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ínnepre fel — kicsinyje, nagyja 
Kn neinsetemnek : im e napra 
Zengjen a tornyok érczazava,
Lángolói szivek dobbanása 
Egyesfiiján harmóniába 
Í nnepre fel. egész h»za !

A magyar nemzet nyolez század óla 
hiven ápolja szivében a kegyelet és hála ér
zetéi Szent István első apostoli Királyunk 
iráni Az. általa alapított magyar kalh. egyház 
minden évben fényes egyházi szertartással 
emeli a szent király nemzeti ünnepinek dí
szét és jelentőségét.

Mire e sorok napvilágot látnak, a haj
nal rég meghozta bíbor szárnyain az. ország 
nagy napjai, a dicső magyar nemzet nagy 
ünuepét: Szent István napját.

A történet múzsája sok szép, sok dicső 
napot jegyzett fel létünk lapjaira, de oly 
szépet és oly dicsőt, mint a milyen ez a 
nap, talán egyet sem !

Vegyük le azt a nyolczszáznyolczvan- 
hat éves íátyolt, lássuk csak lelki szemeink
kel azt az ezredik évet !

A magyar nemzet történetéből tudjuk, 
hogy Szt. István 999 ik év végével Hómába 
küldötte Asztrik püspököt a korona- és ki
rályi czimért, melyei nem a császártól, ha • 
nem a romai pápától, mint a kereszténység 
közös atyjától kér*.

Az anyaszentegyház főkormányzója, II. 
Szilveszter pápa volt. ki nagv örömmé' fo
gadta a követséget es megerősítette Istvánnak 
egvházi intézkedéseit, nemcsak koronát és ki
rályi czimet adott hanem megengedte neki 
és törvényes utódainak kik a nemzet által 
szabadon választattak liogv maguk előtt az 
npostolság jelvényei, a kettős keresztet vi
tethessék, s az..apostoli“czimet használhassák

A/  érsek és követség, midőn visszaér
kezett Rómából. Szt. István összeg- yüj lé 
nemzetének spinét Esztergomba és magát 
1 lomunkon első esztergomi ersek által 1000 ik

év aug. 15-én megkoronáztalta Koronázás 
után nemzeti gyűlést tartott s azután elkezdte 
országát alkotmányosan rendezni.

De e mellett a kereszténységet is ápol
ta, mint apostoli király bölcs egyházi intéz
kedéseket és törvényeket hozott. Püspöksé
geket, zárdákat s nevelő intézeteket alapított. 
Ezekkel is azt mutatta, hogy : »a magyar 
állam müveit,«

Legfőbb vágya az volt, hogy az oiszág 
népei egymással békében éljenek. Szt. Ist
ván ezt el is érte. mert alkotmányos és pol
gári intézkedései kilenczszáz évesek ide s 
tova. de élnek ma is. Azon bölcs törvényei
vel adta értésére a világnak, hogy : „a ma 
gyár állam létezni is fog."

Mindezen nagy és dicső munkák mel
lett Szt. Istvánt orozva akarták meggyilkolni, 
de a hatalmas Ur őrködött fölötte.

István már lelkileg is meg volt törve, 
és 1038-ban aug. 15-én, koronáztatása év
napján, az örök hazába költözött. Drága po
rai Sz.-Fehérváron nyugszanak, áldást ter
jesztő jobb keze még most is legdrágább 
ereklyéje a magyar nemzetnek.

Ünnepeljük meg tehát ez emléknapot 
kedves olvasó a nagy királvhoz méltóan, s 
esküdjünk meg e nagy ünnepen apostoli ki
rályunk emlékére mindnyájan hogy min
dent elkövetünk hogy az általa számunkra 
alapított állam, a sokat hányatott édes magyar 
haza, hatalmas, müveit s örök tegyen.

Espcrance.

Néhány elvi megjegyzés a magyarosodáshoz’
Édes örötn töltheti el minden m a

gyar szivét és lelkét a magyar nyelv 
tanítása által am a elért és elérendő 
eredmények felett, melyek hazánk ez 
red éves dicső múltjához; mélt > jövővel 
kecsegtetik annak minden rendű-, rangu- 
és nyelvű lakóját Mert az állam — 
nyelv ál alánossá tételével nemcsak 
ideális, de közgazdagodási czélnnk alap
kövét rakjuk le, am ire a tudomány, 
művésze’, ipar. kereskedelem és föld- 
mivelés bámulandó produktumait emelni 
nem nehéz feladat annál inkább, minél 
jobban „él nyelvében a nemzet* —  ; 
ahol pedig az élhetés kellékei megvan

nak, ott az izmosodás, erősödés, vi
rágzás és gyümölcsözés magától jő. 
Egy sok nyelvű országban a tett, gon
dolkozás, érzelem oly motívum kban 
nylvánul. mely egy nemzet hatalmi 
nagyranövésének a legkedvezőbb idők 
ben is csak lassító körülménye lehet ; 
ne számítsuk ide azon foly on kifelé 
gravitáló elemekei melyek öntudatosan 
a magyarság iránti gyűlöletből minden 
nagyot, szépet és jót bárhol akarnak 

j keresni csak e hazában n e m ; pedig 
! írva vagyon *itt élned, halnod kell.«

Más szerencsésebb t i. politikailag, 
számilag. geographiai fekvés- és törté 
nelmileg kedvezőbb körülmények közt 
élő nemzetek, kik kezdettől maguk in- 
•ézik saját sorsukat az államnyelv ál- 
tolánositásán rég  túl esvén, soha el 
nem ért m agaslatára jutottak a műve
lődés minden ágának Most nekünk 
ezek mintáink. Ezeket elérni okvetlen 
élet feltételünk, ha a felvilágosodás és 
munka jelen úgy a következő száza
daiban polit kai önállóságunkat, speciá
lis magyar műveltségűnket vagy egyáta- 
llánfaji existencíánkat megtartani akar
jak. Ez okból nálunk a magyar nyelv 
tanítása politikai és paed&gogiai szükség.

E lap keretében, mely mint neve 
m utatja Muraköz és hozzá rokonnyclvü 
\end-vidék ér'ekeit képviseli a saj
tóban, most sem cz< lom, sem szándékom 
az érintett tárgy methodikáját fejtegetni 

■ — végezik és tel esitik a tanítók prak
tice az iskolában hanem  kimutatni 

i ama fontos missiót, mely a társadalom  
magasztos s hazafias teendőinek teréül 
kínálkozik a magyar nyelv terjesztésé- 

í ben. Hasonlattal élve: a gyermek szel- 
; lemi tehetsége olyan, mint a nemes- 
1 fajü alma, mely őszre megérik u g y an , 

de finom arom ája , 'zenek processusa 
tél folyamán ön meg, mikor valóban 

I élvezhető az. így van a gyermeknél.
I Megszerezheti ő is az elemi ismeretek

ama mennyiségét, melylyel az egysze
rűbb igényekkel megelégedő fogl.dko 
zás megkezdésére érettnek m ondjuk ; 
azonban az élet, helyesebben a tá rsa 
dalom van hivatva arra, hogy oly uton- 
módon idomítsa, alakítsa lelkitehetségeit, 
mely után teljesen kiforrva megérdemli 
az „érett“ honpo'gár nevet. Ez különö
sen áll a magyar nyelv elsajátításánál

A horvát tanuló a magyar nyelvet 
egyenlő tantárgynak tekinti a több vei; 
csak addig tanulja s beszéli é dekkel, 
mig iskolába jár Azután a több’ ta 
nultak nagyrészével szépeu kiröppen 
fejéből Ugyan kivel beszéljen m agya
rul ? Tán szülői házában ? — Szüleivel 
testvéreivel horvátul beszél, igy nem 
csudálkozzunk, ha az skolából kilépte 
után következő 6 ik évre nem m arad  
más a tanultakból, mint azon édes em 
lék, miszerint gyerm ekkorában ő is ta 
nult oly nyelven, mint a milyent az 
urak beszélnek Ezen állítás bebizonyí
tására elégnek gondolom felhozni bár 
keveset mondó ama tényt, hogy já r  
.junk egy h rvét s ehhez rokon ajkuak- 
íól lakott községbe, magyarul iskolás 
gyermekek köszönnek csak, az iskola 
ból kikerültek sehogy vagy anyanyelvü
kön teszik ezt. Ily kicsinységnek látszó 
dolog is elég okot ad a gondolkodásra. 
A nép nem látja be az országos vagy 
közigazgatási nyelv fontosságát a h a 
szon szempontjából sem azonban ha 
városon kell 1 ügyvéd neki ily eset 
ben tolmácsra valamely peres ügyéb n 
annyit ad vagy tán többet, mint a meny 
nyiben perének összes költsége kerül 
Ily bajos ügyében szeretne tudni m a
gyarul de am it a Jancsi elfelejtett, azt 
a ános nem tudhatja.

Ebből tehát az a tanulság, hogy a 
horvát ajkúak nagy része nem idegen
kedik a magyar szótól, csak alkalom s 
útm utatás adassék neki a* iskolából 
kilépte után ís a magyar nyelv gya-

TAHC2&.
A hervadt rózsa.

— Novella a sza b ad » ág h a rc ab ó l —

Horváth gyulától
i.

Szeretet és szeretem.

. . . Rég volt ián ? . . . óh nem . 
Álom voli? Ig>nis valóság, melynek ek 
liláns bizonyítéka azon élők keve*e, akik 
látták midőn egy hatalmas fényár ölelte ál 
az eget. teremt ve millió csillagot, melyekben 
lángbetükkel vala felirva e uagy szó : sza
badság A nép kibontá az óriási lobogót, s 
ment küzdeni egy nemzet életéért...

A mai nemzedék nem panaszkodhalik, 
hogy nem élt változatos időket. Hej! kiju 
tolt a történet eseményeiből elég busásan. 
Ezen uj korszaknak bölcsőjét a forradalom 
ringatá. élete rövid volt, de halála fenséges, 
mert áliala támadt a — szabadság ..

Hannibál — az egykori kitűnő karthagói 
hadvezér — 12 éves volt midőn egy sötét 
barlangban reszketi« kezét emberkoponyára 
téve megesküdölt, hogy Romát — megalázza, 
do ezen eskü nem volt szentebb, mint a 
melyet a magyar nemzet tett akkor, midőn 
arra esküvők, hogy bilincseit széttépi . . . 
Csak lebbentsük kissé félre a függönyt a 
közelmúltról, s mit látunk ? egy óriási képet 
n elynek kerete vértől gőzölög . . alól por
ladó hősök megszentelt csontjai fehérlenek, 
__ Műi a dicsőség babérjának leveleit len
geti az emlékezet zephyrje. — — — —

1849. február havának utolsó napján 
az égkirály már leáldozóban vala, s csak 
vérpiros palástja volt látható. Lassan — las
san ezt is magával voná. s a korán reggel, 
száműzött csillagok leghátrabbja •• az eslhaj- 
noli esiiiag utál a boltozaton ragyog majd

a félénk hold is kidugja halvány arczát, s 
egyszerre az egész vidék bűvös ezüst szín
ben játszik...

Komjáthi (iábor házában gyönyörűen 
kitaragoü márványtábláju aszta! körül a 
háromtagú család ül, s az öreg épen most 
olvasta Petöli szikrázó versét, a „Talpra 
magyar11-!.

— Esküszünk ! kiálta fi I a GO éves 
Komjáthi, esküszünk a magyarok Istenére, 
hogy rabok tovább nem leszünk. Öreg va
gyok, de hazámért még felemelem karomat

— Ugyan étle-s apjuk, ne hagyjon itt 
minket, hisz mi megörülünk ha szt találnék 
hallani, hogy a csatában elesett. Oh Isenem 
Istenem!

— Az ám kedves atyus, hát nem saj
nál minket, akiknek egyedül te v .gy véd 
angyala szól zokogva gyönyörű leányit. a 
fejlődő rózsabimbó.

— - Ne kísértsetek kedvesim, úgyis 
hiába ' Isten a tanúm hogy végtelenül sze
rellek benneteket- de hazámat még ezerszer 
jobban szeretem, 8 ha szivem megszakad is, 
tervemtől el nem állok soha.

— Óh Istenem hát csak nem tarthatja 
vissza a hitvesi, a családi szeretet ? sirán
kozik a felesége. Majd'hosszasan maga elé 
bámul, s egyszerre fejét büszkén hátra vetve 
így kiált fel szikrázó szemekkel a magyar nő:

— Hát csak menjen a Teremtő nevé
ben ! Segítse eltiporni azt a gazt, amely a 
szent földön burjánzik. Iga a van, ez egy 
nemzet jogos küzdelme a zsarnoksággal, 
amelyben részt venni minden magyar köle- 
Ies. Oh, ha elesik is, porladó csontja szent 
leend . . .

— Ezt már szeretem édes feleségem, 
s ezzel öreg remegő ajakával égy forró csó
kot nyomott megőszült bitvese ajakára. — 
Mily szép vonása ez a szerelemnek l

— Hát a zászló kész-e már, tán el is 
feledtétek.,

— Oh dehogy, hisz itt van a sarokban.
A nagy lobogón arannyal e szó vala

kivarrva.* »szabadság.«

— En varrtam ám rá édes atyus a be
lüket, szólal meg a bájos chrisólith ezüst- 
csengésű hangja.

E jierczhen halk kopogás hallatszik 
az ajtón.

— „Szabad 1“
Az ajtó nyílik és Zátonyi Elemér lép 

be anyjával
Elemér rögtön Margitnál terem és egy 

csattanó* csókot nyom annak eyerajakára 
Nemcsak ismerősök hanem sógorok is ők, 
mert Margit eljegyzett mennyasszony i Ele
mérnek. A leányka viszonzá az édes üd
vözlést. de csakhamar visszalépett, mert 
és/.revevé, hogy Elemér feltűnően szép hal
vány arczát egy fájdalmas érzés hatja át, 
mig a  magas homlokon egy vészt jósló fel - 
lég ül. —

— Mi bajod édes Elemér? tán be
teg vagy ?

— Dehogy angyalom... Avagy igen; 
lelkem, szivem beteg. Oh ne is kérdezz, 
hogy miért, hiszen tudod, hogy a szolgaság 
rabbilincse alatt görnyed testünk és készül 
megszakadni lelkünk. Hej I mennyi áldozatot 
kiván ennek letépése ..

— Talán tet is a felkelők közé akarsz 
menni, kérdi remegve a szép Margit.

Egy tőrszurás volt ez Elemérnek, mert 
látta mennyassíOüya szemében az ijedség 
irtózatos ullámát czikkázni, látta azokat a 
mosolygó ajkakat elfehéredve összeszorulni, 
midőn e kérdést intézé hozzá. Mit feleljen ? 
hazudjon? nem, azt nem tehetem tépelődölt 
magában. Megvallom az igazat ! E lesújtó 
nyilatkozat alól azonban felmenté az anyja.

— Az ám kedves leányom, jegyesed a 
halál torkába akar rohanni, s minket el
hagyni,hogy agyoosirjuk magunkat és ..

— Mit ? Te ii eljönnél ? vága közbe 
lelkesülten az öreg Komjáthi. Méltó vagy 
ijiadhoz Elemér, hogy áldjon meg a magya
rok Istene ! Ne féltsetek bennünket kedve
sim. az igaz ügynek győzni kell.

— Én uzentül hiszem- válaszolta Elemér.

— De nézd csak ezt a zászlót, n meny* 
asszonyod készítette.

— Igen, az én kedves kis Mag tkám ? 
Ha már ilyen angyali szivet sdgédkeznak az 
elszánt munkábin, lehetetlen a vesztés ! 
Ilisz Orleans t is egy nő. D Arc Janka 
mentette meg.

A szép leány mit sem felelt csak ke
servesen zokogott. Elemér, hogy a kínos je
lenetnek végei vessen, kikérte Margitot a 
kertbe.

Amint a kertben a lúgoshoz vezető utón 
haladnának a hold fényénél a melegágyban 
fgy korán kinyílt rózsa tűnt Elemér sze
mébe. Láttára gyengéden megráz! ódott, 
majd eszmét kapva lesaakilá, s e szókkal 
nyujta át arájának :

— Nézd csak szerelmein e korán ki ■ 
nyílt rózsát, mi szép, mily illatos. Átadom 
neked, mint bucsuzásunk ereklyéjét. Te jöl 
tudod, hogy imádlak, képed szivem temp 
lomában oltár, de ezen templomban egy 
dicsfénytől környezett szentség is van, 
amelyért feláldozom az oltárt, amelynek 
minden parányát egy nemzet kegyelete őrzi 
és ez imádót hazám. Ezért kell téged 
elhagynom .. Óh de ne siri inkább imád
kozzál érettem. Amig e rózsa virul, addig 
vőlegényed él, de ha (onnyadni kezd ..

Tovább nem folytatható mert a leányka 
elérté a ezélzást. Lázas izgatottság vett 
rajta erőt, gircsösen átö'elte Elemért, s tö
redezve zokogá:

— Nem ..! nemereszthetlek el ! --------
Neked hon kell maradnod. — Az éjjel — 
álmomban egy véres csi’l&got láttam -  - 
amely — a — te fejed telett — óh Elemér, 
ha el mégy — soh se látlak többé. — Nézd — ! 
nézd — ! az a csillag — most is ott — ott 
van. — —

Elemérnek nem volt ideje odatekinteni, 
mert menyasszonya ájultan rogyott karjai 
közé s az érzéketlenségnek a lelhárgiával 
határos állapotába esett.

. (Folyt köV.)



korlásában. Exen a társadalom  van 
hivatva segíteni. De mimódon ? Nem 
kell a külföldre menni példákért! Ily 
czélbói alakultak hazánkban az , Erdélyi 
magyar közművelődési eg esület“, a fő 
városi „Magyar iskola egylet \  az észak 
magyarországi hason szellemű egylet. 
Pedig ezen egyletek vezérférfiait sem 
magyar (hauvinisfikus érzelmek vagy 
isten tudja bármiféle nemzetiségi félté
kenység hanem a magyar polgárság 
jól felfogott érdeke inditá e lépésre. Az 
iskola is, ha látja, hogy hazafias m un
kájában a társadalom iparkodik segé 
lyezni ; — ha látja,hogy az általa buz
galommal elvetett mag csemetéje nem 
csak az évi zárvizsgálalok'g, hanem 
azonkívül is szerelve s pakolva van, 
hogy nagy fává nőhessen: e tudatában 
hatványozott erővel törekedik e téren 
is hivatásának eleget tenni. Ily egylet 
alakulása esetén kezdetben ha másf 
nem is tenne, mmt csekély vagyonából 
évenkint néhány iskolából kilépő gyer
meket magyar imádságos könyvvel aján 
dékozna meg, nagy horderejű munkát 
végezne. Tudtommal jelenleg a horvát 
és vend imádságos könyveket Zágrábban 
és Marburgban nyomtatják, mely he
lyeken. kivált az előbhiben. a magyar 
iránti szimpathianem valami erős lábon 
áll. Ebből kifolyólag az imakönyvben 
minden szent búcsú foglaltatik, csak 
magyar nem. Szt Istvánnak. Szt Lász 
lónak s Ilire, se ham v a! Pedig csu
pán katholikus szempontból is Szt 
István első királyunknak a keresztény 
ség terjesztése miatt van annyi érdeme 
az égben, úgy a földön is mint Szt 
Melhod és Cyrill szláv szenteknek — 
Azokat miért hagyják ki ? (Tán ők meg
mondhatnák ! >

Szóval egy muraközi és vendvidéki 
közmivelődési egylet igen hálá< m un
kát végezhetne itt a határon. Az intéző 
körök, kiknek befolyásuk, élettapaszta 
lati tölcseségük s szavuk többet nyom

Tečaj Ili

a latban a mienknél, ragadják meg az 
alkalmat s alakítsanak ily egyle e t ! 
Hazafias munkájukért a magasságból 
a magyarok istenének áldása legyen 
jutalmuk, e földön pedig érettük „buzgó 
imádság epedez százezrek ajakán* !

— y - 8 .

h í r e  h .

—  Ö F elsége a király születése nap
ján f. hó 18-án d e. 9 órakor a helybeli 
plébánia templomban ünnepélyes islenitiszte 
let tartatott, melyen a szépszámú hiveken 
kívül jelenvoltak a városban székelő összes 
hatóságok és testületek, illetőleg azok kép
viselői- D. u 5 Órakor pedig az izr. ima« 
házban volt istenitisztelet s ennek kapcsán 
hazafias szellemű egyházi beszéd, ezt köre 
töleg pedig lélekemelő ima magyar nyelven- 
mi épületesen hatott nemcsak a hitközségre 
hanem a jelenvolt hivatalos területek kép
viselőire is.

—  A muraközi tiszti önsegélyző szö
vetkezet igazgatósági tagjai a múlt szerdán 
értekezletet tartottak melyen a végleges 
szervezkedésre vonatkozó néhány kérdés nyert 
elintézést.

A zalamegyei általános tanítói
testület megyei közgyűlését f- évi aug- 20
27-én Zala-Egerszegen tartja, részt venni 
szándékozó lagtársak a déli vaspálxán ' |3 
rész ár kedvezményben részesülnek Haszná
latba vehető a II vagy III osztályú kocsi. 
Igazolványért alulírotthoz kell fordulni a 
jegy érvényes aug 24-töl 29-ig. Szállás vé
gett jelentkezni a z egerszegi polgármester 
urnái gyűlés előtt nyolez nappal kéretik- 
Sümegh. aug 13-án, 1886 B á n I i A I a j o 8 
a megyei tantestület elnöke

—  A zala egerszegi polgári iskolá
val kapcsolatos közép kereskedelmi iskolá- 
nál az 1-86 87- tanévi beiratások aug 31. 
és szeptember hó t —3 napjain tartatnak a 
polgári iskolánál az igazgatói irodában A 
köíép kereskedelmi iskola első évfolyamába 
felvétetnek oly növendékek- akik a gyúrna 
sium. reál vagy a polglri iskola n^gy osztá- 
yát sikerrel elvégezték, vagy 14 évesek é s  
az említeti osztályokra előirt tantárgyakból

—  Hymen. Matavovszky Béla soproni , 
keresk akadémiai tanár f hó lő-én vezette 
oltárhoz Csáktornyán Fejér József urad 
mérnök kellemdús leányát, Emmát. Tanuk 
voliak: Szabó Károly sopronmegyei kir. 
tanfelügyelő és S9áry Vincze keszthelyi kir. 
közjegyző. Az Eg áldása koronázza frigyöket!

—  Fáklyásmenetet rendezett a hely 
beli tűzoltó-egylet Sárossy Lászfóné ö nga 
tiszteletére a múlt csütörtökön este annak 
megünneplésére, hogy egy évvel ezelőtt 
szenteltetett fel az egylet zászlaja, a volt

i zászlóanyát Babits 8. külfárai körjegyző 
ur lelkes beszédben üdvözölte mire Sárossy 
L. ügyvéd ur felelt melegen tolmácsolva a 
megtisztelt urnö háláját.

szerepeltek Az első jutalmat—hat darab 
aranyat! — Heinrich Lipót ur nyerte 21 báb
bal ; 20 bábot ejtettek: Gránit* József és 
Fóliák I urak. 19-et Csakathurner II , Mózes 
Bernát Rhédey Ferenc és Klein M. urak 
A nyeremények összes értéke mintegy 130 
írtra rúgott

— Vettük a következő sorokat:
Egy évi szorgalmas működésének adta 
je lét az alsó-krályoveczi tanító ur a folyó 
évi julius 28-án megtartott zárviza 
gálát alkalmival, nemcsak, de lelkes 
liazafiságát és minden irányban kifejtett 
fáradhatlan, buzgalmát tanúsította az 
általa igen szép irányban vezetett 105 
növendék. A négy osztályba sorozott 
növendékek képességükhöz s az osztályhoz 
mérve a lehetőség legmagasabb fokáig 
sajátították el a szükséges alaptudomá, 
nyokat, kitűnve a 3-ik s 4-ik osztál- 
különösen a magyar nyelv terén szerzett 
nyelvképessége által ugyannyira, hogy 
becses látogatásukkal az iskolát szeren
cséltetett, Tck. Götz János perlaki kir. 
járásbiró ur, Főt. Mestrícs Gábor plé
bános, isko a széki elnök ur, Tek, Tamás 
N. ur, Toppler György helybeli h. 
jző 8 az iskolaszék számos tagja bámulva 
hallgatták a növendékek magyar uyelven 
előadott szép, értelmes feleleteit a vallás- 
tan- menyiségtan , földrajz és történelem
ből stb. Midőn a hivatását jól felfogó 
Kiss Lénáid tanító urn k eredmény- 
dúa buzgalmáért és hazafias törekvéseiért 
nemcsak Alsó Krályovecz de egész Mura
köz leik* s hazafiai és tanügybarátai 
nevében a megérdemelt köszönetét nyil
vánítanám, hálaadót kell leróui Főt. 
Mesztrics Gábor plébános, iskolaszéki 
elnök urnák is, ki a i iskolának gyakotj 
látogatása alkalmával szép és lelkes pél 
dákkal s végűi jutalommal buzdította s 
intette a csemetéket szorgalomra, Isten 
és a haza szeretetére. Ily buzgó és 
lelkes atyák és tanítók kellenek a mura
közi iskoláknak, és akkor: Muraköz ne n 
volt, hanem lesz. Egy tanűgybarát.

Jeli su strahe?
Sirota Kljn^ec Margeta je pretr ela 

svoje. Strašno čudaj svakoja^koga vračtva 
je hasnuvala, ali niti jedno nije hasnilo. 
Tri doktori su ju  vračili ali niti jeden 
ju  nije mogel izvračiti. Predvčera okolo 
poldan je spustila dušu i ovu noč smo 
verestovali nad njom

Na takovih verestovanjah toliko 
svakojačkih coprijah Cuje človek, da ih 
nebi niti povedati mogel. Pre$lu noč 
na vere tovanju pri Klinčecovih je od 
strahah i k domu hodečih duhov bil 
spomenek Takve strašne pripovesti 
sem čul tam, da mi je jo3 i vezda glava 
zmetena od njih Evo ovde nekoju pri 
pov<m iz med njih.

Boleč Mihálj s velikimi musta i 
je počel pripovedati. Pripovedal je, da 
su prešli tjeden pri nj;h vu kuhuji «b 
12 vuri ?u noči ružeče Strahe bile, 
ter da su takvo ruženje napravile, da 
je poleg kuhnje vu družinski hiži spa- 
uču Jalžu službenici i Klaru kuharicu 

zimica trla od straha I njega su zbudile 
«a naj ide na pomoč; M halj mam 
s duplenkom puskom vun, da -treli strahu 
Kad je vu kuhnu  stupil nekaj je jako 
zaružilo pak begac!

Cifri pes je skočil vun na vrata. 
To je bila straha. Cifriju^ je zadišalo, 
da je vu kuhnji vu štubljeku mléko, 
pak je na nje gustuš dobil i v noči 
poiskal.

Kad je glavu outer porinál, koja 
je dóst buáasta bila, ni ju je  mogel na- 
zat vun potegnuti, i tak je on štublje- 
kom na glavi po kuhnji ru/.il; a kad su se 
kuhinjska vrata odprla vudril je zlon- 
cem po steni koj se potrl a ou beti vun.

No vidiál i Oifri zna biti straha.

Zatim je Šepavec Gjura povedal 
jednu pripovest od strahah. Kada je on 
jóé dečko bil pri jeduoj zabavi vu krčmi 
pričeli su se deCki spominati, koj ima 
vekéi kurat, da bi ob pol noči vufal se 
iti na grohje i od ouud donesel jednoga 
luita. Füled Ivan se poduf&l na to. 
Odišel je na grobje i donesel je jeden 
mali križ. Dečki su Ivana pofalili za 
njegov kuraž ali su mu i rekli, da mora 
križ nazad tam odnesti, odkud ga donesel. 
Ivan je odnesel. Kad je križa zapičil 
vu zemlju nekaj ga zgrabilo, prestrašil 
se i zgubil prisutnost duše i na mestu 
je vumrl.

Zabavljajuči se dečki mislili su, da 
je njiv prijatelj Füled Ivan dimo odišel, 
i stopram drugi dan su zeznali kaj se 
pripetilo iz bedaste šale. Na grobju su 
našli Ivana mrtvoga na jednom grobu.
To se tak pripetilo, da je  Ivan vu 
naglo8ti s kritom i kabauicu si prepičil 
k zemlji, ter je mislil, da ga kaj zgra
bilo i tak je od straha vumrl.

I ja sam pripovedi! onda jednu 
Spodob-m pripovest od jednoga officira, 
koj se falil da je  od tak kura/en, da 
se niti od Antikristuga ueboji. Njegovi 
prijatelji su se dogovorili, da budu toga 
junaka itak prestrašili. Jeden den jih je 
dvanajst na se delo bele plahte, lica su 
si s meljom namazali i goreče baklje 
vq ruke v zeli a jednoga su vu raku 
položili i četiri ga na droicih nesli i 
tak su iftii vu hitu toga hrabroga junaka. 
Kad su tam došli vu biiu počeli su s 
debelim glasom mrmrati. Spavajuči officir 
kad se prebudil, oeznajuéi kaj se /njim  
pripeča zgrabi revolvert i streli na strahu 
vu raki ležeča, a ova knglu mu nazad 
hiti, onda jóé drugih fteat kitih  postrela 
na strahu a ova navek kuglu nazad 

i hitila, onda zgrabi pu^ku ter d njom j

streli dvaput ali i ove kugle je straha 
nazad bitila. Onda si več nije mogel 
pomoči prestrašil se i skup opal, a ovi 
offieiri plahte doli i lice si zbrisali k 
ujema skočili i batrivili ga da eu oni 
nek se neboji nikaj, ali ou je več bil iz 
van sebe i tak prestrašen, da je za kratko 
vreme od straha vumrl.

To si tak moramo premisliti, ovi 
offieiri su računali na to da bu on stre- 
lal, zato su njegvoga iooša podmitili, da 
naj kugle iz revolvera i puške vun zeme 
i njim da, kaj je on i napravil, itak 
siromak officir Batno s prahom Btrelal a 
ov vu raki leteči vu ruki je imal kugle 
lehko mu Dazad hital.

Bedastoj šali je  žalostni kraj bil !
N iti to nije zadnja pripovest od strahah 

kaj je G redar Martin pripovedal, od 
koje pripovesti su i noviue pisale vuogo.

Vu jednom varalincu zeli su za dug 
pod eksek ciju jednomu čižmaru njegovu 
hitu. Več je bila i licit&cia odredjena. 
Najedeuput su ljudi govorili po celim 
varain, da vu čiimarovu hi/.u strahe 
hodiju, a susedi su je  i vidli, pak i 
ruténje Culi. Vigeput su hižu liciterali 
ali nitko ui e štel kupiti svaki se bojal 
od strahah. Si i omak verodatelj, koj čiž- 
mara peoeze posadil več je bil strahe 
da bu moral peneze zgubiti.

Jedenput se razkuratil i iicl je  vu 
noči sam tu strahu gledat, a kad tam 
prijel on nju a to je bil sam ői/.mar ta 
straha, koj je vnoči vu belini oblečeni 
po h iti i po najti hodil i ru til. C i/mara 
su dragi dan prijeli i zaprli a h ita  se 
potlam za drage peneze prodala.

Tak negda i strahe moreju vu rešt 
dospeti.

Iz svih ovih pripovestih vidi se 
da strahah nema, samo se mora človek 
osvedoči ti.

Strahe samo coprojasti i bedasti 
ljudi veruju, pobožni i spametni ljudi 
nigdar ne

S trahe nigdar nisu bile, niti vesda 
nisu, niti nigdar nebudu.

K. I.

ZABAVA.
Koga je Bog zabitježil.

(Pripovest.)

I.
J a  se uikoga nebojim, samo idite! 

veli dečko i nazaj je odigel nakraj 
šuuie. Aladar i Ferko su proti domu i'li; 
Aladar se je bojal, da budeju prosili 

j noža napre. Ali birovov sin se je pak 
zbok Jančija bojal, a r je navek nazaj 
gledal.

Siromagki Janči pak je iskal i preiskal 
tamgde su se igrali. Catil je, ako gos 
podskoga sina nož napre ne dojde, vkraj 
je njegovo poštenje, joiče i na veliko 
kaitigu more računati. Od školske kaštige 
se nebi jo i bojal ako prem ovdi jo! 
nigdar ne bil kaštigan. Ali kaj reče k 
tomu doma oteč, on pošten človek, koj 
akoprem bil grobijan, ali pošten, čisti 
kak zlato. Kaj pak još mati, koja ga je 
tak rada imala i toliko mn je čitala is  
biblije: tolikoput ga je na dobro vučila! 
Ovi pošteni ljudi budeju od sramote 
vuiurii, ako bndeju znali, da njihov sin 
je t« Iv&j. Se nad ovim si je  tri glavu 
i toga je jo! bolje tiralo, da neka išče.

Nazaduje mu se tak vidlo, da bi 
vu šumi na jednom mestu tia ta  gor vtrg- 
njena bila. I  tak je bilo. Gor je zdiguul 
tratu, sieberiiim Stilom nog se je tak 
lepo uutri svet.l! Prva misel mu je  to



bilo, da na jedenput neka dirao ide i 
noža naj da Al .daru. Ali potli si je 
premislil; to rou se ne vidlo dobro. Da je 
pred njim stalo, nož je Ferko skril, da 
si potlam poišče i za se zadrži. Al;o 
pak on dimu odnese vezda, on bude kriv, 
svaki bude mislil, da je en zel i samo 
zato je donesel, da su ga prestrašili. Ne, 
misli vu sebi njegovo poštenje mora 
čisto ostati; nek bude kaitigau krivec. 
Nek rajši neštete dane nanjega sum lajn, 
a r  onda njegova nekrivost vun izide, 
kak da bi uvek na njega sumlali. Rodi 
teljem, i navučitelju bude vre povedal 
pravica; i veruval je, da oni budeju 
njegovoga plana za dobro pnrasg'i. Nazaj je 
zakopal not i s lebkom dušo m je  iiel 
k roditoljeir, goji su se več premišlavali 
gde je tak dngo. Njegvim dragim ro
diteljem je sve povedal i ovi su bili 
injim  zadovoljni; samo mati se bojala 
da predi kak pravica vun dojde, bude 
moral trpeti, To se je i pripetilo

J e r  drugo jutro je s Aiadaiom i 
oteciSel vu školu, k sebi je zel Matjai-i, 
kak ti birova Kad je Janči vu školn 
doéel, vu uditeljskoj hiži je več skup bil 
celi sud; samo na „krivca* su č<*kali.
Na gornji strani stola je sedel g. Berky 
T ivadar skolski predsednik, poleg njega 
na dosnoj straui stari Halog Matjaš. Na 
levoj stiani je stal navučitelj s šibom 
šekutorskim znamenjem vu ruki, ali tak 
zaplačniin obrazom, kak da bi bil on zatu- 
žem. Jančija, kaksi je knjige i Skilaka doli 
del, taki su ga napre zeli Dečec je 
sigurno stal pred sudom. Včera — 
Veli s čvrstim glasno Berky Tivadar 
s m; jim sinom Aladárom sn hodili vu 
šumo se igrat. Aladarov dragi nož | 
(peneči)) se je zgubil; on veli, da je 
zadujiput pri tebi bil. — To je istina; 
ali ja sem nazaj dal, izvolite vun zvati 
Balog Ferenca, on bude vre povedal

Franca su uutri dozvali. Začilenil 
se, ali sigurno se je  postavil Ferenc 
poleg Jančija. J e l/  si ti videl, da je 
Janči nazaj dal nota AladaruV Ferenc 
je  črleni p »stal kak kuhani rak. Ne sam 
videl, veli s b »ječi n glasom. Tak ti naj 
Bog pomore? pita Jauči. Tak veli dečko 
poiualim. Tak ti i naj pomore! veli s 
groznim glasom Janči Jako kurafen 
dečko si! veli uavučitelj grozeč. Denique- 
toliko je bi'o staroga birova cčla dijaeka 
znanost-to je istina, da koga je Bog 
zabilježil, moramo se ga v ugibati!

Ferenc lehko i ded vun! I  vezda 
dečko poveč s lepim, da si noža ti zel! 
N e  s i  m z e l  v e l i  J a n č '  
sigurno. Vre b u d  e i p o v e d a l  j 
ako te gospou navučitelj s ovorn š'bom 
za vuba vudriju! Janči je obledel To 
morete včiuiti, ali oni se budeju zato 
žaluvali Zakaj, ti ništarija? pita nuvuči- 
telj srdito; je r je Jančijove reči za groz 
zel i vu drugi minuti je leskova šiba 
vre po hrbtu tancala.

J a  sem ne zel i nemiem napre 
dati, ako me budeju do večera bili, ali 
ako me tak skušavaju, skušavajte i Fe
renca, jer smo tri bili i mogel je  i on 
odnesti. Moj sin? Ti zabiljefteni galie 
ajak! T i tolvaj! Jo i mojega sina ufa.š 
ti vu ov posel mešati? Im ti samo na 
lice treba g’edati i svaki vidi, da te i 
Bog zato zabiljeiJ, da se človek od 
tebe bojati mora. Naj da ju samo sim 
gospou navučitelj onu šibu vre ja iz 
njega vun dobim! Ne, ne: Dosta je bilo 
veli zemelski gospon. Dečko je do vezda 
nckrivec bil. Vre on meni pove.

Je , gospo n u, med četn imi očmi 
vre povem. Berky je raztepel seduicu 
i vun je iáéi s Jančijom na vrt, gde 
mu je  sve pripovedal. Zemelski gospon 
sc je todil nad dečkovora dobrom pa- 
metjum, koj je tak spametno obhodil vu 
ovim poslu i pripraveu je bil bitvinu
p .etrpeti za svoje postenje: Ali vezda kak 
donesemo vun ovo delo? pita. Nema 
ijhkese od toga, Ferenc bude buduču 
nedeljo po nož iiel, da se tam vn zemlji 
n j  zahrdjavi. J a  budem ga uapazil 
i naznauje dam vu dvor. Za tim se 
gednemo na kola i Balog Matja a zeme- 
mo so bom, na drugi strani dojdemo vu 
šuma i ravno ga budemo vlovili.

Tak naj bude! veli gospou Berky 
Tivadar.

N utri pak je naznanje dal, da je 
delo zvi>eno; zbok noža se naj nitko ne 
itara , je r on celo delo dokonča.

I  tak se je pripetilo, kak je Janč« 
prorokuval Ferenc ji za istinu odišel 
po lepoga noža, a zemelski gospon je

staroga birova i navučitelja sobom zel 
i nbkružil je Sumu, ravno onda su ta 
dodi, gda je Ferenc noža vun zel. Birov 
je srdit bil i sina si je hotel zatuči, 
ali ne su pustili; navučitelju je za 
istinu žai bilo, da je Jančija zbil, on 
je i na znanje dal deci vu školi, da je 
Janči nedužen: nato su ga njegvi pajdaši 
jako radi imali, N a mesto njega ru 
birovoga sina zvali za „Bičkag Ferenca*, 
koje ime je na njem ostalo do smrti.

I I .
Staroga birova Ferenc, je  i doma 

zločesto drevo del na ogenj: okral je 
svoje roditelje i neje ufal njim pred oči 
dojt’, na šinjak si je zel sveta. Navek 
su ga iskali, kakti jediuoga sina, uigdar 
ru ga več ne ua-ii. Balog Matjas je 
ne mogel pozabiti, da za n|egovoga sina 
prvo sramotu Varga Janog je ▼rinil, i 
gde je samo mogel, zato mu je špotadelal. 
Iz Jančija je pak inladenec postal. Pod 
njegovimi rukami je gorelo delo aii niti 
v zimi je ne njegova pamet počivala 
prem ruke njgdar, jeden den je novu 
lesu napravil i cifra), da onomu koj je 
poleg išel, zadele su mu se oči na tem, 
drugda je kola, plug popravlal, ali na
pravil je on. ako je trcbalo stenu i 
krov, oteč mu j« gizdavo kazal, tla 
njegov sin kakovo stanje je sínül, kojega 
je bjla de Inja stran ovčarn ca, niti 
varaski pa!ér nebi m »gel drugač napra
vili. Rekli sn, da zakaj ga neda za mil
nata, ali za kolara, da bi si mogel 
stojimi priličnimi rukami velikega bas- 
na zeti.

Isti ženski spol je drugač mislil 
od njega, kak do vezda. I)o vezda. ako 
je na vulici iáéi, su ge skrile pred njim 
puce, ali su uutri odbežale pred „biljež 
nim* Jančijom: ali odkada brada i 
musta i pokrijeju materinska kipu, nije 
bilo več videti oiu črlenost, ali lepi 
svetli lasi, koji su mu rame pokrili 
i lepo dol viseli, njegove lepe <»či, lepo 
njegovo telo i gizdivo ponašanje se je 
svak mu vidlo, puce su vezda vre prijele 
njegovu nuklonenje i našla se je i t&kova 
sneha, koja je za njim klicala: ej kak 
je  fejni dečko postal iz njega.

Falinga, ali ne faliuga pri inužkim 
spolu gizdosti ali Jančija je dobro stalo, 
da ga je ženski spol ne jako odurjaval. 
Da je več i vu njim pomalem zrasla 
virtugku krv; i pazku je imal na uekoju, 
ali to je jeden čas niti sam sebi ne 
ufal povedati; to je nitko dtugi ne bil, 
kak staroga birova kčer Juliška, Feren- 
cova sestra. Ova mala devojka je takova: 
n i'i bleda, uit črnkasta, poslušna i
skrbljiva, koja se ne bi vu spomenek 
pustila s Varga Jančijom, ar je od svo
jega otca uvek čula, da ja ou krivec 
ujeziuoga brata zločinstva. P ii pranju 
konoplje se pripetilo, da je Juli^ku sobom 
zgrabila silno tekuč* voda Tisa, i samo 
tam poleg hodečemu V arga Janči ju 
raoie zahvaliti svoje živlenje, koj je za 
njom skočil i nju iz vode vuu donesel, 
za tim ju je ribanjem nazaj oživil. To 
se je vre §*kalo onda zahvaliti, a zahvala 
se je onda pri svakim sretanju po .ovila, 
dok na zadnja lepa devojka i fleteu 
de« ko tak vu tajnosti, jeden vu drugega 
se je zaljubil, rekli bu i vu sebi, da „ali 
on (ona) ali nigdo “

Mislil si je stari birov takvoga ali 
no, to nije uioči bilo znati, ali ipak je 
samo on bil kriv, da se je  Jaučiovo i 
Juliškiuo poznanstvo razteplo. A r vu 
(»nom vremeuu, kada se je to dogadjalo, 
nije tak bilo, kak vu vezdašnjim svetu, 
mladi ljudi si uiti primisliti neznaju, kak 
je bilo negda. Vezda je  svaki domorodec 
soldat, grof, herceg, ministra sin, v 
jednim redu stoji žeiarskoga človeka si
nom na obrambu domovine, negda je 
samo „plemenitaš1 bil, potlam da je 
magjarski narod počil spati i nije 
mislil za svoju domovinu, štibru, soldate, 
peneznu i krvno štibru su samo na 
kmetiuskapleča deli: uajsiro i>aške$i človek 
je delal, plati!.

Zbiranja soldatov vu onim vremenu 
od kojega se spominamo, je tak išlo, da 
su na občinu izrekli koliko regrutov 
potiebuju, drugo je bilo birovovo delo, 
da one ako more, da napre postavi,

0*a lovnja pak se je navek vu 
tajnosti dogodila s vojkom.

Od onda je ova popevka;
,,Več prinas loviju s vojkom,
Primeju siromaka dečka šilom,
Bogatoga sina ne bantuju,
Siromaka do jednoga polovija.“

I tak je obhodil siromak Varga I 
Janci, na koga je bi»ov j  »š srdit bil, j 
Jedna noč su samo na njega ü li pet 
šest, barem ?e je jako branil, zato su ga 
zvezali i još onu neč odpeljali na var- 
megjiju. V jutro je Balog Matjaš smejuč 
rekel svoji tovaroiici:

Denique-tak dugo ide vrč k ziencu, 
dok se potere. Onoga gal/.enjaka, Varga 
Jančija srn » poslali ovu noč za soldata. 
Du/.en sam mu ja bil, ar je našega 
dečka na zlo navčil.

Oh ti nesrečen! veli Klara njegva 
žena-samo naj povedati kčeri, ar je ona 
do smrti za ljubljena vu njega. Zaljubljena, 
ali ne zaljubljena, meni je to sve j« dno, 
ako je on morti još bolje, samo da je 
nutri rukoval-Denique dečko je za 
jeden tjeden sóidat.

I to je postal, lepi s členom Cakóm 
h Usar, kakov nigde drngde ne raste, samo 
vu Magjarskom orsagu. Na kaputu se 
mu je komajvidla ziatna farba od vnogih 
žnort oe « uda : svetlih gombov plavo 
sukno, črlene hlače su več od daleka 
bile videte; svet lasablja, ostru»e su mu 
pak cinkale, da ovdi dojde sveta prvi 
soldat, hasai.

Ali za istinu Varga Janči bil je  
lepota cele kompanije. Onda je jog 
redko koj sóidat znal pisati i*i šteti, 
zato su Jančija jako fletuo zdigaii, za 
jeduo leto iirar, a dok se boj pričel, 
več je imal iz trstike palicu, počeno g& je 
bilo poznati, da je atražam p|te r. Onda 
ga je opet s novii jedna uesreča dostigla, 
od koje je teiko mogel vun zgaziti. 
Jeden den je Jauóiova pol kompauija 
na straži bila poleg jednoga sela, kojeg 
je vezda ne| rijatelj gronl.

Več je kesm večer bil, kad je 
zapoveduik trupe Thury zvani leitinant 
kojega su ru regimentu jako rado imali, 
Jancijana stran zval. Straiamester Varga! 
velj s tihim glasom jednu veliku pro^nju 
bi imel od vas.

Naj cujem vitez gospou leitoaut!
Jedna devojka mi je poznata vu 

selu bi rad jedno pol vuru nuter iti 
k n joj.

Poznam ju veli Janci pak si mustace 
suče, morem reči ni je hudi gustus! Kaj 
pak ako neprijatclj tam negdi pretisne 
g03pona leitinanta? Zakaj imam oči, 
pak vuha? Samo na to pazite ako se 
od brega prebližava, bežite, ali pobite 
auter po me. Druge falluge nebude. J a  
ne maram, ja včinirn, kaj morem včiniti, 
samo naj onda faliuge nebude! Leitinant 
je  odjahal i Janči je prek zel službu.

Samo vezda si je premislil, kak 
velika lehkota je od mladoga leitinanta 
i o 1 njega, da su se na takovu odgovor
nost poiufali, ako prem neprijatelj je 
jednu vuru daleko. Komaj se je šetal 
na svojim koDju ,M ucijuu 4 0 — 50kora- 
kov pred siratom, na jedenput je mesec 
vun doiel iz ned oblakov i jednoga oficira 
vidi s belim koijom proti magjarsk'm 
logoru jahati. IIo! Ho! To je óbester! 
Kaj bndemo vezda delali? pita vu sebi 
Nato je  bilo jako te T o  na jedenput 
odgovoriti. Nato je ne bilo vreme da bi 
odjahal vu selo; gda je  vre čuto bilo, kak 
su husari pored kričali; „halberdo"! Gde 
je oficir trupe? pita s jakim glasom 
obe&ter. J a  sem gospod in óbester, Gos
pon leitinant su meni prek dali koman- 
diranje. Vi? . , . . Gde pak su leiti
nant Thurj?

(Drugiput dalje.)

Kaj je novoga ?

— Svadja med katoličancom i 
lutherancom vu Belfastu još drži- Prosln 
nedelju v noči su 4 vure dugo strelali 
nepriatelji jeden na drugoga. Vnogo ih 
je pomrlo a jos više sn oranili vu ovoj 
bitki. Samo vu jutro su soldati mir 
napraviti mogli.

—  Vu Kalozu (Fehérvárra) je je 
den grofovski gazda bil od išpana poslan 
svinjami na sejem, da naj je proda. 
Prodal je svaki par za 30 frtov, ali on 
je doma menje penez dal ispanu. rekuč, 
da je 26 frtov za svinje dobi1. Ali 
išpan je  dal popitati trgovca i kad je 
zeznal, da ga je  gazda vkanil, počel 
ga je  š p*o t a t i i službu mu je 
odrekel. N a" to si je gazda vzel puška 
pak se je vn stali na smrt strelil.

—  Jedno selo vu pogibejji- Vu 
Tyukost zvanom selu je zbog velikog 
deždja, poljeg sela ležeči breg se spuščati

počel. Dvanajst metrov je taj breg pašal 
do vezda, nekoliko .biž i gospodatstveaih 
stanjah pod se zakopal. Ljudi so pobegli 
iz sela, si nebi Život izgnbili. Breg 
bude naskorom célo selo pod se ta kopal.

— Velika tuča je bila vu Hegyalj 
zvanoj glasovitoj gori, gde Tokaj zvano 
po celim svetu poznato, dobro vino 
raste. 12-ga o. m. je bila ova velika 
tuča. Velijo ljudi, da od 1 8 4 0 -p  
leta nije bila tam takova toča, koja je 
cele gorice uniRila. Ljudi, koji tara samo 
iz goricah itviju, sve bu zgubili i nez
naju iz česa budu živeli.

—  Veliki ogenj je bil vn Čačov
zvanom mestu (Temei v&rm.) 8edem s 
pšeuicom napuujene magazine, vnčgo 
klaftrov drv, jednu malina za mlatiti 
i vnogo marhe je aoiitil ov ogenj. 
Kvar je  stojezer forintov,

—  Iglu je pogotnol vu Pragu 
(Ceska zemlja) jeden mali, 2 i pol 
letali stari dečak. Igla je bila 6 centi
metrov duga. Roditelji niti niša znali, 
kaj se je pripetilo, nego su samo sumnjali, 
da je igla vu dečaku, ar je on vnogipit, 
kad jo jel, se tulil, da ga nekaj nutri 
pika. Za detiri tijeduov je dečka pri 
desuom ramenu počela pikati. Zato sn ga 
roditelji k jeduomu doktora odpeljali, 
koj je pregledaval toga dečaka i našel 
je iglu pod pazduhami. Igla je na areču 
maloga dečka iz guta pomalem pod 
pazduhe se potegnnla i bez toga, da 
bi kakvoga kvara na inila, je špica vati 
došla i tak doktor ga je oslobodi) od 
toga terha, koja ako nebi tak srečuoga 
puta si vzela* bi lehko dečka zaklala.

—  Vmorili su prošti četrtek med 
Püspökladány i Kaba z van ib mestah 
na željeznici Scbwarc Mihály zvauóga 
bogatoga trgovca. Schwarc je svoje vble 
prodal na sejmu. To su vidli dva ie - 
poznati, vu gospodskoj opravi oblečeni 
ljudi i za njim i li do banbofa. Pazili 
jU ovi kam si trgovec karta kapi. S ad  
so to zeznali, i oni su ta kupili kattu 
i s njim vu jednu željezničku kočiju seli. 
V  noči su ge aoda vmorili, peneze tnu 
vkraj zeli, a telo n'egovo čez obiok ded 
šinje hitili, oui pak vušli. Mrtvo telo 
su drugi dčn našli, ali ubojoike još nisu 
vlovili.

Od preko 40 godiua propisivali su 
prvi liečnički autoriteti anaterinsku vodu 
za usta od dra. PO PPÁ , raedju njimi i 
prof. Opolzer. Istom nedavno upotrebio 
ju je prof. Dt asche u bečkoj c kr. občoj 
bolnici velikim uspjehora, te ju u najno 
vije vrieme i g profesor dr. Schnitzler 
izvrstnim uspjehom vpotrebljuje kod ust
nih, vratnih i kod boli grkljana i desni.

Postalo je dakle za mnoge, koji ana- 
tetinska voda za usta od dra J . G. Poppá, 
c kr. dvorskoga zubara u Beču —  a 
dob v a se u svih Ijekaruah i parfumerijah 
Čakovca rabe, sigurno lje« ilo, kao i 
neobhodan prezervativ, te če biti to za 
svakoga, koji god ja  rabi za boli u us
tih, vratu i desnih.

Neka se ujedno svaki čuva od sije- 
parskih i često škodljivih patvorina Poppo- 
vc anaterinske vode za usti,koje bu obično 
prevarile lieceéega liečnika te se upo- 
zoru^e, da svaka originalna bočica uoei 
na vratu registnrauu zaštitou marku kao 
znak, da je prava.

Ovim je takodjer obljubljeuost i raz- 
Sirenje ovoga Iječila dótsta opravdao, 
koju imade i preko austrijskih granica 
u svoj Evropi, dapače u Ameriki i Aus- 
traliji svoje štovatelje te če vazda novih 
nači*

Ovdje budi takodjer upozoretio na 
čuvenn anaterinsku zubnu pastu, kao Ato 
i na vegetabilni prah za zube od c. k a 
dvorskoga zubara dra. J .  G . P O P P Á  u 
Beču, koji su obljubljena i uspješna čis 
tila za zube.

C E N A  Ž I T K A .
P3euica 8.15 8.40 -  Hri 5*75 -6-30
------Kuruza 5 80 — 6 . ---------Ječmen
5.50- 8.50 — Zob 6.—  6 .2 5 -
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1478 tk. 86- ingatlan 121 írtra, az 1137 hisz. ingat-
Á tv e t é t i M r  delin.kivonni. 95 fr‘" .  » 694 href- *“*»«•» 70

Írtra, a 714 hisz. ingatlan 66 írtra az
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 1176 hrsz. ingatlan 70 írtra  s igy

telekkönyvi hatóság részéről közhírré összesen 1480 írtra becsült ingatlanok s
tétetik, miszerint özv. M á r c s e c z  tartozékai folyó évi
G y ö r g y n é szesz-éti lakosnak, néhai szeptem ber ho 13. napian d e 10 órakor
S z e r n e k  L ó r i o c z  örökösei végre- Gárdinovecz község házánál megtartandó
hajtást szenvedettek ellen 45 írt. tőke nyilvános árverésen a megállapítandó
s jár. iránti végrehajtási ügyében a kikiáltási áron alul is eladatni fognak 
nagy-kanizsai kir. törvényszék területé- Az árverezui szándékozók tartoz-
hez tartozó Csáktornyái kir. járásbiró- nak az ingatlanok kikiáltási árának

területén lévő a gardinove<-*i 20. 10 'j. vagyis 148 irtot készpénzbe!) vagy
sztjkvben fekvő A 21 hrsz. ingatlan az 1881 évi L X  t. ez. 42 §-ábau eió-
ugy a hozzá tartozó legelő s erdő illet irt óvadékképes papírban a kiküldött
mény 353 írtra, az 155 brsz ingatlm kezéhez letenni, a többi feltételek a
26 írtra, az 168 hrsz. ingatlan 111 bíróságnál megtekinthetők,
írtra a 253 brsz. ingatlan 197 fitra Kelt Csáktornyán a kir. já rásbiróság
a 860 hrsz. ingatlan 86 írtra, a 766 mint telekkönyvi hatóságnál 1886 évi 
hrsz ingatlan 295 írtra, az 1131 hrsz. májushó 5-ik napján. 418 1 — 1.

Mnoge svejedočbe K o l a j n e
prvih medicinskih raznih

autoritetah. i z l o ž b a h
KROZ 40 GOD PROKTJftANA'

e- kr austr. izklj poslajt prva Amerikansba i englezka patantirana ‘IS O

ANATHERINSKA VODA ZA ZUBE I USTA
OD

d r  a  J . G. P o p p á , c kr dvorskoga zubara
B e {■ I . B o g n e r g a s s e  h r o j 2.

Ovaj izvrstni preparat prokrčio si put i na*ao prodju i izvan Europe tečajem 40 
godinah svoga obstanka Osobito djelnvao je uporabom proti ZUBOBOLJI SVAKE 
VRSTI proti sim bolestim mehkih dielovah ustali kitrajučim zulum lahko krvare- 
čim bolestnim desnim, gniloči i skorbutu- Raztvara slinu s togi se ne mote zahvalili 
okorina na zuhih- djeluje ugodno frisko u ustih te temeljito odstranjuje iv ugodan dah. 
koji se radja od umjetnih ili bolestnih zubih od jelah ili od pušenja. Olahkočuje probi- 
janjé zubih kod djece i neobhodno potreban je kod porabe mineralnih vodah Osobito 
dobra je ta voda za grklanje kod kroničkih vrata i proti difteriji

Svjedočbe visokih ličkih autoritetah priznale su neškodljivost i preporučivosl 
anaterinske vode, te se ista propisuje kao liek od mnogih renomiranih liečnikah

Za uspjeh jamči se ako se točno vréi propis uporabe.
Velika ataklenka stoji 1 for. 40 nvé. srednja 1 for tnala 50 nvé.

C. kr. dvorskoga zubara dra. POPPÁ
Zubni prasak čini i najerniji zubi postanu bieli kao biser Ciena 63 nvč.
Zubna-pasta. (tiestO). najlinija zubna pasta, izvrstne vrstnoče, sa jakim mirisom u 
kutijicah uavejžuje usta ugodnim miriaotn- 1 lor. 12 nvč
Zubna-pa8ta arom atičn a, poboljšana sa jakim mirisom, čini da zubi posve obj
ele, Ciena 35 nvč.
Zubna-plomba, izatrvai. praktično sigurno sredstvo, kojom si može svaki sam šup»
|je zube plombirati. Ciena 1 for.
Biljini sapun ud dra Poppá Kroz 8 godinah najholjim uspjehom rabljeno proli I 
09utkom kože svake vrati, naposé pro i ježeniu kože- lišaju grintu, perutku na glavi 
ili na bradi, nazebnom otoku, znojnim nogam i proti arabu. Ciena 30 nvč 
Veleatovano občinstvo umoljava se. neka naposé zahtjuva preparate e kr. dvorskoga 

•  zubara dr. Poppá i neka uzme samo one. koje su providjene mojom zaslitnom biljegom, 
. ■ t  Mnogi patvorci i razprodavatelji u Beču, Zagrebu i Inapruku nanovo su odsud- 
jeni na znatne novčane globe supbenim putem.

Pismene naručbe obavljanju se točno uz pouzeče iznosa.
Može ae DOBITI: Vu Č a k o v c u  vu Göncz Lajosevoj apoteki, pri Strahiji. i 

Mayracsftk L. i Ileinrich M Vu P r i l o k u  vu šiposevoj apoteki; Vu L e t e n j i  vu 
Kaliwodaevoj apoteki. Vu M. S z o b o t i vu BiVesevoj apoteki. Vu L e n d a vi Vu 
Kiasevoj apoteki. Vu V. K a n i ž i vu Mandebovoj Pragerovoj i Beliusevoj apoteki vu 
V a r a ž d i n u  vu Kussiovoj Riedelovoj i Krauterluhevoj apoteki. Vu L u d b r e g vu 

vu VVerlievoj apoteki.______ __________366 2 3

Radeini savanyukut-gyógyfiirdó
2 órányit a Luttenberytol A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógyhatással 

bir : köswény, epel)ólyagJ vesebaj gyomorba/ mirigy daganatok és nőbantalmokra.
A Radeini savanyuviz osaze hasonlítása más savanyu vizek ke)

R a d e in i  9 l* 7 9 '7 : P e t a  n é z i 8 0 * 4 4 0 .  G ie e z h ilb l i  4 3 * 7 9 3 .  
tdty fü rd Ö 3 0 k r. E t e t e k  és U a t o h  jó és olcsó áron. Szobák naponként 

30, 40 . 50, és 60 krárért.
A radeini savanyú viz frisB töltésben kapható Csáktornyán : Todor JÓzseí-nél 

V arazsdon . Moses M -nél.

Muraszetdahel v község házánál a mura-
1Ö14 tk. öb. szerdahelyi községben foglalt ingatlanok
Á r v e r é s i  h i r d e t m .  k i v o n a t  ra vonatkÜZó, a VMk hegy kerületi köz-

A Csáktornyái kir. járá,bíróság mint séghácánál d u. 8 órakor .  Vl-ik hegy
te le k k ly i  “ .  óság részéről közhtrré körűiéi. n.g.tO nn. vonatkozol.,, megt.r-
le eaKonyvi »n tandó nyilvános ár verésen megállapítandó
“ ™ Z ” yM.kó® ‘ k M e z n a r i č  kikiáltási áron alul I. elad.toi fognak.
F  e r c o c z o é szül: V á r s i c s K  a- Az 4' « rezn . szándékozok Urtozn.k
t a l i n  mura szét daliéi} i lakos végreli.j- az- '“S « 1« " *  k'k 4 i , ' ^ ' ‘ k 1<na
tást szenvedett ellen 55 frt. 08 kr. töke v*gyts J 9  frt 90 kr kósz^nzbe" v ,g ,
s jár. iránii végrehajtási ügyében a nagy- az 1881 évl I,X  z. 42 Íj ában 
kanizsai kir. törvényszék területéhez tar- előirt óv.dékképee papírban * kiküldött
tűző Csáktornya* kir. járásbiróság torain- kezéhez letenni, a többi feltételek a
tén lévő a mura szerdahelyi 677 szljkvben bíróságnál m egtekin thetők .- _
fekvő A 137 b hrsz. alatt felvett ingatlan K elt Csáktornyán a kir járásbiró.
úgy a hozzá tartozó legelő és erdő illet- s4g mint. telekkönyvi hatóságnál 1886
mény 264 írtra, a mura-szerdahelji 634 évi május hó 6 -án
sztjkvben A 291 ja. hrsz ingatlan 22 írtra. ^
a muta-szetdahelyi 68Ž sztjkvben 479|1, .

i r ^ t u n  B r i n i  ö l t ö n y - s z ö v e t e
7 írtra, 2490jb. brsz. ingatlan 16 írtra. "
258 )|b. hrsz ingatlan 19 fitra, a mura- egy te ljes öltönyre, 3 m eter
szerdahelyi 634 sztjkvben 479||4 hisz. f l ’ t é r t  megrendelhető
ingatlan 56 fitra, 782|i. hrsz. ingatlan i r  - u  • - « A .n
27 Írtra, a 2151|b. hrsz ingatlan 23 írtra, W d * * # ,  • !  St 1 1 0 * 1 1 4 1 1
a inuia szerdahe yi 679 sztjkiben 3671b. <Briinn Tferdmandgasse 7.
b.sz. ingatlan 108 f.tra. a raurasze.da- «ÍBUk ^ 1 ^ . .  és in‘We„MW-t«-k. . .
l ie \i  678 sztjkvben 545|b. hrsz. ingatlan | ,egu .bb felöltő,, ed f'*/iitltftliy siövetel. & frt-I
26 frtra, a muraszerdahelji 680 szijkv- jáv i rtUan,., vtuu.ii.
ben 566|b hisz. ingatlan 84 frtra a lčy:y d a r a b
muraszerdahelyi 681 sztjkvbeu 659jb.hrsz. j ' _
ingatlan 16 frtra, a VI hegykcrületi 244 í l d Z I V c l o Z u n
sztjkvben A 849 hrsz. ingatlan 18 írtra
s Így összegű  769 írtra b e ü l t  ingatla- *. » « - • .  ‘« ' l«  29  r,,í-
non s ta-tozékai / i la ra l4  / rt 20 1 darab 5 K szeles S írt 50kr.

folyó évi szeptember hó lO-ik Min,Ak *"«"»■ b, ,4“ ê vt‘- 
napján d e 10 órakor ^ ———

M  U f |

budai vörös borok I
T j’erling fjbiset ismert n • gy-s/ö'óhirtnk -s p nezéjéb'.l I

kaphatók gsáktornyán krárolag

S z e i v e r t A n t a l  vendéglőjében á
Á R A K :  S/shegyi : egy liter 80 kr. I

Kabinét: „ , 1 fit —  W
gerle [gyöngy) n . . . . .  1 írt 20 kr. I

K a p h a t o k  t* *1 l i t o r e s  j v i l .a f z k o k b a n  is . - l' 1 4 * ^

Radeinska kisela voda i kupeliste
2 varé daleko od Luttenberga

Radeinska voda i kupelifi*e ima n«|boi«u lekovitu lakost proti: ulo/i 
(giht.) skrofelom zučnom betegu, bubrežnoj — , teludaönoj - ,  i ženskoj 

b o l e s t i .
Sravnjivanje radeinske vode s drugetni kise i i vodami;
Rademska 91 797 Petanczska 80.449 Gis> liöblenska 43 793 
Jsdno kopeliáte 30 kr. Pitje i jelo je dobro i fal.
Jedpa 8oba na dan po 30, 40, 50 i 60 kr. 388 12 — 20—■ ___
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