 
da ona nikaj no je napravila.

Laže« ti vražja copernica su, kri- 1 
dali muži.

Prepičitej u z rasohami veli jeden 
jaki dečko. Jedna stara ženska je rekla, 
da ne'Dőlje bude Kadaricu vu Tisu 
bi liti i jeden centni kamen njoj na 
vrat, da nemre vun doplavati. Birov 
je med nje skočil i sledeče je rekel: 
Nebudemu ju zatukli, da jo8 i vrag 
se more ua nas rasdrti, zato da smo 
ju zaklali. Zvežite Kadaricu i devojku, 
odnesemo ju na kraj sela i tam ju 
doli denemo. Nek si dela tam kaj oče. 
Brovnva mudra pamet je sve vti8ila 
jer j« on spameten človek, kaj jedenput 
veli to je po čiovedjim zmi8leno.

(Drugiput dalje.)

Kaj je novoga ?
— Zlo instvena rezprava Huszár 

Naudora bivšega čakovečkoga nótáriusa 
se ie 2 0 -ga obdržala pri v kauižkom 
kr sudu Bilo je pozvano k ovornu sudu 
do 30 svedokab iz Medjimurja. Huszara 
je kr. sud na 5 tetah obsudil, kajti je 
občinske, pak druge peueze za svoj barat 
potrošil. Gospoda notariuši, pak občin
ski poglavar! si moreju iz toga peldu 
vzeti!

Priločku veliku oštarija je 
pri 19. o m. obdržanoj licitaciji 
Barsch Henrik leudavski ošterijaš zado- 
bil za 1200 frt. na rendű. Kak čujemo 
Barsch hoče ovu o8tari\u vu vsem po
boljšati, i vu takov red postaviti kak 
se dohaja, da bude prva oštarija glavuog 
varaša dolnjeg Medjimurja.

— Novi zveličitelj sveta. Bismark
nadherezeg Nem8ke zemlje je ove dneve 
jednoga lista dobil iz Hamburga od jed
noga pisca, vu kojem piše, da bude 30. 
aprila vu dojdučem letu na celim svetu 
veliki ogenj postal i onda bude on od 
Boga poslan za zveličenje ljudstva. Na 
ov den je pozval on isti Bismarka. Bis
mark je poslal toga lista vu Hamburg 
/aodarom, koji su zezuali, da je jeden 
obnorjeni pisec onu pismu pisal. Toga 
noroga zveličitelja su vu norsku hižu 
odpelali.

— Mladoženje vu reštu Vu
Francuzkoj su takovi zakoni, da pare 
koji se ženiti hočeju predi selski, ili varaš- 
ki birov zvenča, onda idu stoprara vu 
cirkvu, gde jim oteč duhovni podeli sv. 
šakrament h žnoga zakona. Preglu su- 
botu su vuTegnem francuzkom varašu 
16 ml&doženje isii k birovu, da ih s 
ziručnicami skup daje. Ali kajti je birov 
dugo ue dožel k varaškim hišam, počel:

su mladoženje larmati i groziti se na 
kaj su je žandari lepo vu rešt deli, a 
zaručoice su morale prež para dimo iti 
Moremo si misliti, kak su se mladoieuje 
vu reštu zločesto zabavljali.

— Špajsni sprevod VuTalijanskom 
se je pripetilo, da je jeden bogat človek 
(Domeniko Garlin se je zval) vu 76-tom 
letu vurarl. Kak sam rekel, je bogat 
človek bil, ali zato je ipak vu štali, 
poljeg svojega konja, duša svoja izpustil. 
Kaj se sprevod njegov dotiče, je vu 
teštameutu sledeče odredil: Trideset 
ljudih moraju pri njegovoj smrtni postelji 
verestujuč 2 vedre vina izpiti. Na mesto 
svede moraju bote nesti poleg rake, kadi 
ga sprevodiju vu cintor. Do cintora idua 
pri svakim 1 0 -tim koraku moraju postatč 
Dosta vina moraju sobom nesti herbi 
njegvi i svakomu po putu piti dati, 
To su rodbina njegova obdržati hotela 
ali plebanuš, pak občinski poglavar! 
ni su jim dopustili, človek si niti nebi 
mislil, da se najde po svetu i takovih 
bedastih ljudih, kak su Domeniko Gar- 
bin i njegova rodbina bili.

— Izgorela je ll-gao. m. vu Aus 
triji jedna fabrika za sveču. Kvar je 
veliki. Vnogo i vnogo jezer svečah je 
tam zgorelo.

— Vu Pardubicu jedna 15 klafter 
duga i 7 klafter -iroka -tala se zrušila, 
kada su ju zidali. Pod se je zakopala 
2 0  težakov, koji su bai tam delali. 
Zrok tomu zrušenju je gingavi funda- 
ment bil.

—  Pri oltaru obstreljeni redovnik. 
Strahovito pripečenje se je dogodilo
13-ga o, m. vu jednem talijanskem selu 
(Gu&stamarelli zvanoro). Kada je Nikola 
Lanici zvaui plebanuš mešu služil, ga 
je Kaldero Nikola zemeljski gospon s 
pi-tolom obstrelil. Ubojoik se je sam 
javil pri sudu i rekel je, da je zato 
strelil redovnika, kajti je on s njegovom 
mladom Ženom nedopuščeno živel.

— Nesre a na željeznici. Denes 
tijedeu se je velika nesreča pripetila 
pii Karšušebešu. Jeden francuzki gos
pon je putuval vu Budimpešt i odouut 
dimo vu Francuzko, pak je doli opal iz 
željeznička kola, kada je hotel iz jedue 
kočije vu drugu iti. Siromak se je poš- 
kliznul i pod kola opal, koja su ga 
rezgnjela. Pri tem gosponu su nafili 
30 jezer fraukov penez.

— Vu Požonju se je 2 0 -ga o. m.
oženil Buda Martin zvani 81 letab 
stari Stanovnik s German Jalžom, koja 
je samo (?) 6 8  letab stara Težko
budu ovi svoje vnuke zibali.

— Bik je zaklal vu Gardinovcu 
Babits zvanoga kravara. Nesrečen je 
bika počel dražiti, koj je s rogmi tak 
tresnul vu črevo njegovo, da su mu 
droba vun došla i on je 23-ga o. m. 
vumrl.

— f  Csűri Janoš kraljevečki nó
tárius je vumrl 9 ga o. m. vu V,- Ka
mii. Pokojni se je vu kanižki špital 
išel vračit, gde ga je smrt dostigla 
11-ga o. m. su ga vu Kaniži zakopali. 
Naj počiva vu mira !

— Grész Alajoš čakovečki, Medji- 
murcom dobro poznati ffškaliu5 si je 
vu Pritoku hižu kupil i bude v mesecu 
oktobru vu Prilok svoju kancelariju 
prenesel. Čakovčancom je žal za Grésza, 
ali mislimo, dolnji Medjimurčanci se 
veseli ju nad tem, da vu svoj krug, jed
noga poznatoga fiskálisa. Medjimurskoga 
sina dobiju.

— Ponovili su sv.-jursku cirkvu. 
Imeli smo priliku videti na novo iz 
malauu cirkvu, lepi kip pri velikim 
oltaru, uova klecala i prodekaluicu, i 
moremo reči, da je sve tak lepo, da se 
svakomu more dopasti. Prem nova pro- 
dekalnica je tak lepa, da nema para 
vu Medjimurju. Čujemo, da uajprve^a 
pohvala Gospooa Pcczek Györgya sv. 
gjurskoga plebanusa ide. ar je on prvi 
korak čiuil, da se stau božji ponovi. 
Lepi kip, koj sv. Gjurgja, cirkvenoga 
patrona slikuje, bil je vu BudimpeHu 
izmalau.

— Jeden lonec panoga ssrebernimi 
peuezi su ua8li dva težaki vu Boč zvanom 
selu, kad su jamu kopali vu ciutoru. 
Težaki su se posvadili pri rezdelenju 
i počeli su se tuči. Medtem su ljudi ta 
dosli, pak su peneze pobrali, pak odbežali- 
Težake je sudec dal zapreti, kajti su 
se vu ciutoru bili,
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Radeini savanyukut-g yóg yfürd ö
2 órányira Luttenbergtől. A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógy hatással

b ir: köszvény fpcfyólyag, vesebaj y gyomorba) mirigy daganatok és nőbant almokra.
A Radeini savanyuviz ösazehasonlitása más savanyuviítekkel 

H a d e in i  91*l7 9 7 ':  P e t a n c z i  8 0 * 4 4 9 .  G ie s z b í i b l i  4rQ ’7 Q 3 .
Egy fü rd ő 30 kr. É te le k  č i ta to k  jó és olcsó áron. Szobák naponként I 

30, 40, 50, és 60 krárért.
A radeini savanyu viz friss töltében kapható Csáktornyán : Todor József-nél. 

Varazsdon . Nloses M-nél.

R adeinska k ise la  voda i kupeliste
2 vure d d tk o  od Luttenberga

Radeinska voda i kupeliste ima najboUu lekovitu jakost proti: ulOzi 
(giht.) krofelom /učnom betegu, bubrežnoj —, ieludaénoj —» i tenskoj

b o l e s t i .
Sravujivanje rudeiuske vode s drugemi kiseii vodami;
Radeinska 91 797 Pctanczska 80.449 Giszbübleoska 43.793.
Jedno kupeliáte 30 kr. Pitje i jelo je  dobro i fal.

_______ Jrdna soba na dan po 30, 40, 50 i 60 k r . _________38& 8 — 20

M á s k a  voda zazube iusta
Oi

dra. J (i. POPPÁ.
c. kr. dvorahog.i tubara

u Be u, I Bognergasse broj 2
L ie ö n iő k e  p o t v r d e  

P r o v .  O j-p o lz e l  , bivši Rektor mag. 
nit. Profes. c. kr. klinik* u Beču, kr. saks 
dvorski savjelnik, itd. Izlražio sam Vašu 
Anaiherinsku vodu i obna-ao ju prepo- 
ruke vriednom.

P r o v . D r a n c h e  uporabio je za 
pokuae pravu Anaiherinsku vodu usvojeni 
lieéniőkom odjelu u c. kr. občoj bolnici, 
i izjavio, da je svrsi shodné, te da je iz
vrstna.

p r .  K a in z b a u e r ,  carski savjet- 
nik, bivši profesor. Jasam Anaiherinsku 
vodu 0<1 Poppi kod veiikog bioja mojih 
bolestnikah rádih bolestih u ustak i na 
zubih osobito dobrim uspjebom uporabio 
jer iám osvjedočen o kemičoj öisloj sasto- 
lini iste

Takodier kod kroničkih kalarrah 
djeluje Anatherinska voda od Poppá vrlo 
hasnovilo nakvašenjem bo’nih mjestah 
ustah, grkljana ili vrata

P r o f-  S c h n i t z l e r  upotrebljava 
Anötherinaku vodu od Poppá kod boles
tih ustah, vratah i grkljana kao i desnih 
najboljim uspjehom

Ovi radi izvrstnog djelovanja posvuda, 
takodjer u Njemackoj, £ vaj ca takoj, Turs- 
kf.j, Eaglezkoj i A merici itd. dobro pri- 
poznani I jekov i za zube o l dra. Poppá, 
mogu se nepokvareni i u friŠkoj kakvoéi.

MoZe se DOBITI: Vu C. a k o v c u 
vu (iönoz Lajo evoj apoteki, pri Stra hiji. i 

Mayr^csák L. i Heinrich M Vu P ri l o 
ku vu šiposevoj apoteki: Vu Letenji vu 
Kaliwodaevoj apoteki. Vu M S z  o b e t i  
vu Bolcsevoj apoteki. Vu L « n d a vi Vu 
Kissevoj apoteki. Vu V. Kaniži vu Mande- 
kovoj. Pragerovoj i Bellusevoj apoteki vu 
V a r a ž d i n u  \ u Kussiovop Riedelovoj i 
Krfiuterluhevoj apoteki. Vu I, u d b r e g 
vu Kohnevoj apoteki. Vu Koprivnici vu
\\^ r lie v o ^ p o ie k i^

Hirdetések.
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