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augusztus 29-én:

Augusztus 29.
„HAsvértől pirosait gyaszterl sóhajtva kftszőntlek, 
Nemzeti nagy létünk nagy temetője Mohács I"

Ezen szép, jellemző szavakkal üd 
vö*li a költő a magyar nemzet önásta 
s ír já t : Mohácsot.

Fájdalommal s megtört szívvel 
gondolunk vissza e nagy napra, midőn 
szeretett hazánk a félhold igája alatt 
kezdett hervadásnak indulni

Ma van 360-ik évfordulója azon 
nevezetes napnak, midőn 22,000 ma
gyar nemes hős halállal múlt ki drága 
szülőföldjéért, az édes magyar hazáért!

Engedjük a gyászfiiggönyt felemel 
kedni 9 lássuk csak miként történt e 
martyroknak halála

II. La os magyar király uralko
dása alatt ol korhadt állapotok voltak 
az országban, melyek nemcsak a ne
mes éget, hanem még a szegény alsóbb 
osztályú népet is izgalomban tartották 
Yészfellegek tornyosultak m ár a haza 
felett, de a honfiak ezt nem látták, sőt 
még maguk is oda törekedtek, hogy az 
ország belállapotát tönkre tegyék 
Hanyatlás m utatkozott nemcsak pénz
ügyi, de alkotmányos tekintetben is* 
Ehhez járult még a pártok versengése 
;i hatalomért hazafiságot, önzetlen ha 
zaazeretetet és áldozatkészséget egyik 
rend sem mutatott.

Nem kell tehát csodálnunk, hogy 
ily módon bűnhődött az ország hibáiért 
K hibákat és mulasztásokat nem egyes 
személyek, hanem az egész nem zet 
követte el.

1526-ik évben, midőn a hir gyor
san elterjedt hogy: jön a tö rö k 1 Lajos 
nem tudta, mitévő legyen. Hasztalan  
szólitá fel a főurak&t, hogy állítsák Ui 
bandériumaikat. Szulejman seregével 
már a magyar földet taposta, midőn 
Lajos király alig tudott 20 000 embert 
összeszedni

Aug 29-én, Szent .János fővétele 
napján csatarendbe állíttatott a magyar 
sereg melynek fővezére Tomory Pál, a 
hős érsek volt. A sereg megindult a 
Mohács alatti mezőre, vígan, csataké
szen. Csak Zápolya János, a hatalm as 
erdélyi vajda késett el út jában ő Sze 
geden negyvenezer emberével hallgatta 
az ágyuk dörgését, melyek honának el
enyésztél hirdették. Délután 3 órakor 
megkezdődött az ütközet, a magyarok 
oly erővel rontottak a török öregre, 
mely a Mohácson alul elterülő dóm 
boka lepte el, hogy az előhadat szét
verték. De nem sokára megfordult a 
koczka, midőn seregeink a janicsárok 
felé közeledtek, egyszerre 300 ágyú 
okádta irtó tekéit, nagyobb zavar lett, 
mint pusztítás; a török sereg mint ro  
hunó ár ömfött a magyarra

Az első lövésre Tomory Zápolya 
(iyörgy lehull Utána Drágffy, az o r
szág zászlójával és Tahy. Egy felhősza
kadás véget vetett a csatának, melyben 
a nemzet virága elhullott.

A király is elveszett. Apródiai ki
ragadták a  csatamezőről, s futotta vele 
A Csele patakon kellett volna keresz
tül uszta lnok, de ez most megáradt. 
Lajos neki ugratott a víznek, de lov a 
visszabukott a partról, magaalá temetve, 
lovagját s belefojtva a vízbe

II. Lajost két hónap múlva talál
ták meg a Csele patakban, s a Szé
kesfehérvári sírboltba temették el.

A többi halottakat, kik a mohácsi 
vérmezőn estek el, K am zsay Dorottya, 
özvegy Perényiné temetteté el ő  han- 
tolá be a magyar nemzet sírját

Szakadjon el e fonal ne szomo 
ritsuk többé szivünké1, hanem imánk 
szálljon fel a magyarok Istenének tró 
nusához; imádkozzunk s kérjük, hogy : 
óvja meg drága hazánkat minden ve
szélytől Hőseinknek, k'k a mohácsi vér
mezőn alusszák örök álmukat, küldje 
el sir uk fölé az örök béke angyalát !

Mi pedig muraköziek, akik m nden 
kínálkozó alkalommal gondo junk vissza 
hazánk történetére tanúságot merítvén 
annak dicsőségteljes és gyászlapjairól 
egyarán t: ezen alkalmat se szalasszuk 
el, hogy azon tanulságot ne vonjuk le 
magunknak, miszerint a magán és mel
lékérdekek liajhászása s az ebből kifolyó 
viszály, egyenetlenkedés és gyűlölködés 
soha sem hozhat áldást sem a haza, 
sem vidékünk felvirágoztatására Tart 
són össze Muraköz minden vallásu, 
nyelvű s rangu polgára ! Sok még 
nálunk a tenni való ie a siker csak 
akkor lesz teljes, ha minden dologban, 
még a nagy politikában is • nem pártos- 
kodunk, hanem karöltve cselekszünk 
Muraköz s ezzel a haza érdekében 

, fii magyar, áll Buda m é g ! a múlt 
csak példa legyen most 

S égve honért, bizton nézzen előre 
szemünk 1“

.Espérance.

CS A R N O k.

A hervadt rózsa.
-  Novel l . ,  R c n b a d n A g h a r ó i b ó l  -

Horváth Gyulától
II.

— eJl cselszöt-ök. —
(Folyt i tas).

— Pszt ! Hah ! Matyi !
— Nos? — Ali ! te vagy Ödön? fin 

is téged kereslek, úgy hiszem, te meg engem. 
Servusz ! llftt hova akarsz menni, van-e 
időd, hogy beszélhetek veled abban a „fon
tos" ügyben

— Volna de hova menjünk ? Az ulczán 
nem beszélhettük. meri a felkelők árja ma
gával ragad bennünket.

— Apropos ! Gyerünk ebbe a csárdába;
Ezzel karonfogja Ödönt s az „Adós

fizess* csárdába lértek be, mely lelve volt 
quodlibet népséggel mely a bor erejétől neki 
tüzelve ugyancsak ütötte a német s«agert 
persze - szóval A mi két emberünk ide 
jött be, s miután bordájuk a phisika ütkö 
zósi törvényeit dicséretesen kiáltotta sikerült 
nekik a sarokban levő üres asztal mellé 
telepedni.

Hogy azonbtn a kedves olvasó ne le 
gyen tévhitben a gzemé'yeket illető'eg. hát 
bemutatom őket közelebbről

Mindkettő jómódú nemes család ivadéka.
Outakli Mátyás mintegy 36 éves. ra

vasz arczkifezéssel biró egyén, aki tanulmá
nyait elvégezvén, az ügyvédi pályára lépett, 
s jeleuleg kékvérű Theofil irodájának ve
zetője.

Ödön fia Sárroghi Andornak. Ő már 
önálló életmódot lolytat, amennyiben atyja 
roppant birtokának kormányzója. Mát \ ássál 
még mint iskolatársak megismerkedjek, 
s kópéságuk tonala nem szakadt ketté az 
iskola küszöbén, mert most is ilyenben tö
rik a tejüket. De lessük el tőlük azt a tit
kos dialogot!

— Nos hát nem hallottad hogy Za 
tonyi Elemér ip&sával együtt a felkelők közé 
áll,kérdé Meíistoíeles arc/.vig\ orgással Mátyás

— Nem biz Hát igaz ?
— Persze ! Ez aztán pompás Meglesz 

az „occasio bona“ t llehehe I Még a sors is 
a te malmodra hajtja a vizet ; de nem sza
bad elhirtelenkedni a dolgot, nehogy a szép 
planum romba dőljön.

Itt elhallgatott, hanem magában ezt 
gondolá:

— Ha a terv fikerül, befütök én neked
— Beszélj édes Matyim én vakon en

gedelmeskedem csak azt mond, hogy mit 
tegyek; mert még megbolondulok Margitért.

— Hm! hm! hogj mit tégy ? Bizony 
kissé bajos a dolog, mivel Margit őrülten 
szereti Elemért.

— Lehet capaeitálni.
— Nem arról van most itt szó. Elemér 

»'.megy. Jól vigváz.z reám- Ezen elválás nagy 
sebet fog ütni Margit szivén, de neked azt 
az általam gyártott flastromokkal lassan, 
óvatosan és biztosan kell gyógyi'anod. s ha 
ez megtörtént ki kell öt Elemér szerelmi há
lójából a magadéba halászni; okosan rá kell 
vezetned, hogy te nem holmi ,.liéts/.ilva(ás 
kurta nemes1' gyermeke, hanem igen is 
olyan család sarja > agy, melynek életfája 
messze múltba verte légyen gyökerét, s hogy 
végül belássa miszerint Elemér veled sem 
rangra, sem v a g y o n r a  nem mér- 
kőzhelik. Ha egy kicsit szebb volnál nem 
volna baj ; hej ! de a férfi soh’ sem csúnya, 
ha magánál a megtestesült ördögnél csak 
egy tokkal is — .szebb1.

— Dicséretére vélik tüdődnek, hogy e
hosszú, de nem érdektelen theoriát egy lé- 
lekzet vétel lel el mondtad Te zseniális csel-
szövő vagy, azért feltétlenül bízom is ben
ned. Ne busulj, fáradságod’ busásan megju
talmazom úgy, hogy még álmodni sem 
mernél felőle

— Azt majd én mondom meg. gon- 
! dolá Matyi

- Aztán ha azon angyalt bírom egy
szer (oly(alá neki hevülve Ödön, olyan lu- 
k nílusi lakomát csapunk' hogy . . •

Csrrrrrr.
E pillanatban egy telt literes üveg re

pült Mátyás feje fölött a falra, s tartalma 
nyaka közé folyt Pokoli zsivaj követte ezt :

— Fogjátok meg ! Ez is sváb. El vele 
hazánk ellenségével, s egy nagy tömeg mely 
Matyit kémnek képzelé a boriiályog miatt, 
egyenesen asztaluk felé rohant. Ödön mintha 
a föld nyelte volna el egyszerre eltűnt. — 
Matyi látva barátja hűtlenségét a ki a ve
szély pillanatában öt íaképnél hagyta pilla- 
na'ig habozott, majd a nyitott ablakra es
vén tekintete, macskamódra felugróit s ül
dözőire egy riacmoni tekintetet vetve, kivplé 
magát az ablakon s megsebzett vad módjára 
rohant tova.

III

a híres ütközet.

Kongnak a harangok . . . majd lágyan, 
elhal ni, mint a szeralmi mámor édes szava: 
majd tompán buskomoran. mintha halóit 
hirdetnének Megperdülnek a dobok, meg« 
harsannak a trombiták

..Muzsika szól, verbuválnak :
Csapj fel (Vesém katonának !“...

,A dal nyomán mintegy varázsütésre' 
jöttek a leventék, daliás ifjak, s a haza hivó 
szavára elhagyva az édes otthont, a csendes 
mezőt, a házi tűzhelyt, s mindent, mi kedves « 
Zokogva bár de örömmel ereszti a szabadság 
•obogója alá férjét a feleség gyermekét az 
anya. jegyesét a menyasszony

Az öreg Komjáthi is már régóta uira 
készen áll de Elemér nehezen tud szabadulni. 
Hej! nemisoly könyü ám a bucsuzás ha attól 
kell elválni, a kihez a hymen rözsaláncza 
köt, akit szivünk összes hévévé1 szeretünk, 
akit őrülten imádunk. Oh e pillanatban nem 
csuda, ha a forró válási csók himporát a 
halál hideg ajka törli le, ha az utolsó csók 
ele3atlanasáva! az érző szív egyszerre meg
szakad ..

Ni csak hogy sir a szerencsétlen 
Margit mint tördeli parányi hófehér kezeit.

— Hát csak nem maradsz Elemér? 
úgy báf. áldjon meg a jó Isten!

— Isten hozzád egyetlen szerelmein ! 
Óh ne busulj, nemsokára visszatérek- s ak
kor ölelő karjaidból nem repülök ki soha — 
soha . Viseld gondját a rózsának, mert 
olyan losa hősi dicsőségem ..

Még egy csók, még egy ölelés és e>- 
válltak...

óriási tömegben kibontott lobogókkal 
mennek a honvédek. Margit sirva néz után- 
nuk míg a láthatár ködében el nem mosód
nak de még azután figyel, a hivatom a 
„Rákóczy* elhaló ütemeit hozza füleihez, s 
i.gy véli, hogy az kedvese búcsúszavát zo
kogja : »Viseld gondját a rózsának

1849. m'Vrczius B-ike volt. Kelet felől 
m o s o l y g ó  arczczal jött elő a nap és

amint kedvesét a g  /  ö n y ö r ü  hajnal 
megpillantá, szerelmes kebelén elégeté szereti 
mi füzével. Vájjon tudta-e e rettenetes álló 
csillag, hogy egy dicső eseménynek leend 
okozója ..? sejté-e valaki a lomha földgolyó 
lakói közöl, hogy e napon lesz irva a magyar 
szabadságharcz történetének könyvébe a 
legfényesebb lap . ? Bizonyára nem. — Az 
idő is a legpompásabb voh. Az ég azúrja 
tiszta kék s/.inben ragyogott csak nyugat 
felől a láthatár pereméjén eme nedett egy
két te'hö oszlop mintegy támogatva a lehajtó 
égboltozatot.

(Folyt köV.)

Felköszöntő
Fejér József, uradalmi inéin tik kedves leányának Ma- 
tavovszky bela, soproni keresk. akadémiai tanárral 

való menyegsftje alkalmával. 
mondotta Samu [József, képezdei igazgató :

Igen tisztelt vendégkoszoru I
A fel- és elhangzott lelkes köszöntök 

Sopron Örömét fenhangon hirdetik. Meghi
szem, a nyertes félnek kedélyhangulata 
magas hullámokat ver. már pedig Sopron 
nyertes fél, mint egyik előttem szóló magát 
ékesen kifejezé : elnyerte a havasi rózsát. 
11a Csáktornya öröme nem lépi át a medert, 
van oka reá , mert elveszlé tavaszának leg- 
bájosabb virágát. De azért őszintén osztozik 
az örömszülők örömében: mert érzi a költő 
szavainak igazságát: a virágnak megtiltani 
nem lehet. Ez örömhatása alatt a szerelme
sek lágy hangjáD kik csak súgva adnak 
kifejezést belső világuknak, mégis megértik 
egymást, bátorkodom a vesztes fél érzel
meit tolmácsolni.

Uraim, a násznagy ékes felköszöntő- 
jében feleinlité Ádámot, fel a paradicsomot, 
hangsúlyozván az Urnák szavait : nem jó 
az embernek magánosán lenni. E kene.tel
jes hangon idézett szavak nem is tévesatet- 
ték el hatásukat s az arany ifjúság szemei
ben felvillant tűz előleg a kelengyék kelen
dőségéről. Én sem megyek tovább Adámnál 
a násznagy úrral a jiaradicsomban mara
dok. csak eszmetársilás utján to rább fűzöm 
a gondolatot- Bizony uraim. Ádámnak élete 
nem lehetett valami rózsás, mert midőn látta, 
miként örve d párjának a picziny madár és 
kis otthona mily boldoggá teszi őt. véghe 
tetten ridegnek találta éleiét, unalmasnak, 
a paradicsomai és meg vagyok győződve 
hogyha az Isten nem könyörül rajta, s mint 
legelső őrömapa meg nem üli a legelső la 
kodalmat- nem lett volna szükség angyalra, 
ki öt a paradicsomból kiűzze, mert biz az 
úgy is megszökött volna. Állításom igaz
sága mellett tanúskodik maga a vőlegény, 
az én igen tisztelt kollegám. Ö, mint phy- 
si.us, chemikus eléggé vegyelemezle a tes
teket. vegyitette az elemeket, de ott nem 
találta azon elemet, mely titkos érzelmeivel 
vegyülhetett volna. A búvárkodás tudomány 
■zomját kielégítette, de nem szivének szóló
ját- pedig ennek is táplálékra van s/.üksége.

Uraim vannak áUspotok, hol. az ember 
nevet cserél, ruhát cserélj ilyenek a szer
zetesek. Némelyek hivatalt is cserélnek, 
mint épjien az igen tisztelt násznagy ur. ki 
tanfelügyelői állásából felcsapott násznagy
nak. Ez azonban nem csere mint inkább 
az éremnek másik, még pedig fényesebb fele. 
Igen, a násznagy ur mai fauctioja szintén 
a nevelés ügyének van szentelve mert most 
is abban fáradozik, hogy az iskolák minél 
népesebbek legyenek lévén arra m legelső 
lépés, a házasság.

A mai ünnepély oly állapot hol bár 
más csere történik. A vőlegény rideg ma
gános életét egy kedves otthonnal a bol
dogság otthonával cserélte fel, s h menyasz- 
szony e cserét azzal pecsételte, hogy felvette 
a boldog vőlegény nevét, igy nemcsak szi 
vet, de nevet is cserélt. Csókot is cseréltek, 
csókon szerezték meg egymást, de itt egyik 
sem maradt adós, mindegyik kamatostul fi
zette azt vissza, tanú reá a holdvilág, a 
szerelmesek napja. Gyűrűt is cseréltek, mint 
ennek a mai ünnepélyen mindannyian tanúi 
valánk. E gyürüoserére, melylyel a mai ün
nepély tölkentjei szeretetök állandóságát 
jelezték, s reá az egyház áldását fogadták, 
emelem pofiaram, kívánván az uj házaspár
nak oly boldog életet, hogy e napra még 
akkor is édes érzettel emlékezzenek midőn 
unokáiktól környezve arany lakodalmukat 
ünneplik. Adja az Égj
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— GyÜlÁst (koronát) tartott Szele
Ignácz ez kanonok s nedeliezi ewperes plé
bános ur elnöklete niatt Mm aköz telsövidéki 
lelkészi kara f hó 23-án Csáktornyán a 
jegyzői tisztet a betegeskedő Schadel István 
rnáczineczi plébános s kér. jegyző ur he 
lyett Gáspárba Mihály mihuljeveczi plébá
nos úr vezette.

— Áthelyezés Zabavnik Alajos szt. 
ferenezrendi szerzetes s Csáktornyái h. plé
bános ur a kü)farai iskolák buzgó elnöke 
Segesdre helyeztetett át A Csáktornyái plé
bánia hivatal teendőit Horváth Lajos ház- 
tönök úr fogja vezetni

—  A Csáktornyái poig. iskolában a
tanulók felvétele és beiratása szept 1 2 és 
3 an d e- 9 - 1 2  óráig, d u. 3-^5 óráig a 
poig isk. helyiségében töriénik, ugyan e 
napokon délután tartatnak a felvételi és ja
vító vizsgálatok A felvételi és javító vizs- * 1 
gálatok díjtalanok A tanulók a beiratáshoz 
szüleik vagy ezek helyetteseinek kíséretében 
tartoznak megjelenni Minden tanuló a be
látásnál 4 írt iskoladijt és 1 frt beiratásj 
dijt tartozia fizetni Az iskoladij két rósz- 
leiben is fizethető. Oly tanulók, kik szegény
ségüket bizonyitványnyal igazolják, az egész 
vagy fél iskoladij fizetése alól felmentetnek- 
Teljesen vagyontalan szülők gyermekei a 
szükséges iskolai könyveket a> intézettől 
kapják Az i g a z g a t ó s á g .

—  Macskazene Csáktornyán, h  Előz
mények. X Y-nt állítólag megsértette a 
19-iki fáklyásmenel alkalmával Y X A sér- 
iés megtorlást követelt, még pedig macska
zene képében Nem is csoda ez ebben a 
Janszki-vilAgban- A viszály hőseinek nevét, 
hiában keresi a nyájas olvasó e sorok közt 
azokat nem adjuk át az utókornak, 
csupán a lény komikai részét örökítjük meg 
mert bármily komoly is a történet a két 
viszálykodó családra nézve, tagadhattan, hogy 
a nagy publikum nagy mulattatására szol
gált a komikai részletekben bővelkedő ese
mény 2) E l ő k é s z ü l e t e k ,  kivitel- Múlt 
héttőn este 25—30 gyerkőcz gyűlt össze a 
várba vezető utón nem is sejtve, hogy miért 
van felfogadva- Végre megérkezett a vezér; 
sip. dob, trombita, cintányér és más ily 
uemü hangszerrel felvegyverkezve. amelyek 
szétosztanak a működők között azon utasí
tással hogy az illető helyen kiki tehetsé
géhez képest működjék s amennyiben a 
hangszerek elégteleneknek bizonyulnának,

saját hangszerveiket se kíméljék Az utasítás
ban az is bentloglaltatott, hogy ..ha rendőrt 
láttok fussatok, amerre tudtok ! <Féltizenegyet 
ütött a toronyban, amidőn a banda elkez
dett működni a kappelmeister magas meg
elégedésére és a vendéglőkből s ágyaikból 
kivert s odagyült közönség legnagyobb mu
latságéra 15 perez múlva elhangzott a 
kappelmeister szava: a dosia' Csakhogy 
sikertelenül mert a svungba jött ifjú muzsi
kusoknak tetszvén a mulatság, nem lehetett 
elhallgattatni őket Végre a rendőr is megjött 
s szaladt a banda, amerre látott Egy kis 
honát fiú mégis hurokba került. »Prosim, 
ja ne sam igral ! (kérem én nem muzsikál
tam •)« mentegetödzése, mitsem használt; a 
városházára vitték és vallatni kezdték. — 
Ki volt jelen? kérdé a rendőr. »Mali S. pák 
velki S.« volt a válasz. — Hát még ki?

Mali M pák veliki M.“ — S ez igy ment 
tovább, an ig valamennyi ,,mali“ meg „veliki" 
muzsikus neve fel volt jegyezve. — 3) K o 
m o l y  k ö v e t k e z m é n y e k .  — S ezzel 
vége volt az—az, hogy vége lett volna a nagy 
eseménynek, ha a megmacskazenézett abba 
hagyta volna. Ugyan ez ójjt I csendőrt kül
dött a rendező szüleinek lakására, hogy azt 
elfogassa s hősre tetesse Ennek magánlak 
háboritás czimen pór lesz a vége. Másnap 
a szolgsbiróságnál találkozott a kis muzsi
kus sereg rendezőjük, »‘karmesterük élén, ahol 
a dologról jegyzőkönyv vétetett fel. Ugyanez 
este pedig a macskazene által megsértett 
fél képviselője a rendé ».őt az utczán meg
botozta. Ennek is pör lesz a vége. Még a 
kis mali, meg veliki muzsikusok is pöröl- 
nek, mert az alku szerént megállapított 40 
krnyi működési díjból csupán egy szivart 
kaptak a rendezőtől. Les? tehál „mali pör‘ , 
meg „veliki pór4 és , dugi h rag- V á r o 
sunk egyik kiváló férfia azt mondta ez eset
hez, hogy a szenvedély rósz tanácsadó — 
Igaza van ! Jók lesznek szavai soraink 
végére morálnak.

—  Értesítés A Csáktornyái elemi 
néptanodában a jövő 1880,87. tanév szept. 
1-én ünnepéi \ es isteni tisztelettel veendi 
kezdetét. A tanulók beiratása augusztus 30. 
és 31-én délelőtt 8 órától 12-ig a községi 
elemi népiskola irodájában leend. A  felvételi 
és pót vizsgálatok szeptember 1 én délután 
2 órakor fognak megtartatni A tisztelt szü
lök gyermekeik érdekében teljes tisztelettel 
kéretnek, hogy a beiratási időt pontosan 
megtartani szíveskedjenek. Az igazg.

KOSSUth LajOS névünnepének elő 
estéjéi, habár csak szerény körben, de meg-

lilték Csáktornyán is, Szeivert vendéglőjében, i 
Egyik asztalnál magyar, német s horvát ni- : 
kuak vegyesen mulattak, amidőn az egyik 
horválajku horvátul mondta: „Rog nam , 
poživi godovnjaka Kossuth Lajosa", (Isten 
éltesse a névnapost, Kossuth Lajost). A kez
det meg volt adva s a szomszéd asztaloktól is 
átjővén többen, megindult mindenféle nyel
ven a hazafias tartalmú {elköszöntök Özöne 
Kossuth Lajosra. Mindenesetre ez is örvende
tes jelenség itt a határon, különösen azért, 
mert idegen nyelvet beszélő ajkakról és 
azok sziveiből jövő jókivánatok s megem
lékezés szintén biztos jelei annak, hogy a 
muraköziek jó hazafiak.

— Samu József képezdei igazgató 
ur városunk rokouszec ves s hatásos al
kalmi szónoka, kit a közönség mindig 
figyelemmel és élvezettel szeret hallgatni; 
csakhogy ritkán van alkalmunk tágabb 
kői ben hallani az ő szép, magvas s élet
ből merített szavait. Lapunk mai számá
ban közölt alkalmi felköszöntőt volt sze
rencsénk megnyerni tőle, azon szives 
ígérete kiséretébeu, hogy ezentúl gyakrab
ban szerencsélteti lapuukat a már elmon
dott és elmondandó felköszöntők közlésé
vel. Hisszük, hogy t olvasóinknak is 
örvendetes hirt hozunk ezzel szives 
tudomásukra.

A  y  i t t t é r * )
A folyó hó 23—24-ike közti éjjelen 

lakásom előtt lefolyt botrányos jelenet elöt- 
ményei különfélekép, a valóságnak meg nem 
felelöleg adatván sbájról-szájra ; indíttatva 
érzem magamat a roszakaratu'ag kovácsolt 
hazug hírekkel szemben azokat a kővetke
zőkben reetificalni.

Folyó hó 19. estét feleségemmel laká
sunkon töltöttük el olvasással foglalkozva, 
a midőn egyszerre éktelen zsivaj által, mely 
ulánzott kutyaugatás, fütyülés röhögés 
és fülsértö-dalolás épületes vegyülékéböl 
állott — megzavarlattunk, mire az ablak
hoz menve láttunk egy csomó garázdálkodó 
fiatal embert, akik a főtéren, mely tele volt 
a fáklyás zenére várakozó közönséggel, ... 
ezen lisztes közönséget insuliálták, szóval a 
legnagyobb mértékben skandalizálták. — A 
nélkül, hogy ezen bősöket egynek kivételé
vel aki egy helybeli tisztes háznál könyvelő — 
megismertük volna, ezen eljárásuk felett

g&x nx  E J XIX xxx XIX x&5
TT Vrednitka pisa-nka jo vu stanju m
a tiskar« Fischela Filipa vn Čakovcu.
1 S urednikom razgovarati se more . jion- „ 
M deljek, srédu, četrtek i Bubotu u)> II i |< 
M 4. vnri. — Sva pisma i peüljke aaj m
1 ! potiljajn na ime Margitni Jožefa u rednika  
H vu Čakovec. ij
M IzdaUljstvo: Rnjižara Fischela j

Filipa vn Čakovcn. Sim se naj poftiljaju 
H predplate i oglasi. jj
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megbotránkozásomnak adlam kifejezést, azon
ban szobámban, úgy. hogy azt senki sem 
hallotta. Másnap feleségem átment szüleihez 
és ott kérdezte vájjon ők is hallották és 
látták-e azon botrányt, melyet tegnap este 
több fiatal ember elkövetett.

Hazug tehát azon hir, hogy én fele
ségemmel a kérdéses estén oda lent sétál
tam volna, hazug és pimasz ráfogás tehát 
az is, hogy ugyanakkor és ugyanott, de bár
mikor éa bárhol is feleségem azon nyilat
kozatot tette volna, a melyet oly ripők mó
don neki tulajdonítani akarnak.

M i mint már fennt is jelezém abla 
kunkból voltunk szemlélői úgy a lefolyt bot
ránynak, mint a későbbi fáklyás-menetnek.

Megjegyzem, miszerint mások is elitó- 
löfeg nyilatkoztak a már most ismert fiata
lok eljárása felett, nekik azonban eszük 
ágába sem jutott emiatt még csak duzzogni 
stm és igy nem is ez volt az indító ok. 
hanem más valami, a miről sem feleségem, 
sem én nem tudunk felvilágosítást adni, de 
adhatna a rendező H i r s c b m a n n  N án
d o r o n  kívül, annak egyik vagy másik 
családbelie is, a kik — mint később meg
tudtam — a 23 án lefolyt jelenetről már 
előzőleg t u d o m á s s a l  b í r t a k ,  éa azt 
meg nem akadályozták, sőt elősegítették. 
Valószínűleg azt hitték, hegy egy pár forin
tért, — pénzben nem szenvedvén szükséget, 
egy kis heciczet szereznek maguknak.

Az éjjeli csendzavarást még a rendőr 
ségei megelőzőleg beje'enteiiem a szolgabi- 
róságnál a mely girschmann Nándort —  
ki az egésznek rendezőjéül vallotta magát, - az 
éjjeli rendzavaráséit 3 napi fogsága ítélte, 
nagyon helyesen, minthogy bírságolás esetén 
bárki egypár forintért végig macskazenéz- 
helte volna az egész várost, és a polgárság 
nyugalma, nehány ripök jóakaratától tétetett 
volna függővé; — magam pedig a felesé
gemnek szánt sértésért úgy bántam el vele, 
mint ilyen éretlen gyerkőczczel szók is  t. i. 
a lőtéren, a melyen ő előtte való éjjel meg
macskazenézett.' kutyakorbács hián megbo 
toztam.

Azon szintén lábra kapott vélemény 
tehát, mintha ón a hatóság elő:> is elégtételt 
kerestem volna s magam is elégtételt vettem 
volna magamnak : nem egyéb laikus felfo
gásnál.

ws&sés
ügyvéd-

•) E rovat alatt költötte1 ért felelőseget nem 
vállal magára a S Z E R K.

Ž i v i n s k i  b e t e g  i

Kum Peter bil je jako dobrostoječi 
gazda vu Bimbovcu. Zadnji pút je ku
pil na sejmu jedno lepo žrebe, dva ko
nje i tri krave. Ali se nije dugo radu- 
val kupljenomu blagu, jer je  vu onom 
selu maršečka kuga nastala. Peter je 
veruval vu svakojačke coprije, zato je 
svoje blago dal starini babam, da mu ju 
vračiju. Prav onda bil je vu onom selu 
jeden kovač, kojemu je liamer i nakoval * 
smrdelo; taj kovač, hoteč si na ležeči 
način kruha skrbeti, rekel je. da kuga 
taki preslane, ako jednu staru copernicu 
babu, koja je  več vumrla vu »rol u na 
• revo obrnejo. V inili su to b dasti 
ljudi, ali kuga zato nije prestala Petrovo 
mlado žrebe je poginulo Onda je opet 
rekel kovač, da je copernicu po drugiput 
treba izkoi ati ; rubaču joj preobrnuti 
I to su vőinili, a’i pomoglo nije Marha 
je zato crkavala kak i pre fi Poginuli 
su Petrovi dva konji. Vezda je pak on 
lopov nagovoril ljude, da bi staru Ženu 
izkopali i njoj glavu odsekli. Bedasti 
hudi odrezali su joj glavu, ali nije 
Jjasnelo. Poginula je Pe*rova jedna krava 
n  azadnje je nagovoril taj mudrijaš ljude, 
da bi staroj zakopanpj i gniloj več ženi 
srdce vun zrezali, na četiri strane raz 
rezal , na kraju sela vužgali i pod onim 
dimom svu selsku marhu tirali.

Vrinili su jog i to, ali sve zabadav 
Vcrkla je i druga Petrova krava. Tretja 
krava je živa ostala, jer ju je doktor 
vračil. BormeS je vu vreme kuge najbo. 
Ije maréeékoga doktora zvati. Da bi 
Bimbovéani bili doktora zvali, nebi bilo 
toliko marhe poginulo; a i Petrovo irebe, 
konji i krave bi bile ostale.

Niti jednoga ma -ečkoga betega 
nije moči niti s vuruenom vodom, niti 
s nikvom coprijom zvračiti.

ZABAVA.
Najslavnija žena.
Prevod ii inagjarskoga

V jednostavrouredjenojsobi osamljena sedi 
Citaju knjigu, veledtčua Rimljanka.
I nu to, negdo po lahko pokuca na vrata. 
Ustane Kornelija, duhovita domorodkinja, 
Da vidi, gdo dobadja.

Piijateljica joj stupi unutra, teše vidi na 
[••joj]

Da u sjaju i nakitu, dražest. najvekšu 
[□ahadja,]

Odelo joj nakit a lasi dragulji rese,
Ter kak sunca traki zamamno se bli*č> 
Nepreceujeni joj ures.

Kakvi predmeti obuzimlju dušit žene, 
To uvek s govorom iz d a je ,  glavna joj je 

[briga m od a]
Kakti potok teč i njena usta, kada se več 

[spuste]
„O j dobra Kornelija! daj mi kaži nakite 
I dragocenosti svojel*

Na prognj i tu zaerljeni se najplemcnitija 
[Rimljauka]

Odgovora nejma a ustah njenih pak kaj 
[da i rekne?]

Al nn to! odprejo se vrata, i unutra 
[stupe dva joj sina,]

A kornelija gizdavim licem pokaže na nje 
•Evo mi nakitil*

Gde je takva mati, gde je dete nakit, 
Ter je tako odhranjeno, da se s dijaman- 

[tom sporedjuje,]

Onde je slavni Rim!
Srečna bi nam domovina bila, da bi sva- 

[ka joj kői]
Pazeč na veledičnu tu izreku, nasledni

c a  joj bila!]

Koga je Bog zabiljeiil.

(Piipovest.)

II.

Gospon leit ina ut su nekoliko kora
kov napre i.-Ii proti seli, morebit gledat, 
gde je neprijatclj. Zapovedaju gospodin 
obešter, da naj za njim tdem? Samo 
sedite mirno vi. V re zravnamo! veli 
srdito obešter i s tem dalje ide s adju
tantom! polek reda. No, búdé nekaj s 
toga! veli vu sebi Straiamešter, jošče 
je  odzadi črna juha. Oberšter je komaj 
od straže 5 — 600 korakov daleko bil, 
da su na kraj jela »pazili neprijatelja 
Najedenput je skup zel celi trup, trom- 
bentu je dal puhati i jeduako na nepri« 
jatelja iáéi, prež toga, da bi bil znal 
koliko njih je i kak su. Jako hudo je 
vuu ziálo delo; jer je neprijatelj vnogo 
vékáim brojoiu bil. Jai.fiiov trup je čuda 
ranjenih i jednoga mrtvoga stavil vu 
»eli; prež toga, da bi leitinant Thurija 
oslobodil. Bilo je takovih boječih Solda
tov, koji su kričali, da se predaju. 
Varga Jančija su ouu nőé jod pred sol- 
dački sud postavili: spitavali su ga, zakaj 
jo komandirali je prek zel i zakaj je na 
neprijatelja išel prež zapovedi, zato su 
ga na smrt obsudili. Glavni zrok je bil 
da je  obešter Thury leitinaata rodjak 
bil, kojemu zgubljenje je naj bolje ža 
loval. Janči je to znal, zato kada su 
toga suda pred njim čitali, sigurno je 
stal napre i tak je  rekel:

Prosim ponižno slavnoga solda!koga

suda. J a  pripoznam moju faling i i gotov 
sam iz dobre volje za učinjeni greh ka&tigu 
podnesti: ali krščanska vera to dr/i, da 
se grehi i odpustiju, da faiingu i pobol- 
Sati moremo.

Tak ja si to zadnja zvolim i na to 
prosim gospodina obeátera; naj mi daju 
nazaj moje husare, ja jeli tam ostanem, 
ali do zutra veče s  Thury  leitinaata, 
živoga ali mrtvoga dirno donesem. Ako 
ga dimo ne donesem, ja odproáéenje 
prosil nebudem. Jančija su poslali i dugo 
su se premiálavali ober toga 9uda. Major 
je bil najbolje proti Jančiovim preporu- 
čanju: on je  nikaj dobroga ne č^k&l od 
toga „bilježnoga človeka*, jer koga je 
Bog zabiljeiil, onoga se moramo vugibati. 
Nazadnje je  ipak ladala obešterova reč 
i Jančiu su dali dopuščenje. Janči je 
samo juternoga obroka dal konja i 
onda svojimi husari s pol kompanijum, 
na dobro poznati okolici tak je  odišel, 
kak da bi ga bila zemlja pogutnola.

Svigdi po kraj šume, vu dolinah je 
napre išel na strani polek neprijatelja, 
koj je što zna zakaj, nazaj igel. Janči 
je svakoga človeka pital i zeznal je, da 
Thury leitinauta su vlovili i s neprijatelom 
su ga vidli iti. To mu je bilo dosta 
Ravno je suuce hotelo doli iti, kada vu 
magj&rskim logoru celi regiment husarov 
je vustalo. Skopa sa bili si, samo 
Varga štražamegtra pol comp&nije je 
falilo. Obešter je  sam straho bil malo. 
da kaj bude rekel gospodin general. 
Ali gda si je ravno od toga premišlaval, 
najedenput je bilo videti proti izhodu 
jeden trup husarov. Gizdavo je jahal 
napre i trobentu su mu mogli dati, 
Obe.-ter vr- den magjarski gospon, čisto 
se zveselil, ar je jofl ni znal, kak su 
Varga štražameštra hasai i obhodili.

ZaneSteru minutu je  itn  bilo znati. 
Komaoderanje je V arga itra/.ameiter vodil



ali pred trupom je jahal i Thury leiti- I 
oant gorzvezanom desnom rukom i | 
k tomu s dobrom voljom. Celi trup je 
za više izgledala kak je bila, ali da su 
vu frontu maierali, ne je bilo videti, 
koliko je  jofl odzadi. Samo gda su došli 
pred regementa, pretisnul je konja stra- 
žamešter Varga pred goapodinom óbester o m 
i ekei je;

Javim  ponižno gospodin obršter, 
da smo srečno dogli s gosponom Thury 
leitinantom, koj je malo zagrabljeni 
I zvun toga smo jošče nekaj za rada« 
done8li. Onda su se liusiri na desnu stran 
gorpostavili i videti je bilo dve, od 
neprijatelja zete Stoke (kanone) s kolami.

Kaj rečeš prijatelj k tomu „zabiljež- 
nomu“ < loveku? pita major obeHra. Nato 
su takov „eljen* kr čali, da so s« oblaki 
trgali. Óbester je Jančijova pleča neko- 
likoput pobuhaval i ne samo odproščenje 
mu je  obečal, nego i križa.

I  dobil je Janči kijža, i ako mir 
nepostane, velika bi bila ruda, ako ga nebi 
bili i za leitinanta postavili. No, ali on 
sam je rajši bil, da dimo ide vu Tótfalu 
k svojoj Juliiki.

I I I
Pod Dojom je doma jako hudo Ülő. 

Stari Varga, Jančija oteč je vurarl, a 
gospodarstvo je na ženskih rukah doldošlo 
tam hode i neprijatel je vu/.gal, pok'al 
selo; siroma*ka mati mu je vu je inoj 
skup^bitoj hižiČKi stanuvala. Ovdi je 
éekala siromašna, svojega s krikom po- 
deljenoga sina, glasovitoga „Varga stra- 
žameštra.

I Balogovi su čuda kvarni bili 
ali stari je još kivel. Berky Tivadara 
obitelj je tam staviia onu okolicu i jeden 
bogateč je prek zel novo zazidano Berky- 
ovo stanje. Od toga se samo zato spomene 
mo, ar ne dugo, da je  Jančija p rosil. da bi 
k njemu uel v službu, ou mu pošteno 
plati. Janči si je na dugo prerniljaval.
I c*m je previdel, da nefttero leto mora 
Sparati, ako hoče z novoga gosp »darstvo 
početi. Sim o nešt*ii ijeden je prosil, 
dok materi jedmi rualu hiličku napravi, 
ouda hude gori išel. Gospon Koibuly 
rendafc, jako rad je imal ovoga novoga 
gazdu, pod kojimi rukami je samo basen 
i blagoslov došel. Rendaš je bil pravi
čen človek, da je previdel i pri svojoj 
družini dobro, pravičnost pak je ne samo 
vu rečju bila pri njim, nego i vu činu.

Dosta star človek je vre bil i prež 
tleče, imetek su mu brati herbali. Zato 
ga je  nikaj jako ueveselilo kivijenje, ako 
prem veliko gospodarstvo je imal. Na 
Jančija je navek više viže ge zaufal 
još i frtal letnu plača mu je  povekšal i 
i na kraj leta mu je rekel, ako bude 
i od vezda takov veren sluga, kak do 
vezda, vu testamentu se bude iz njega 
zmislil. Ali Jauči je na takovo obečanje 
nikaj nedal. Jeden večer ga je dala njegva 
Julikká k sebi pozvati ua jedrni reč, ali iz 
ovu je i druga postala. Na kraj govo- 
renju je Julikká jako žalostna postala i 
ud nekakvoga lista je počela govoriti, 
kojega je brat poslal s v nogi mi penezi

Hm! reče na to Janči. Kak na. 
veliko ga je Bog pomogcl Tak mi se 
vidi, da mu jako dobro ide. veli Ju lis 
ka i od tebe se spomeue vu listu.

Od mene? Borme velika milostivnost 
od njega! veli Janči: pokaži lista. Juliška 
mu je ue hotela dati, ali itak mu \e 
dala. Janči pak je to iz lista štel, da je 
Ferko sto forintov poslal svoji sestri, a 
njemu pak to poruči, da mutakvu službu 
dajda po r e*teri jezer forintov munigdar ne 
treba k susedu iti. Ako Janči volju ima 
š njim na jeden služ iti, samo naj 
dojde na kraj ume polek Šoškuta i je 
zero srebern h fopintov bude mu kapóra.
No, kaj rečeš k tomu? pila ga devojka 
žel n o To, draga Juliska, veli dečko i 
prime nju za ruku, da prvič zežgi ovo
ga lista i uiti jeduu reč naj reči
od toga nikomn.

Drugoč pak, da ovu stotioku jog 
zutra jutro nazaj pošli, ar niti s jednom 
rečjoiu ne ufam tajiti, da nebi bila člo- 
večja krv gor zasušena! Juliška je za 
bledela i s jednim krikom je baDjku 
vkrej kitila, kak da bi kača bila, koja 
ju je  za ruku vgiizla.

Kaj bi ve vre delala? pita od 
straha.

Kak sem rekel, odpisi mu, da niti 
tebi, uiti me«i pisati i poročiti vi e 
uaj se ue podufa.

Lehku noč! Komaj za jeden tjeden 
za ovira dogodjenjem je gospon Korbuly 
hotel nutri iti vu varaS na sejem, jeden 
ja r  volov kupiti. Rendaš je vre na ko’ah 
sedel i kučiš je  vre vu rukah imel cuglt.

Blago za blago-
(Pripoveat ma medjimurtku mladež)

Vu jednom selu živila je jedua 
siromašna dovica s dvojom decom, kojira 
je bilo me Franček i Janiča.

Ova siromasna dovica zdižavala 
je svoju dečicu i sebe s tim, da je ho
dila ljudem na delo. 8ve je dobro bilo, 
dok je starica mogla delati. Ali jaj po 
deci i po njoj kad več nije mogla iz 
postele. Ka budu vezda deca začela, 
nega vise nikoga, koj bi za nje kruha 
skrbel.

Deca buduč. da su dobra i zahval
na bila, dospomeuula su se, da budu 
oni vezda nevoljnu i betežnu raamicu 
sdržavala, koja je  do vezda nje. Ali 
s čim i kak?

Franček se domislil i rekel je: 
draga sestrica prosit uejdemo. ar je sra
mota za onoga prositi, koj nekaj delati 
more, zato rajši pemo gospodinu zernelj- 
skomu, pak ga butnu prosili, da nam 
dopusti, kaj burau slobodno vu njegvi 
šumi drva brali.

Tak je i bilo.
Jeden den u jutro isii su k zemelj* 

skomu gospodinu prosit, koj je jako 
dobroga srdca bil i mam jim je dopus 
til Od onoga dam  su hodili vu sumu 
i kaj su drv nabrali »u vu varanu pro
dali i kruha kupili.

Jedenput kad su drva brali, po
tegne Franček jeduu gožbu, da si drva 
sveže, i ž ujoin je  potegnul veliko 
grudu zemlje. Kad je potegnul nekaj 
mu se zasvetilo, ide gledat i najde tam 
jeden železni lonec na kojega je bilo 
napisano na pokrivalo, koj taj lonec 
najde, n tj si zemo.

Kad su doma došli, pri mamici 
je bil kapelan, koj ju je spovedal.

Franček je mam povedal, da je 
nadel jednoga zakopanega lonca, na kojem 
je uapisauo: tko to najde, naj si slobod
no zerne. Franček je odkril a nutri je 
bilo čudaj srebernih forintov. Vezda je 
več leliko živel. Mamica je za uekoji 
dan vumrla, lepo su ju pokopali, Fran
ček si je potle grunta kupil i dobro ži
vel a Janiča je pak zamui od Sla, k 
jeduomu bogatašu, i dobroga muža dobila.

Onaj zakopani lonce, kojega je 
Franček na-el, je zemeljski gospodin dal 
zakopati, da obdari zahvalna decu, koja 
su za sirotu mamicu vu nevolji i tež- 
koči skrbela.

Svemognči Bog je dal Franceku 
tu pamet, da je prav onu gožvu poteg- 
uul, pod kojom su peuezi bili.

I  tak došlo, da su Franček i J a 
niča blago za blago dobili, ar veliko 
blago su izgubili, kad jim je mamica 
vumrla a blago su dobili, kad su peneze 
vu loncu našli.

K. 1.

Kaj je novoga ?

—  Spraviš* e, tak zvanu: korun j  
su držali 23 ga o. m. vu Čakovcu Gos
poda redovniki gornj. Medjimurja. Pred
sednik bil je V. G. Szele Iguácz kanonik 
i nedelski vicešp. plebanufi, a notanjuš 
spravišča bil je V. G. Gaiparlin Mihály 
mihaljovski plebanuš ua mesto betežlji- 
voga V. G. Sch&del Ištvaua maciuskoga 
plebanusa.

—  Premeščenje V. G. Zabavnik 
Alojz namest plebanuš Cakoveeke fare 
i fikolab vanjske fare marljivi predsed
nik, je piemeš< en vu Segesd (Somogj 
varu.) Na mesto njega bude čakovečki 
plebanuš V. G. H orváth Lajo^.

—  Ne8reča na željeznici, Vu V.- 
Kaniži je Pék Mihály zvani mašinista 
či-vtil željezničku tna-iuu, pak kad su 
obračali na dinjah mašinu, Pék je taa 
nesrečno do$el pod mašinu, da mu j i 
levu nogu raztrgla i zbok toga na mestu 
mrtev ostal.

—  Vu celoj Europi novine i ljudi 
od bu garskoga kneza Šaudora govoriju, 
koga su prešle dneve sami njegovi mi

nistri vlovili i hitili od tronuša njegovoga. 
Sándor, koj je pred neko i ko mesecov 
vu boju tak čudnovito zbil Serbiance, 
je ve rob, na koga sami njegvi nezah- 
valjeni ljudi i ruski soldati pazi ju i
sreča bude, ako ga ne vmorija. Kak su 
Šandora vlovili, to se prav nežna, ar 
Bulgari niti telegrame, uiti pisme ne- 
puščaju vun iz orsaga. Ali od putnikov 
se to ipak zna, da su ga vu jednu raor- 
eku ladju odpelali sami njegvi vojuiki i 
vu jeden klošter ga hočeju zapreti, gde 
bi tak dugo bil, dok bi si jednoga 
kneza zebrali. Veliju sve velike n*8e i 
izvaujske novine, da ruske ruke i ruski 
penezi su to napravili. Neznamo, kaj 
bude iz toga izi-Jo, ali to si moremo 
misliti, da dobro, prem za Bulgare ne. 
Sándor ima i med Bulgarom vnoge 
priatelje, koji nebudu mirno gledali to, 
da bude Šandor odhitjen, zato se zasi- 
guruo moremo nadjazi, da budu se tam 
za kratko vreme tukli

— Milan serbski kralj je hotel 
25 ga o. m. vu Magjai ski orsag dojti 
k Zichy Jenő grofu vu Fehér varmegjiju 
na vadasiju, ali kajti je vu susedstvu, 
v Bulgarskoj nemir, ostal je doma.

—  Potres je bil vu Kitiš zvanom 
Englezkom mestu 20-ga m o. ob 9 
vuri ua večer. Ljudi su na v ilién  po
begli, ar su se hiže rušiti počele.

—  Veliki poplav vu Teksasu, 20-ga
o. m. vu Teksasu je voda velike kvare 
naeinila. 75 hiž je voda oništila. 17 
ljudi su se potopili.

—  Vu Rusko j, Paizisuk zvanom 
mestu se je dogodilo ovo strašno pripe- 
čenje pred nekolikimi dnevi. Vu imenu- 
tom mestu je tak veliki ogenj postal, 
da se je 112 h i| do kraji zgoielo. Kada 
je najbolje gorelo, jednoga Volianovski 
zvanoga človeka su vlovili i vu rešt deli 
ar su nekoji to rekli, da je on vuž;gal 
Komaj, gda su ljudi to čuli, razdrli su 
rešte pak Volianovskija vunpotegnuli 
i vu ogenj hitili. Triput je nesrečen 
človek iz planina vun došel, znovič su 
ga prijeli, pak vu ogenj hitili, gde s 
strabovitom uiukorn zgorel. Nesrečen 
je ženu i 7 dec ostavil vu najvekšoj 
nevolji. Sud je drugi den več kak 30jljudi 
dal vu re;t hititi zbok toga, koji budu 
za svoj strahoviti gin pred sudom mo
rali odgovarjati.

—  Skup zračeni brati. Tocci 
Janoš i Jakob su skup zra čeni na svet 
došli. Jeden gospon hodi s njimi po 
svetu kazat nje ljudem za peneze. Vezda 
su vu Beču. a za nekoliko dnevov dojdu 
vu Budimpešt. 20 ga o. m. su se ovi 
dva brati posvadili i zbog toga su obed 
va tak zbetežali, da su se nadjali, da 
vurareju obedva Ovi dvojci su vezda 
1 ) let stari 1 te'o njihovo je za sto- 
jezer forintov londonski muzeum kupil, 
gde budu je po smrti va tpiritus deli.

—  Kratke novine. Sedemjezer ljudi 
se je v topil o vu Haric vam u (Mexikó) 
gde je veliki poplav bil. — Vu Beču su 
jednoga človeka na više letah obsudjli, 
kajti je peneze na jezero procente na 
posudn daval. — Esti Matjas 81 let 
stari človek vu Dolnjoj-Austriji si je 
sina, ujegvn šenu i 4 dec s čemerom 
vmoril — Vu Indiji je strahoviteu 
poplav bil, tak da 50 jezer Stanovnikov 
niti stan, niti pak jelo neimaju.

Nekaj za kratek Cas.

Jeden plebanuš pital je cigana, koj 
je po spovedim cedulu došel, kaj i kul i - 
ko dugovanj je potrebno k krstu?

Cigan: Troja dugovanja su potrebna
Plebanuš: nije istiua! Samo dva 

dugovauja su potrebna i to: voda i reč 
Božja.

Cigan: No naj samo krstiju gospon 
oteč duhovni s vodom pak s božjora 
reč j um, ako ga tretjega, toje3t ako de
teta uega.

(Jeden notarinš došel je vu krčrau 
jako zvručeni.)

Krčmar: „Ali gospon nótárius, naj 
si dostoju sesti, ja znam za sigurno, da 
su oni trudni kak pes!*

Nótárius „Pavel, tak se itak ue- 
pristoji govoriti k jednomu nótáriusul*

Krčmar: „Naj oprostiju gospon no
tariuš, ja sam holt štel reči, da tak 
švicaju kak svinjal*

Vu jednoj dosta velikoj občini, 
hoteli su sami za se jednoga plebauuša 
imati, i zato su dali molbeuicu k bišknpu. 
Vu tom mišlenju, da za sigurno dobi ju 
plebanuša, počeli su taki i farofa zidati. 
Kad su več skoro dozidali, rekel jim 
susedni plebanuš, da zakaj su išli taki 
zidat, kaj pak ako nedobiju plebauuša, 
onda bu jim za ^pot prazno stanje? 
Nikaj si naj glavu netereju gospon ple- 
banuš, rekel je jeden stafeš’ občinar naj, 
bude samo mlaka; žab dosta dobimo.

S židovskom kuharicom se je spo- 
minal jedea selski dečko. Kuharici je 
več vreme dugo bilo, pak je počela 
zevati. Kad je to spazil dečko, rekel je 
njoj: Oho frajlica, naj me nepogutneju! 
Ne jem svinjsko meso, odgovori kuharica

Ah nema ti dragi bratec den deues 
nikakve pravice, ter nejraa, rekel je 
Andraš svojemu prijatelju Miški. Na to 
mu odgovori Mi$ka: Istiua je dragi 
brate; jer, da bi bila pravica, iri dva 
bi bili več zdavnja obešeni.

Nekojoj devetdeset ljet staroj šeni 
je vumrla kči. koja je bila sedemdeset 
ljet stara: Kad je starica dobila glas, 
da njo) je kči, vumrla, rekla je svojoj 
kumi, koja je prav onda bila pri njoj: 
„O, sirotica! a kaj ja nésera na vek rekla 
da se to dete nebu ohranilo!**

Gost: „Gospa krčmarici, tak mi 
se čini, da ov puter več maio smrdil**

Krčmarica: „T o je istiua, da več 
malo vonja! 1

Gost: „Pak zakaj su to meni né 
taki povedalil*4

Krčmarica: ,,Nišam njim notelaj 
apetit pokvarit1.4*

Obeduval je mali sinek s materom, 
kad su se več naobedovali, ostali su vu 
zdeli jog tri gambalóci.

Sinek: Draga mamica! ja i ove tri 
gambaloce ve poje »»,

Mati: Naj naj dragi sinek, to ti 
bude za zutra.

Sinek: Draga mamica! Gospon na- 
vučitelj su nam denes tak rekli: da kaj 
moremo deuea včiniti, to na zutra naj 
neostavljamo.

Poštar: Ov list je pretežek, još za 
petkrajcarov šte uplina morate gori pre* 
keHti

Sluga: Prosim njih Ijepo, onda 
bude još težeši!

r Sin: Dragi japica, kaj je to: humbug?
Oteč: Gda tvoja mati meni veli, da 

me ljubi, pak mi itak zato neprišije 
gomba na rubaču, to ti je humbug.

Kči: J a j draga mamica, oui su 
jako zlo, mojega >kerlaka vö-*ra našlil

Mati: Pak zakaj drago dete?
Kči: Zato kajti je opet zgubljeni!

Jožek: „Moj japica su tak vis »ki, kaj 
raoreju prek ovoga plota gledati.**

Ivek: 1 moj japica takaj, ako si 
deoeju visokoga škerljaka ua glavu.

Gospa: za istiuu to je jako Ijepo, 
kaj ste se i ua me zrnisljili. Pri vas mora 
vse jako rodno biti.

Gjurka: Ob je, milostirna gospa, 
mi jim imamo tuliko šalate, da nam se 
več duri jesti; a niti svinje nečeju vtč 
jesti; zato su moj japa rekli: na, nesi 
to milostivni gospi, barem dobiš trin* 
gelta na jen liter vina.
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Kottoriban levő 461 az alatti Vu Kottoribi, pod

h á z .  I I I Ž M M
^  brojem 461. daje se na vifie Ijet

m e ly  k e r e s k e d e lm i  ü z le tn e k  »z arende Ijepi stan „z a  á t a c u-
n a g y o n  a lk a lm a s  b é r b e  a d a t ik .  D a r a *  osobito prikladen, sas-

A ház á l l ;  két lakószobából, tojedi iz dvé biže za stauuvanje,
♦*gy boltból, egy konyhából, élés — 1 hiia za gtaeun, jedna kuhnja,
kamrából, egy pinezéböl, nagy rak- jedna flpajza (komora), jedna piv-
tárból. fabódé és eg\ darab kony- i  ilica» veliki magazin, dervarnica 
Imkertbo) i komad vrta.

M e g je g y z e n d ő , h o g y  e hAz Napomenuti imam jóé to :
Iv o t to r i  k ö z é j >6n a  le tz sa e b b  da jó t|a uajljepšem mestu vu
h e ly e n  All s  b e n n e  m á r  ó v  sredini Kottoribe, — kak takajöe,
ó t a  v e g y e s  k e r e s k e d e lm i  s  b ő r  da je  ovdi vert 22 lieta b.l pod-
— ü z le tn e k  szolyjfilt. .jedno fltacun, its ; trgovina sa

mm A többitől —  Özvegy svakojartkom robom i kožami. —
M  ^  Pobliže morti je vse zeznati pri ^

421 1 1 Matan Katalinnal. ^  vdovici Matan Katarini y
X  W  v Ustnici öve hite. \V

#xxxxxx

Radeini savan yu ku t-g yó g yfiird d
2 Órányira Luttenbergtől A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógy hatással 

bir: köszvénv, cpefjólyag, vesebajf gyomorba/? mirigydaganatok és nőb'antalmokra.
A Radeini savativtiviz osazebasoniitása más savanyú vizekkel 

K a d e in i  9 1 ’7 9 7 '. P e t a n c z i  f^ 0 » 4 -4 0 . O ie s z t iü b l i  4 3 - 7 0 3 .
Kgv fürdő30 k r. E l v l e l i  es l l u l o k  jó és olcsó áron. Szobák naponként. 

30, 4 0 .  50, és60k ráré rf.
A radeini savanyu viz friss töltésben kapható C sák to rnyán : Todor -Józsefnél 

V a ra id o n  Moses M -nél.

R adeinska k isela  voda i kupelié te
2 vure (Meko od Luttenberga

. . . v R-a,jeinska voda i kupeligte ima na|bolsu lekovitu jakost proti: ulozi 
(gtht.) skrofelom, JUCnom betegu, bubrežnoj — , ieludaönoj , i ženskoi 

b o l e s t i .
>ravnjivanje r»deinske vode s drugemi kisel i vodami;
Radeinska 9 1 797  Petanczska 80.449 Giszbübleuaka 43 793 
Jedno kupeliéte 30 kr. Pitje i jelo je  dob.o i fal.

__________ Jedna soha na dán po 30, 40, 50 i 60 kr,_______ 388 1 3 — 20

Nyom. Fischel Külöp laptulajdouosaál Csáktornyán.
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