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Qfiiit olvassa a nép a ponyvaiioialmat ?

Általános a panasz, hogy népünk 
még mindig szívesebben olvassa az er- 
kölcsronló és érzékcsiklaudozO fércz- 
miiveket mint a szép. hasznos és él
vezetes olvasmányokat; pedig a magyar 
irodalom ezekben is kellőképen gazdag. 
Ezen panasz igen jogosult és tényleg 
úgy is van.

Tekintsünk csak be népünk — 
különösen a falusi nép — hajlékába, 
s könnyen meggyőződhetünk arról, hogy 
az egész » liibliolhekája« nem áll más
ból, nrnt holmi Bucsánszky féle gyárt
mányból „Berentei (iábor vagy a kő
szívű haramia és testvérg)ilkos*. »Csí
zió«, „Álmoskönyv1*, .,Naptár1 stb. Az 
ilyen férczmunkák szent ereklye gya 
nánt őriztetnek, s a családtagok jobb 
olvasói által — nyári vasárnapokon 
egész tömeg nép elő t felolvastatnak, té 
len pedig esténkínt az egész család és 
a gyermekek hallgatják a ,,históriát14, s 
ha már ez elfogyott, akkor rémesnél- 
rémesebb commentárokkal kibővítik,mert 
mindegyik látott, hallott és olvasott 
ilyent S ez addig tart, mig a legkisebb j 
gyermek is k í v ü l r ő l  tudja a rém
dolgokat. —

így előkészítve babonás és rémes dol
gokkal tele tömve, kerül a gyermek az 
iskolába Itt megtanul olvasni, nemcsak 
gépies n, hanem értelmesen is, hogy 
boszorkányok nincsenek, el is hinné a 
tanítójának ezt ; de mikor hazakerül 
szüleihez, azoktól isinél azt hallja mit 
hallani épen nem volna szabad, és ez 
állal nem c âk a gyermek érzéke lesz 
lelcsigázva, hanem a kételynek ia alap
jai vetik meg szivében; mert a gyer
mek előtt szülő nek szava szent, azt el 
kell hinnie, hisz képzeletében már ő 
is látott ily rémalakokat, kutyafejü em 
liereket, hétfejü sárkányt stb. Kételke
dik tehát a tanítója szaván — és e 
közben kikerül az iskolából, nem tudva, 
mit higyjen és mit ne higyjen

Mihelyt az iskolából kikerül a gyér 
mek — a tankönyvek a sutba kerül
nek, s most már a históriákat ő maga 
kezdi olvasni, társaival is közli, ha 
ezeknek esetleg nincs ilvféle könyvök 
—  s ez által mintegy apostoli missiót 
fejtenek ki a babona terjesztésében

Az a gyermek, amelyik olvasgatni 
szeret, mindent felhasznál arra, hogy 
magáDak olvasni valót szerezzen és erre 
legjobb alkalom kínálkozik búcsúkor 
és vásárkor, mikor két bárom sátor is 
tündököl az ilyen lomlélékkel; lehet 
válogatni a jobban (?) hangzó i émne- 
vekben s in nthogy rendkívül olcsó,
2—3 krczár darabja, 10 krért egész 
könyvtárt lehet beszerezni

IJjabb idő óta a ponyvairodalom 
gyártása egészen mesterséggé fajult, a- i 
mennyiben egyeseknek kenyérkeresetül 
szolgál Kgy-egy rémes rablást vagy 
gyilko'ást feldolgozva piaczra dobnak, 
házaló ügynökok házról-bázra hordják, 
hogy mentül előbb és minél jobban el
terjedjen a m u n k á ju k . Mit törődnek az 
illető könyvgyártók azzal, ha a nép tiszta 
erkölcsét meg is mételyezik, csak ők 
c ináijanak jó vásárt — ha ez mások 
rovására történik is ; , hja, szemesé a 
vásár 1!

Ezen hibától a napi lapjaink sem 
egészen mentek, azok is a szenzációt 
hajhászszák ; heteken át közölnek újabb 
és újabb részleteket a gyilkosság! ese
tekről, dicséneket zengnek az öngyilko
soknak, miáltal oda jutottunk, hogy a 
műveltebb olvasók jó nagy része elő
ször is az újdonság1 rovatot nézi, s

ha nem kapnak egy kis traktatiót gyil
kos vagy öngyilkossági esetekből — a 
lapot kedvetlenül teszik le, és unalmas
nak találják S minthogy a lapkiadók 
az olvasóközönség kedvében akarnak j 
járni, — tudósítókat is küldenek ki egyes 
nevezetesebb helyekre.

Hogy ez igy nem jól van. azt igen 
könnyű belátni mert a rossz erkölcsök 
aláássák az állam és társadalom alapját, 
s segíteni csak úgy lehet rajta, ha az állam 
és társadalom karöltve kilép a sikra ezen 
baj elhárítására, s azon lesz, hogy az 
erkölcsnemesitő népies olvasmányok 
minél jobban elterjedjenek.

írasson tehát a kormány maga 
népszerű munkákat és ezek kiadását 
vállalja magára, tegye ezeket könnyen 
hozzáférhetővé, meri a legnagyobb hiba 
nálunk az, hogy a létező könyvek méreg 
drágák s a földnépe ezeket meg nem 
veczi.*)---

Az iskolafenntartók hassanak oda, 
hogy minden iskola mellett iskolai 
könyvtár legyen, hogy midőn a gyer
mek az iskolát el is hagyja, legy en egy 
hely, hová könyvekért fordulhat — s 
tudvágyát kielégítse, mert csakis igy 
lehet a káros ponyvairodaimat a most 
elfoglalt térről leszorítani Népünk jó 
erkölcsének megmentéséről van szó, — 
ne fukarkodjunk ezen csekély kiadásnál.

Ezen sorok úgy átalában szólnak 
egész Magyarországra, tehát Muraközre 
i s , hol tudtommal csak e becses lapok 
tisztelt szerkesztője kezdte meg a né 
pies irodalom művelését magyar szel
lemben horvát nyelven, s minthogy 
meg vagyok győződve arról, hogy a mu
raköz! nép köd is sok azoknak a száma, 
kik férczmüvekel olvasnak, — lehet, 
hogy némelykor magyar elleneset is, 
mi Horvátországból könnyen beszivá 
roghat; kívánatos volna, hogy a mura
közi papság és tanítóság is b lépne a 
sorompóba, s közős erővel teremtené
nek a muraköz* népnek jó népies iro
dalmat - s én hiszem, hogy a magas 
minisztérium, azokat, melyeket jóknak 
talál, szívesen ki is adná

Gondolkodjanak a hivatottak e fölött !
L Ő B S I M O N

CS A R N O  k.

A varazsdi vasúti hid.
(Fűlj ti  Ül).

A leirt levehető cső telső részén tehát 
annak telső szelepe alatt mintegy méter 
nyíre a raison nak nevezett, mindenütt, lég
mentesre készített vasszerk'*zel egyszerre 
liarmadtél v így 3 méternyire is szélesből, 
egészei) lapos vasfenékkel, úgy hogy 4 em
ber kényelmesen állhat benne. Exen kamara 
szintén hengeralaku s kívülről tekintve a 
levezető csövön mintegy áilani látszik, a 
mint valóban is van. Ezen kamara ember- 
magasságu s az egész szerkezetnek legneve- 
vetesebb vagy legalább legmeslerségesehh 
s ezért legfontosabb d e  egyszersmind leg
nehezebben érthető része. Kisértsük meg 
azt leírni :

1) A falazata szintén mint az eddigi 
rész vastag vaspléhből van légmentesen ké
szítve, teteje domború, bolthajlásos kúp, egy 
deciméter átmérőjű ablakkal ellátva, mely 
vastag, szintén domború, légmentesen be- 
cainált egy Uvegdarabból áll. Az egyik olda
lán van a köralaku körülbelül 75 centimé
ter átmérőjű szelepajtó, melyen át az egész 
szerkezet a külvilággal közlekedik. — E/.en 
szelepajtó tnnyiban ajtó, mennyiben ezen 
kérésziül történik a bemenetel vagy is in
kább belebuvás mert bizony akár tolvaj 
módú biz’ ez a bemenetel, hol lélkézze!, hol 
fél lábbal, miután az ürítő kamara mintegy 
emeletét képezi az egész caizon nevű vas-

*) A «Jó köujvek" ciimii vállalat mt uikr 
n»gj rézben kiszorította a kétes értékű poay vater- 
i,lékeket , ezeket kellene minden leheti módon terjes*- 
teui :t kAzöueeg rzellemi vezéreinek. SZERK.

szerkezetnek, mint akár oly háznál vagy to
ronynál ahol nem a földszinten, hanem az 
<Hne;eten van az oda való bejárás. Itt kí
vülről állandóan oda erösitelt vaslélrán kell 
ezen bemenő nyílás felé menni bemenetel 
alkalmával.

2' Az üritö csövek. Az üritö kamara 
bejárat ától jobbra és balra a kamara fene
kében olt, a hol erkélyszerü kiszögelése van, 
inindkélfelöl egy egy görbített, körülbelül 
másfél méter hosszú, 60 centiméter átmé 
röjü szintén ké szelepe* cső van sűrített le
vegő által el nem távolítható anyagok eltá
volítására. Ezen szelepek közül az egyik a 
cső felső végén s befelé a kamarába nyílik, 
természetestül légmentesen mint az élőbbé- 
niek zárhatók s kezeltetnek is, az alsó sze
lep. mely pántok, csavarok és emeltyűkkel 
erősíthető és igazítható, a szabadba nyílik. 
Ezen szelepek felváltva szolgálnak. Szabály: 
minden ürítő csőben minden pillanatban leg
alább egy szelepnek csukva kell lenni.

Egyszerre csak egyik üritö cső van al
kalmazásban » csak ha az egyik tnegtelült. 
telik meg a másik ; de a mint a másikat 
megtöltik, kiü.ti1 az egyik cső, következés
képen, ha egyik ürítő cső »ellendő: ak
kor annak alsó fenekének zárva kell lenni, 
a (első feneke vág/ is fedele természetesen 
nyitva van, ugyanazon időben legalább kő 
rülbelül mig az ilyen állású üritö c őbe a 
levezető csövön keresztül gőzzel felhozott 
kavicsos vedert ürítik ugyan, addig a másik 
üritö csőből kívül álló munkás a kavicsot 
kiereszti egyszerűen az által, hogy a kiürítő 
cső alsó szelepét kinyitja, a kavics kihull, 
megtörülgeti a szelep érintő széleit és ismét 
gondosan becsukja. Természetesen szinte az 
eddigiekből is következik, begy mig a kívül 
álló munkás végzi a kiürítő munkát a ki
ürítő csőnek felső vagy belső szelepe'fedele 
mely »  kamarába nyílik, zártnak lennie 
kell s van i«, máskülönben nem lehetne azt 
előidézni hogy ezen leírt vass/.erkezetben 
folytonosan sűrített levegő volna Hogy mi
kor telül meg egy ürítő cső, a kívül áiló 
munkás az által tudja meg, hogy belül sa
játságos ütemszerü kalapács ii éseket hall 
mi eg\ s/ersmind azt is jelenti hogy az il
lető ürítő cső fedelét is légmentesen elzár
ták, tehát feneke már kinyitható. — Viszont 
a kamarában levő munkások hasonlóképen 
tudják meg a kívül álló munkásnak jelt adó 
Ute iiszerü kaiapác*ütései állal, hogy az ürí

t é s i  mozzanat végbe ment s az alsó szelep 
csukva van. Tehát rendszeres szelepke/.elés 
állal éri v el azt. hogy a szilárd anyagok 
a bidoszlop alapzatából kikerülnek és a kellő 
légnyomás folytonos.

3) A vezető csők. Szinte már messzi' 
ről is látni két csövet, mely mint valami 
kígyó a vasfiók emeletszerü része félé hú
zódik Az egyik harvastagságunál is jóval 
vastagabb, a másik amannak alig negyed
része, de mind kettő igen erős falazatú, 
hosszaságuk akkora mint az egész hidé. A vas
tag csövön keresztül jón az összenyomott 
(sűrített) levegő a vasfiók emeletes részének 
aljába. Ezen beeresztö nyílás beleié nyíló 
vas szelep által zárható. A horvát parton 
van egy jókora nagy gőzgép, mely kettős 
munkát végez.

Egyrészt folytonosan levegőt s z ív , sűrít 
és nyom a vasfiók lm mindaddig mig abból 
a vizet és iszapot ki nem szorította (nyomta) 
és a meddig a kotrási munka tart (a fiókban)) 
másrészt mozgásba hozza a vékonyabb cső 
közvetítésével az üritö kamara azon gépeze
tét, melylyel a kavicsbordó vasvedert leeresz
tik és felhúzzák. A légáürüsitésre szolgáló 
gépezetnek főrészei a légszivalyu. a sűrítő 
és a szólkazán. Előbbeni kettő a gépházban 
utóbbi azon kívül áll. merőlegesen álló hor- 
dóalaku, 3—4 méter magas s l ‘ „—2 méter 
átmérőjű. Ebben gyűjtik a sűrített levegőt s 
ebből boesájtják a vasfiókba. Tehát a lég- 
vezető cső innen veszi kezdetét és ezen a 
helyen is 'öbbtélekép működő szelep végzi 
a közvetítés*. Mind ezen géprészek termé
szetesen el vannak látva teszmérővel (ma
nóméiért. Hasonlókéi) a gőznek gyűjtésére 
vagyis inkább közvetítésére van egy göz* 
gyüjiökazán.|A szivatyúnak korongos dugaty- 
tyuja a mint az egyik oldalon levegőt s z ív . 
oly módon a másikon levegői szőrit össze. 
A légbevezetés helyét látni a gépház Va- 
razsdielöli oldalán öntöző kanna alakú nagv 
bádog tölcsér alakjában

A gépházon kívül van egy kovács és 
lakatos műhelye a vállalatnak ugyan csak 
azon a parton, hol a uetáni szükséges vagy 
kijavítható geprészek, köfurok vésők javít

tatnak. élesittetnek, továbbá egy cément 
mészrak tár, mely úgy van készítve hogy a 
bot dók legalul egy  méternyire a löld fülölt 
legyenek s nedvességet magukba ne szív
hassanak; kőfaragó műhely mind a két par
ton van. A kő legnagyobb részt jó minő
ségű breccia Stiriábó!, ha jól tudom, s igen 
kemény. Ezen bővek nagyban már faragva 
vaunak, pontos osazeiltesztésük azonban a 
helyszirén történik, az emelő daruk alá pedig 
deszka alzalon guruló lahengereken höm- 
pölygebetnek tovább, vagy pedig hengeren 
guruló deszkapallón.

(Foljt. Uv.)

;j a s k ó  k Af o l y .

ifitől egy kép tanúskodik.

A nagy császár méltó utóda volt 
dicső elődeinek ; a Habsburgok lovagias
ságával s őszinte nemes szivével birt.

Tizennegyedik Lajos franczia király
nak, ki az uralkodók sorában a legrosz- 
szabb tulajdonokkal dicsekedhetett, — az 
volt a szeiencséje, hogy jó, és ha uem 
is jó, — de tapintatos tanácsadói voltak

A fennt említett uralkodó nem tűrt 
maga körül rosszindulata tanácsosokat és 
nem is lehetne bebizonyítani, hogy rossz 
akarat, de tán tapintatlanság volt tőlük, 
hogy a császár szivét téves nézetük foly
tán bü magyarjaitól úgy eiidegeniték, mi
nek folytán 6 teájuk bízta honunk kor
mányát, s ők a jó fejedelem előtt Po
temkin szerepét játszva a szenvedő és 
alkotmányától megfosztott nemzet homá
lyos egét rózsaszínnel festék, mely szint 
az uralkodó távolról aunuak is tartott.

Ekkor fogadta el egész Európa a 
Habsburgi nő-örökösödési jogot, mely a 
Pragmatica sanctióban ő r ö k  i d ő k r e  
létre jött.

Bécsben nagy üunepélyek tendez- 
tettek ez alkalommal, és nem csoda, hogy 
az elnyomott magyar főurak és úrnők 
élőé; zetében annak, hogy épen ezen egyez
mény fogja egykor őket vagy utódaikat 
a Habsburg — házból származó fejedel
mek iránti tántorithatlan hűségükért meg
jutalmazni, — teljes diszbeif megjelen
tek az ünnepélyeken.

A templomból a főpap áldása után 
a ragyogó menet kifelé haladt.

Elől az udvaronezok nagy csapata, 
aztán az udvari métóságok ; a főpapság 
után a császár lassü lépésekkel haladt 
ménlováu, melyre a templom előtt felült, 
körülvéve az apródok és alabárdosok nagy 
serege által, Azután megfordított rend
ben jöttek a többiek. Jobbról, balról az 
egyház előtt emelt állványokon előkelő 
nézők foglaltak helyet.

Egyszerre a fejedelem lova össze
rezzent és nyugtalankodni kezde ; és da
czára, hogy a mellette haladó apródok 
csillapítják ; jó soká nem mozdult he
lyéből. —

„Észre vette ön azt a gvászruhába 
öltözött nőt ott az állványon ?* — szólt 
a fejedelem, egy tekintettel az irányt 
jelezve. —

»Igen, Felséges Ur !* felelt a kér
dezett udvarmester.

„Ki az?*
„Nem tudom még eddig, Felséges 

Uram, de . . . .  *
„Holnapra megfogja tudói és ne

kem bemutatni,“
Másnap a íóudvarmester O Felsé

gének csak annyit jelenthetett, hogy a 
szép Piguatelli grófnő Csáktornya úrnője, 
már tegnap elutazott Bécsből.

Mogorván ült a Fejedelem termé
ben. Nem tudni, miről gondolkozott. - - 
Arról, hogy elhigyje-e azon panaszokat, 
melyeket a magyarok elkeseredése iit a/ 
előtte fekvő po-gamentre ; vagy atról, 
hogy mié. i gyászol a Csáktornyái Venu-. ?



„Majd máskor® mondá és az iratot I 
félre tévé.

— Felséges uram, a futár megér- j 
kezelt Muraközből, és ime ezen iratot hozá.
A kapitány távozott.

Mohón bo itá ki a császár a cso
magot. — „Felséges Uram ! a legnagyobb 
kegyelemnek tartanám, ha Felségedet 
szerény lakomban elfogadhatnám ; de mi
után most építtetem a második emeletet, 
oly állapotban van váram, hogy magam 
is kénytelen vagyok rokonaim vendégsze
retetét igénybe venni.*

A Pragmatica sanctió, a nőuralom, 
az összes rétegekben megtette hatását, 
és aki a nők egyenlőség! jogát a legna
gyobbra becsülő — az maga a császár- 
volt, és ezt azáltal mutatta meg hogy 
a nőket tisztelve, a2 ó általa oly igen 
kegyelt Csáktornya úrnőjének vendég- 
szerető vára küszöbét, csak az úrnő által 
kiszabott feltételek mellett lépte át.

És a feltétel az volt:
Magyarország alkotmányának ériu 

tétlenül hagyása, s ez által a nemzet 
jogainak tiszteletben tartása.

A magyar úrnők fér jeik és rokonaik 
ösztönzésére a Csáktornyái Venusnál, az 
olasz származású, de uj honát rajongásig 
szerető szép özvegynél megjelentek. A 
barátkozásnak az lett eredménye, hogy 
Pignatelli a fóurak jelenlétében, Csák
tornya várának általa épített második 
emeletén még most is létező kápoluája 
melleit levő dísztermében a Felséges 
urat -- elfogadta és mint tudva van, 
rábírta oly értelmű fogadalmat tenuie, 
miszerint a magyar alkotmányt nem 
fogja felfüggeszteni, mint ahogy az terv
ben volt.

S igy Savoyai Jenő herczegen kívül 
Pignatelli Ágnes grófnő is hathatósan 
közremunkált III. Károly király jó in 
dulatát megnyerni és b ztositani a ma
gyar alkotmány tiszteletben tartása iránt.

$  &
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Tečaj III.
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—  A muraközi szüret, a  muraközi
hegyvidéken ma már általánosan folyik a 
szüreteié« ; »öt vannak olyan hel\ek is, 
ahol már el is fogyott. Csendes egyhangú 
minden. *aemmi külsőség, vagy a szüreti 
kedvnek mulatságokban nyilvánuló jelet sem 
áruljáa el az ősz é  legkellemesebb napjait. 
Egészen máskép vrfn ez más vidéken ahol.a 
szüret csak mulatság és szörakozás. mig itt 
ez a megélhetést legfőképpen biztositó élet- 
szükség. Csak itt-ott hallatszik egy egy e l
tévedt lövés, vagy a szokottnál sürüebb 
kurjantás és éneklés viszhangozva a sárguló 
erdők s hegyek falaitól. Be nem is igen biz
tató az idei szüret a mulatozásra nálunk, 
amennyiben a május hóban volt erős dér 
igen megtizedelte az idei bortermésbe fekte
tett vermes reményeket. — Igaz! vannak 
helyek a hegyvidéken- ahol a termés ellen 
nem lehet panaszkodni sőt olyan hely is 
van, ahol az eredmény bámulatosan kedvező, 
de — sajnes, a legnagyobb részt csekély. — 
Hanem a minőség általában kitűnő amennyi
ben a szesz tartalom 5 — 8 fokkal felül múlja 
a tavalil (20—22 f.) Némelyek ineg éppen 
„Vter und dreisigert* is emlegetuek ?! Ami
ben talán még sem lesz igazuk ?! Ami mégis 
vigasztaló, úgy a szőlős gazdák valamint 
a logyaszió közönségre is inért mig az elsők 
a/ eddigieknél magasabb árért árusíthatják 
el termésüket, addig az utóbbiak jobb minő
ségű bort élvezhetnek — az igaa — drá
gább pénzért?! Na de csak vevő akadjon, 
fogyasitók miatt — azt hiszem — nem kell 
busulni?! K.

—  A C8ákt0rnyai zeneszeket felszó
lította a múlt napokban egy drezdai vállal
kozó hogy egészítsék ki magukat 14-re s 
három hónapig utazzanak vele Nyugat-Európa 
nevezetesebb városaiban. Zenészeink leendő 
impressáriója az útiköltségen s megfelelő 
egyenruhán kívül személyenkint 3 frt. napi
dijat ígért Zeneszeink hajlandók útra k«*lni 
s már a megfelelő tagok szerzéséhez lá'tak. 
Megiegyzendő hogy magyar népzenészeink 
jelenleg igen jól vannak szervezve e játékuk 
alig hágy kívánni valót maga után.

— A fiatal mehlopok. s i m o n i i s 
Margit, K ö s z  Borbélya és K ó s z Mária 
21, 15 és 13 éves Zászád hegyi leányok 
Hoblai István s'rukoveczi lakós 2 kas mé- 
hét ellopták és a mézet a Csáktornyái vá
sáron elárusították. A nevezett tolvajok el
fogattak és a kir. járásbíróságnak átadattak.

V u Č a k o v c u .

— A Csáktornyái járás szolgabirája 
beutazván jár'sét, több közs. bírót érzéke
nyen volt kénytelen megbüntetni mivel a 
kolera vész ellen kiadott rendeletéit nem tel - 
jesitették elég pontosan.

—  A Csáktornyái vásáron nagy nép- 
csődületet okozott két iparos verekedése, 
akik a hely miatt vesztek össze és ugyan
csak keményen ütlegelték egymást. Szeren
cse, hogy csendőr nem volt köze1, mert kü
lönben bajosan árult volna egyik is meg a 
másik is.

— A múlt vasárnap állomásunkon
ál három kocsi vadászt szállítottak Bosznia 
felé. Wochin reisen Sie ? . . Nach Kaulhars 
. . . .  suttogá mosolyogva a derék altiszt. 
E felelet magyarra fordítva igen jól veszi 
ki magát. (Tudósitó.)

—  Beküldetett- A múlt napokban a 
„FranklóíU-féle lovarda egyik részének in
góságait árverezték el. A hat hétig itt tar
tózkodó tagok csak Boz mi urnák köszön
hetik, hogy elutazhatnak, a ki erelyesen fel
lépett az árverés elhalasztása ellen.

— Vizi-Szt-Györgyről írják, hogy 
tegnap (15-én) délután 4 óra tájban — 
Neumann Móricz pleskoveczi korcsmáros 
szolgálója a házi kutya kíséretében, a 
midőn a temető mellett haladva ivó víz
ért ment - ott a kutya a temető árok 
rrellett egy harisnyába burkolt, s körül
belül S holoapos méhmagzatot kapart ki 
a gyepűből. Az eset az elöljáróságnál be
jelentetett, de a titokzatos cselekedet 
okozóját kideríteni a mai napig nem le
hetett. A gyanús eltakarítás arra enged 
következtetni, hogy itt egy bünügygyel 
állunk szemben.

A g\ümőlcsfairtó. Ilyen czimmel il
lethető a csöktornyai uradalom egyik csor
dása aki a mihovlyáni gyalogul melleit elül
tetett fasorból 1 egészséges fiatal cseresnyefát 
kivágott bunkónak. S hozzá még, amidőn egy 
becsületes szoigalegény megakará gátolni tet
tében, a csordás elővette bicsakját s a szolga 
mellébe akará szúrni. A kötelességét telje
sítő szolga szerencséjére, félreugrott s a kés 
éle csupán kezét érintette, melyei erős vér
zésig megsebzett A gyümölcsfairtó a sz.ol- 
gabiróságnál bejelentetett.

A t. Olvasóközönség szives fi 
gyeimébe ajánljuk F i s c h e l  F ü l ö p  
helybeiyi könyvárus kölcsőnkönyvtárát, mely

17. o k t o b e r  1886.

újonnan mintegy 1500 kötet kitűnő ma
gyar és német munkával lett bóvitve. Az 
Olvasásra való beiratkozás e bő bármely 
napján történhetik, — olvasási-dij egy 
hóra 50 kr.

— Beküldetett: „Utasítások a Cho- 
lera óvszereire és kezelésére nézve." Ki 
adta az Assicurazioni Generali magyar- 
országi vezérügynöksége. Ez életbiztosító 
társulat vezérügynöksége a beküldött idő
szerű kis füzetke elején a következőket 
mondja: Tekintettel arra, hogy a cholera 
nálunk is fellépett és pusztítani kezdett 
s minthogy a mi kötvénybirtokosaink is 
ki vaunak téve a vésznek, szükségesnek 
tartjuk előadni azon tanácsokat, melyeket 
e betegségre vonatkozólag a tudomány 

I és tapasztalás eddig megállapított. Hogy 
■ e tanácsok a legújabb tudományos s or- 
j vosi kutatások eredményét felöleljék s 

e mellett egészen népszerűén legyenek 
előadva, társaságunk orvosai összeállítot
ták a jelen füzetet, mely --- reméljük — 
hasznot fog hajtani úgy a betegség ellen 
szükséges óvakodás tekintetében, mint a 
már kitört betegség ellenszereinek alkal- 
mszásában. A füzeikében közölt hasznos 
tudnivalókat különben j ö v ő  számunk 
hozni fogja magyar s horvát nyelven.

Szerkeaztői üzenetek.
N.-K a n i z s a L. F. Ajánlatát köszö

nettel elfogadjuk. A versek helyett, minket 
muraközieket érdeklő magyar b horvót hi 
reket hetenként és néha a népnek vabo 
egy^b horvát közleményeket kérnénk. — 
M á r i a  - K é m é n d .  P. A. Köszönet a kül
deményért! Igen jók. Néha néha egy-egy 
tárczaköalemény (kötetlen formában is) nem 
ártana meg. Högy megint megszólalt annak 
nagyon örülünk Póstaköltségeit megtérítjük. 
— T a p o l c z a -  H. Gy. a lap Tapolczá- 
ról viss/aküldetetf. Intézkedtünk. Kérünk 
tárczáha való közleményt — L e p s é n y  
L. S. Minél gyakrabban Intézkedtünk.
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H Izdateljstvo: Knjií.ara Fircbela

Filipa vu Čakovcu. Sim ae naj pošiljajo , 
H pred plato i oglasi. !

Nekoliko rečih našim mvučiteljom.

Vu naftih novinah bil ji' vüeput 
govor od coprije i praznoverja. 8 rados- 
tjom smo čitah ona čtiva, ar je medjimur- 
skomu puku zasigurno na hasén bila ; 
ali žali — bože, svaki Medjimurec 
ne ita novine, pák nemre od coprije i 
praznoverja se o leviti i reMti, zato 
copriju i prazno\erje mor »ju onakovi 
ljudi dotrči. koji su najbliže k i uku a 
t-» su gospoda navu itelji

Dete, kad vu Skolu dojde puno 
je svakojačkoga praznoverja. Ako prem 
navučitelj nemre znati ova sva prazno 
verja, zato ipak mora gledati, da ju iz 
deteče glave izbije

Ono praznoverje, koje je med pukom 
bolje razprostranjeno, mora svaki dober 
navučitelj s čim viSe poznati, jer samo 
tak more proti njim harcuvati Prazno
verne ltedastoée samo odsuditi i odhititi, 
nikaj neltasni S prilikora je treba ne 
samo fckolsku decu nego i odrasle ljudi 
osvedoOiti, da coprije nema uiti nemre 
biti.

Razumni n vuk i pojedini predmeti 
svetlo dokažuju nevero afnost coprije 
a < sobito je prirodoznanstvo prilično za 
odstranenje praznoverstva

Pr.rodoznanstvo čokažuje mudrost 
i svemogučnoat božansku i učvrsti je 
nas \u veri, razlaže nam vu čem sas 
tojiju svakojaeki pojavi vu naravi

Ptirodopis nam poveda, da kak su 
nekoje biline čemerne a dr uge za vračtvo 
služiju; tu nam se pruia ptfika posve- 
do iti i dokazati, da kakove god stare 
babe vračiti neznaju, nego samo Škoditi. 
Nadalje moči je dokazati, kaknva je 
bedastoéa vu pocoprane ž rotinje i b.itue

veruvati. Fizika nam poveda, kak posta- 
neju svečari, duga (bogorodica), vrteči 
veter, rosa, toča, repača, padanje zvez. 
dah i premenjanje meseca. Kad navttci- 
telj od ovili stvarib govori vu ikoli, na
vesti more sve one praznovernosti, koje 
narod od istih stvarih veruje.

Školske čitanke zadržavaju vnogo 
hasuovitih őti vali s kojimi je moči pro
ti praznovernosti stupiti.

Po mojem raiglenju bi gospoda 
u&vučitelji uajiete mogli praznovernost 
dotrči. Vi e stotin navučiteljov pifte 
svakojačke knige, ali proti praznovernosti 
uije jog niti jeden pisal. Ako pak je 
navučitelj zajedno i odgojitel puka, onda 
naj ne nosi toga titulusa „od goji telj- 
zabadava, nego naj si ga i zasluti.

Navučitelj najbolje pozna puka. 
On zna dobro, da je nepokvarjen puk pri 
praven na svako dobro, samo mora netko 
biti, tko mu pamet bistri, podvuőava ga, 
odstrani od njega svakojačke praznover
nosti, koje mu pamet obsedneju. N rvu- 
čitelj zna, da je svaki čin i svaki ko
rakaj, kuj se proti praznovernosti včini, 
puno vreden vu odgajanju puka

Dakle po njem, koji morete, pišite 
proti praznovernosti. Obsvedočite decu 
mladice i starce

S čim više se trudimo i poslujemo 
s tim, si bademo vekšega ugleda priskr 
beli. Moramo vnogo čitati. Spoznavajmo 
se 8 pukom i s knjigami, da budemo 
mogli s čim viže hasnuvati domovini i 
človečanstvu. Navučitelj ima najviše 
prostoga vremena. Vu slobodnora vremenu 
moramo pisati i čitati. Tko ne čita, on 
niti nežna pisati.

Razpro8tranjujmo svetlost, gdc još 
krnica gospoduje, a gde je svetlost, tam 
nestuemo kmicu pustiti.

Vudrimo s perom po praznovernosti 
i copriji!

Posvedočijmo pred svetom, da smo 
za istinu odgojitelji puka!

Jeden navučitelj.

Iz povesti magjarske-

Svaki narod rado čita od svojih 
starih oteov, koji su mu stalnu dorao- 
viuu priskrbeli. Naše milo Medjimurje 
vu Magjai ski oisag i pod Magjarsku 
korunu spada, zato hude svaki n edji 
murec rado čital nekoliko dogodjajov 
iz povesti magjarskoga puka, s tim više 
jer magjarska povestnica vu megjimnr- 
skorn jeziku joi nije bila obširno (.pi
sana. Iiiszják Ferencova povcstnica bila 
je dodude vu megjimurskim jeziku pisana, 
ali ova je bila jako mala i skrarcDa; a 
i ta povestnica je več prestala biti Evo 
nam dakle par rečih od postauka ma- 
gjarskoga naroda!

Od postauka magjarskoga naroda 
nam povest nikaj stgurnoga i verojat- 
noga uepige. Pripovest veli, da je Nemrot 
pot >mek Noemov imel dva lepe sine: 
Hunjora i Magjara. Jedenput igli su 
bratja Hunjor i Magjar vu lov proti 
bregu Kaukazušu. Gda su vu gustu 
šumu doSli, skočila je pred njimi jedna 
lepa košuta, Bežali su tijam do večera 
za ttjom, ali vlovitt nisu ju mogli jer 
se je ko-uta vu mraku zgubila. Trud 
jim nije bil zabadava. Zapadajuée sunce 
lepo je razprostrlo svoje trake po boga- 
to j okolici, i lepoj ledini. Kak su dimo 
dogli, zapr osili su otca, naj je pusti vu 
onu lepu okolicu koja bode lepa paša 
za marba.

Oteč jim je rad dopustil, i oni su 
se s svum iuioviuoiu preselili. Jedenput

kad su okolicu pregledavali, čuli su 
lepo popevati. Kad su bliže doáli, vidli 
su lepe devojke, koje su popevale i 
plesale. Obedva brati skočiju med nje 
pograbiju devojke i odpeljaju vu svoje 
atore. Med njimi bile su dve lepe kčeri 

lanskoga vojvode. Jednu si je zel. 
Hunjor a drugu Magjar za Ženu, i od 
ovih dvih bratov postali sn dva narodi 
Huni i Magjari.

Za vnogo let su se njihovi potomki 
tak razplodili. da več nisu imeli mesta 
vu bogatoj okolici. Pobrali su dakle 
svoje gátőre i Huni su se naselili kraj 
Volge a Magjari kraj Dcna. Magjari 
su ovdi ostali duže vremena, ali Hani 
su se vu četvrtom stoletju odselili proti 
sredini Europe. S velikom vojskom pre
drli su kr02 druge ors&ge i nastanili 
se med Tisom i Dunavom.

Vu petom stoletju postal je Atilla 
vojvoda Hunov, koj se je „božji bicu 
zval. Predobil je sve zemlje od Dunava 
do Tainase. Ali posle njegove smrti 
razstepla se je velika država. Njegovi 
dva sini Aladár i Csaba su seposvadili 
jer se nisu mogli pogoditi koj bi bil 
vodja. Njihove vojske su se potukle, 
Aladarov puk je čisto izginul. Osaba je 
s nekoliko jezer ljudi h otičel vu Grčku 
Tam se je kratko vreme zadržaval, a 
onda skup s pukom nazaj vu domovinu 
povrnul

Prva domovina magjarskoga naroda 
bila je Azia. Tu su se oni zadržavali 
i pasli svoju marbu. Ako jim je paša 
nestala, pobrali su áatore i dalje iili. 
Zadnje stanovalitče bilo jim je med 
Douom i Volgom. Tam su se tak umno 
žili, da su bili prisiljeni novu domovinu 
si iskati. Izim toga pritiskali su je još 
i susedui narodi, zato su se odpravili 
od ovud i iftli su polek Volge proti 
severu.



Leta 884 po narodjenju Kristušovim 
razdvojil se je Magjarski narod. Jedcn 
del odišel je proti Enropi a drugi del 
nazad vu staiu domovina Aziu. Ova 
dvoja braia se dugo vremena nisu vidli. 
Vu Europi su se več čisto nastanili i 
puno vode je preteklo prek njihovoga 
orsaga vu Dunavu, Tisi, Savi i Dravi, 
kad se je najedenput prebudila vu njih 
ielja poiskati svoju braču. Četni magjar- 
ski redovniki odpravili su se na taj 
veliki put vu Aziu. Tri redovniki su 
na putu v umrli, a četrti je od nekako- 
vih trgovcov zeznal, da nam azijatska 
brača iož živiju. Iskat jih nije išel 
dalje, nego se je povruul nazad i za 
kratko vreme vumrl. Po njegovom na
potku i*li su opet četiri, ali je i od 
ovili samo jeden Julián zvani ostal vu 
životu S te kom uiukom dospel je do 
Naracenov i tam je stupil k jednomu 
popu vu slušbu. Putujuč s gospoda- 
rom po Bugarskoj, čul je vu jednira 
varaSu magjarski govoriti. Radost nje- 
govu nije moči opisati Taki se je vu 
govor zapustil s jednom magjarkom, 
koja mu je rekla, da ima samo dva dni 
hoda do stalinske magjarske zemlje. 
Ljudi su ga s velikom radostjum prijeli 
i spitavali od europejskih bratov. Julián 
jim je na sva pitanja odgovarjal i pri- 
povedal od krščanske vere, a oni su ga 
rado poslušali. Oni su doista poganini 
bili, krivobožci nisu bili. Kad je Julián 
odhadjal od njih, moral jim je obečati, 
da bude se za kratko vreme s više lju- 
dih povrnul k njim. Ali to se nije mog 
lo izpuniti zaradi tatarskoga pustošenja.

Potlam je papa Jano* XXII i 
Eugeu VI. katoličke redovnike poslal k 
nj m, da tam krščanska veru nazveščajn. 
liunjadi Matijaš kralj magjarski poslal 
je k njim poslanike, kojj bi je bili iz 
Azije vu Europu dopeljali, ali ruski car 
mje pustil poslanike črez svoj orsag

Nadnje glase od azijatskik Magjarov 
zeznali smo iz listov jednoga redovnika 
Taj redovnik je po Aziji krščansko vetu 
i avučal, ter su gi tatari zarobili, tu je 
uašel azijalske Magjare i uegdašnju ma- 
gjarsku domovinu.

Od ovoga vremena nismo od naše 
azijatske brače nikaj čuli.

Zgubili su se med dn ge narode kak 
potok vu morju; magjarski narod uema 
vile brata na ovom svetu.

Pesme odricanja. 
(Prevodil: A Pataki.)

Pustite me, pustite me,
Ta samoča mila mi je,
Vu samoči blažen sem ja,
Kak >v nisem bil več zdavnja! 
Ljubičica ti gdč cvete- ?
1 slaviček gde biljišeš ? . . .
Ta samoča mila mi je!
Pustite me, pustite mel

Pustite me, pustite me,
V pozabljenju, zaprti se 
Vu celicu klodtra tésiiu,
Vu pokore razmiiljanju.
Pustite me, pustite me,
Ta samo. a mila mi je;
Ar v iatinu samo ovde
V bližini sem Majke deve!

*
Zvona zvone . . .  k pokapanju. 
Koga noše? devu mladu,
Tužui jauk roditelja,
Sim dobadja nankanja.
Ciljem, čajem i plačcm se,
Tolko tužno trpi srce;
Kam tuftnije, žalostnije 
Sveta bude pokapanje!

Nega plača, nit zvonenja,
A denes je den spievoda,
Kad po meni zakopan je,
Svet ov bedni za nareke.
Nega plača, nega tuge,
Odo bi suze ronil za me ? 
Odrieanje grob nebeški 
Za tvog sinka, vek blaženi !

•
Ostavil sem svet več zdavnja, 
Ar je za me pun čemera, 
Zdavnja sem tu pozabljeni,
Tu j’ spaseuje, nada meni.
I ptičica dalko leti,
Kadi brli k svojoj meti.

Na počinek cvetek ide,
Kad ga v jesem vetrič bije.

Ostavil sem ja svet zdavnja, 
Nij’ mi stalo do nikoga.
Nit me ljubi gdo na zemlji, 
Kak ti mene znaš ljubiti. 
Uzdah jen pri tvem oltaru 
l)ušu čini mi blaženo,
Deva Matil oh pri tebi 
Jen mi uzdah je zadostil 

*
.Ne, ne, nigdar* je prisega, 
Da ste njoj počuli glasa, 
Pitali bi mene zahmau,
Zakaj išel aem v samostan. 
Ako s neba zvezda padne, 
Nepitate gde postane;
Pustite me, pustite me,
Tu mi srce blaženo je!

„Ne, ne, nigdar* je prisega 
Poletela gor4 do neba;
Ar na zemlji malo njih je, 
Koji dobro nju razume.
Oh, da ste nju samo čuli, 
Moida nebi uit razmeli.
Deva Mati razmela je*
Mu prisegu, nepitajte!

(Dalje sledi.)

Kaj je novoga ?

— Kolera je vu glavnom varašu 
malo popustila, ali su na mesto nje drugi 
betegi došli, a osobito bobinjke. Najbolje 
betegujo i vumiraju siromašni ljudi, 
zato su postavljene nove pučke kuhuje, 
gde siromaki za nekoliko krajcarov 
dobija zdravu i dobru liranu. 8  tim je 
najbolje moči pomoči siromakom. — Naj- 
jakša kolera je sada vu Segedinu, gde 
je ve vu jednim dnevu 38 ljudi zbe- 
teialo a 13 vumrlo.

— Englezki minister Churchill je 
najpreii vu Berlin a onda k ministru 
Bismarcku vu Varzin pntuval. Taj kora- 
čaj je zaradi Egypta včinjen, gde Englezi 
i nadalje hočejn gospoduv&ti. Na Balkanu 
se takaj svakojačke stvari rnešaju

— Bugarska je navek još vu 
istim položaju. Kaj bude tam? Tko je 
tam gospodar? To je pitanje. Vlada 
kormani. Gustoput se pokaže general 
Kaulbars ruski poslanik, diktuje, vu 
sednice ide, i po celoj Bugarskoj pntoje. 
Negde negde si najde privr/.enike, ali 
najvekša stran puka veli, da oni hočeju 
neodvisnu Bulgariju. Kaulbars od svikud 
osramočen ide dalje. Razglašajo, da ga 
ruski car več nazad zove. Tak je grdo 
postupal s pukom i vladom bulgarskom, 
da su ga več svi siti. Vlada i sloga je 
jo* jaka Proti svim grožnjam ruskoga 
generala, bude se orsačko spravišče ipak 
obdriavalo. Ruski car si hoče Bulgariju 
podložiti, zato nečc popustiti. Cela 
Európa odobrava ponašanje Bulgarie 
osobito naša Austro-Magjarska. I nemški 
listi piseju proti Rusom.

— Iz dpanjolske. One olicire, na 
hroju 14, koji su bunu med soldati podigli 
proti kraljici, kak smo več pisali od- 
sudili su na smrt. Ministerium jim nije 
hotel oprostiti, ali Štela jim je kraljica. 
Pnk zvišava kraljicu zato, ali su se 
dva ministri samo zato zahvalili, i more- 
biti, da se budu ministri premenili.

— Kakov človek takva smrt. Vu 
Mannaroš varmegjiji Herince občini išel 
je Jakim Vaszili Mozeg 4 o. m. pod 
večer iz jedne hiže vu drugu koja je 
komaj 40 koračajov daleko bila. Kad 
je idol, tak ga je netko po glavi vndril, 
da su mu moždjani vun skočili. Nežna 
se, tko ga je zatukel Na istoga su več 
lani črez obtok vu kiiu strelali, ali su 
ga onda izvračili. Vmorjeni Jakim je 
zločest človek bil. Več su ga viteput 
zatužili zaradi hudoga ponašanja, a jeden- 
put je \ednoga Židova zaklal. Nitko se 
ne žaluje za njega.

— Ostv rjena deca.Jakob Peter 
gazda vu jedu:m saskim selu, gda su 
svi domači na polju bili, skuhal je vu 
brani čemerno korenje, i to je dal oten, 
dvem bratom i sestri. Isti su taki zbe- 
težali i taki su znali, da je Jakob Peter 
skuhal čemera. Počeli su ga buhati, 
na kaj je on pobegel vu akedenj i tam 
se obesil. Peter je to zato včinil, jer je 
oteo rajši imel njegova braču i sestru 
kak njega Doktor je beteinike izvračil.

— Angel ga je zatukel. Kavangh 
katolički svečenik služil je 5. o. m. vu 
Kildare varanu vu Irskoj me»u. Najeden
put se je iz oltara jeden drveni angel 
zrušil i jednako svečenika na glavu opal, 
koj je na mestu mrtev ostal.

— Ogenj Vu Réde (Vesprém 
varra.) vu/gala se je 5. o. m. slama; 
ognja su taki pogasili, i krivca koj je 
vn/gal vlovili. Krivec bila je Nagy 
Jožefa grofovskoga biroia žena. Istu su 
pred sud peljali, gde je valuvala, da je 
ona i vu jnninšn vužgala, kad su 2 2  
hiže zgorele. — Vu Velšicu (Bács 
varm.) bil je 6 . o. m, veliki ogenj. 
Baron Révay Simon iz Tajne iuril se 
je tam s svojimi ognjogasci. ali nije 
viže mogel pomoči, kak cirkvene stvari 
obraniti, 8 ama cirkva je zgorela, zvoni 
sn se raztalili i izim toga zgorelo je 
jo- 45 hiž. Kvara ima do 60,000 frti 
ali je najvekži del assekurkani. — Vu 
Félegybázu su Nagy Abelu dva kupe 
Žitka vužgali. Prav tam zgorela je i 
Gavenda Janošova i Kardoš Ištvanova 
skupna hiša. Izim ovih je ogenj i više 
hiž i škedujov vu pepel pretvoril. — 
Vu Nagy-KftröSu je Hatvani Jožefova 
biža zgorela, koju je mali dečec vu igri 
vužgal. — Vu Apostagu je Deutsch 
Davidu jedno stanje zgorelo.

- -  Pobunjeni težaki. Vu Abdi 
ima 7—800 težakov posla, koji navek 
bedastoče zbijajn. Vu zadnji petek na 
večer su pak pričeli ozbiljno besni ti. Na 
takovih mestih gde je puno težakov, 
postavljeni vu šatori, vu kojib je jelo i 
pilo moéi dobiti. V petek na večer su 
težaki uapali jednoga satora, stvari 
koje su nutri bile spotrli, pune lagve 
na polje odnesli i pili. Gda su se napili, 
strmino su se bili. Dva ljudi su težko 
ranjeni i vu ĝ ital odpravljeni. Žaudati 
su je sve polovili.

— Goreča zemlja. Zemlja pri Őarrétu 
još podjednom gori. Vu bereku grofa 
Komisa i uagyvaradske biškupije jako 
besni Ogenj, kojega pogisiti nije moči. 
Gde su do sada lepe zemlje i senokoše 
bile, tam je vezda prah i pepel. Lepi 
ali strahoviti je pogled, kad se trstika 
vu žarečem ognju zruši, kak da bi ju 
tko podkosil. Goreči Sárrét tak zgleda 
kak Vezuv. Kvara imaju spomeuuti 
posedniki, ali se bude kvar sam nado 
mestil; jer gde su dósad bereki puni 
trstike bili, tam bude s pepelom poguo- 
jena i rodna zemlja i polje. Mesto trs
tike budu k letu Žitka želi.

— Napali su željeznicu. Na varsó 
pótervarskim željezuičkim putu polek 
Ivanovke štacije uapali su tolvajijednogi 
teretnoga cuga, vu kojem je vnogo 
vrednih stvarih bilo. Tak se vidi da su, 
so dobro na to pripravili. Dok je mašiua 
proti bregu po menje igla, dobežalo je 
iz šume trideset tolvajov, poskakali su 
na mašinu, i hoteli su vrata odpreti. 
Mašinu m taki potirali, ali dok je vu 
Ivanovkn došta, falelo je iz jednih kol 
do 1 300 rubelov vrednosti Jeden 
kondukter se je o*tro branil i rane dobil.

— Spružena pištola Mandi Šamuva 
žena iz Kautorjanoša dobila je ove dneve 
novoga revolvere, i igrajuč se s njim 
spru/il se je. Jedino ju je trdi mider 
oslobodil, da joj kugla nije vu prša otišla. 
Vu midern se je kugla zastavila, ali 
zato su joj prša ranjena, i jedno rebro 
joj je potrto. Doktori veliju da nije 
p igibeljno ranjena. Nekoji veliju, da se 
je sama štela strel iti, ali to nije verojatno.

Nekaj za kratek Cas.

!4.

Baronova ljubav.
Jel ste vi kad za istinu ljubili? 
Jesem jesem, samo se ne sečam 

kad je to bilo.

Zginnl.
P. Kaj oni mislijo, zakaj je N* 

pobegel.
D. Nesrečen človek i raoju Ženu 

je sobom odnesel.

Doma.
Žena. Nezunm, kaj ti imaš navek proti 

meui. To i sam znam, da nišam kak 
svetec.

Muž Oh jesi ti takva kak Bog na 
sedmom dneva.

Kaiuvanje.
No Marica, daj me brte kušni.
Jaj ja se jako bojiml
Od kušuvanja se bojiš?
Ni od toga, ali od moje gospe.

Sama.
O Božel od kad moj muž neide 

nikam, jako se sama čutim doma.

Sve jedno.
P. Cujeju, oni su se jako /urili, Kad 

su vuha daruvali.
D. To je istina gospone, da su moja 

vuba za jednog človeka prevelika, ali 
njihova gospone su za jednoga osla 
pre male.

Od prvoga novembra nebudu sarké 
mestarinu plačale na sejmu

Zakaj? Zato, kajti bu njihov gazda 
na mesto njih plačal.

Miškec, pitaju dečeca, kaj je obed bil?
Grah, odgovori Miškec.
Pak kaj je na ujem bilo? pitaju 

ga dalje.
Je— žlica, odgovori Miškec.

Keresturski šoštar je vu Čakovec 
na senjem hodil; tena ga večer čeka, 
da dirao dojde s cugom, ali gospon 
majster nije došel. V jut*o ipak dojdo 
dimo majster.

Za prel jubljenoga Boga, gde ai bil, 
da si tak blaten? pita ga žena.

Pešice sem došel iz Kaniže. Čuješ 
žena! vkanil sam nemca pak konduktora!

Pak kak?
Tak, da sam si do Kerestura kartu 

vzel, pak ipak su me do Kanite odpeljali. 
Jednn čelu štaciju sem zabatunj putov&l 
ua mašini Vidiš, itak je moči nemca 

J vkaniti. Šoštar se je dal jednu Štaciju 
daljeodpelati, pak odonud pešice dimo igel.

ČESA ŽITKA.
Pšenica 8 ,— 8.30 -  Hrt 5.65-6*40  
Ječmen 5.60 - 6 .5 0 -  Zob 5*80 6 .1 0 — 
Kuruza nova 5 .— — stara 6 *— 6.20

LOTTERUA.
Budapet 10. oktobra 1886. 
JS. &7. 4 dr*. II

Szerkesztő :
M AR G IT A I JÓZSEF

Uredni k.
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A periaki kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré tesii, hogy 
H e i s z l e r  J á n o s  per laki lakos végre
hajtsanak S o k o n c s  P á l  perlaki 
lakos vézrekajtást szeuvtdú elleni 26 
frt tőkekövetelés és jár. irknti végrehaj
tási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvény
szék • perlaki kir. járásbíróság területén 
levó Perlak községben O-kvő s a perlaki 
1709 száma tjkvben A f  3 hrszám 
alatt foglalt ház udvarra és kertre az 
árverést 427 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási álban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlau az

1886 évi oklober hó 30-ik 
napján d. e. 1Ö órakor

Perlakon megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron 
aló) is eladatni fog.

Arveresni szándékozók tartoznak az 
iugatlan becsárának 10%-át vagjB 42 
frt 70 krt készpénzben, vagy óvadékké 
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX. í. ez. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Per'akon 188C évi május hó 
28. A perlaki kir járásbíróság mint 
tkkvi hatóság.

Götz Ferencz
2 f»l l 1 kir. jbiró

úgyszintén

a r a n y -  és e z ü s t  t á r g y a k a t
javítás végett jót állás mellett, elvállalok. %

•Jj Ré*n t&rgyak cserébe a legm agasabb Árban átvétetn ek , 5
^  M i: Bátorkodom még jól berendezett cptika: áruraktáromat is a n. é. közön 
f |  ség szives figyelmébe ajánlani. 209 85—* w
ö  Vidéki megrendelések lelkiismeretesen és pontosan eszközöltetnek | j
V ^ X X X X X X I v'UY VÁLASZTÉK SZfiWTfSMFI AJÁNDÉKOKBAN x x x x x x x v

l i ö o e a : : S5€

Radeini savanyukut-gyógyfürdö
2 órányira Llittenbergtöl, A lladeini viz és fürdő a legjobb gyógyhatással 

bir: köszvénp, cpefyólyag, veselajf gvotnorbaj mirigy daganatok és nőbant almokra.
A Radeini sav&uyuviz összehasonlítása más savanyuvízekkel 

R a d e in i 91 -7Ö 7 : P e ta n e z i 8 0 * 4 4 9 .  G ie sz tn ib li 4 3 -7 9 3 .
Egy fürdő 30 kr. É t e te ti  és étetlofi jő és olcsó áron. Szobák naponként 

3 0 , 4 0 ,  5 0 ,  és 60 ki árért.
A radeini savanyu viz friss töltésben kapható Csáktornyán: Todor József-nél, 

Varazsdon Moses M.-nél.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2 vure daleko od Luttenberga

Radeinska voda i kupeii^e ima íiijbolíu lekovitu jakost proti: ulozi 
(gibt.) »krofelom, /učnom betegu, bubrežnoj —, ieludaönoj i íeuskoj 

b o 1 e h t i.
Sravnjivanjc rndeiuske vode s dnigemi kiseii vodami;
Radeinska 91 797 Potanczska 80,449 Giszbüb'easka 43 793.
Jedno kupcliSte 30 kr. Pitje i jelo je dobro i fal.
.ledna soba na dan po 80, 40, 50 i 60 kr. 388 20—^0

Nyom Pieehel Fiilöp laplulajdonoMtál (Váktornyán.
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