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Az „Ob cr* murJ;özi levegőjéhez!

Az »Obzor« czimii ismert magyar- 
faló lap 240. .számál an, muraközi leve
lezője Csáktornyáról levelet közöl, amely
ben egyrészről a képezde és a polgári 
iskola tantestületével ioglalkozván. ha
zug rágalmakkal illeti a két tantestüle
tet azok egyes tagjait, különösen pedig 
nincs megelégedve elapok szerkesztőjé
vel, mint képezdei tanárral; másrészről 
Csáktornya vár > polgárainak hazaiisá
gál is mélyen sérti, amennyiben nevök 
ben beszélvén, érzelmükre nézve úgy 
állítja őket a nyilvánosság elé, mint 
jóra való horvátokat. tehát akik nem 
tartják masukat jóravalö magyaroknak 1

Nem foglalkoznánk az „Obzor* ama 
közleményével, ha nem csak sejtenők, 
de meg is volnánk győződve arról, 
hogy honnan fű a >zél s ki az aki oly 
jól véli ismerni a képezde és polgári 
iskola ügyeit s oly szégyenletesen mer 
írni a magyarországi Muraközről, de 
mivel a névtelen rágalma ó ellenében 
egyéb elégtételt nem tudunk venni (mert 
sajlópört indítani, nem mehetünk Zág 
rabba), pontról-ponlra kimutatandjuk 
azt, hogy az „Obzor" muraközi levele
zője rosszakarattal bizudik, s a haza
ijai lanság bélyegét egyenesen homlokára 
sütjük

l>e lássuk az ,Obzor‘* muraközi 
levelét !

„Csáktornya ok', 17. T Szerkesztő 
u r! A Csáktornyái polgárok kedvéért, 
legye ezen sorokat becsi s lapjába F. 
hó 14-én három képezdész egy korcs
mába érkezeti, ahol mi Csáktornyái öreg 
horvátok bor melle't horvátul énekel
gettünk. A képezdés.ek mintegy dacz- 
ből,magyarul kezdtek vonyitani “ — Itt 
leírja a levelező, hogy midőn figyelmez
tetésükre nem akartak eltiallgatnh ki
utasították őket. Erre a kiutasítottak 
összeszedték társaikat, miből aztán 
verekedés támadt, amelyben a polgároké 
volt a győze'em Ebből aztán vizsgálat 
következett, amelynek az volt a vége, 
hogy három tanuló kiCkapatott

írja továbbá az .Obzor' levelezője, 
bog) 1 2 nap múlva meg az egyik
képezdé z megszökött mivel lopás miatt 
bírói idézést kapót

Kérdezi a levelező, hogy ki az oka 
mindennek ? S mind árt utána kérdezi 
naivul, mintha ez is a verekedéshez 
tartoznék, hogy ki az oka annak, hogy 
a növendékek nem tudnak orgonáim ? 
Mert annyi közöl, aki a képezdéből ki
kerül, egy .tlen egy sem találkozik aki 
alkalmas volna tanítónak és kántornak 
P. o. Szoboticzára. a mely a jobb állomé 
sok közé tartóz k, nem találkozik ember

Több községbe pe !ig idegen he
lyekről kellett kántort hívni, mert a mu
raközi fiuk között nem találkozott al
kalmas egyén.

Elég legyen egyelőre ennyi a leve
lező hazugságaiból ! Vegyük át mi az 
igaz szót !

Hogy a növendékek \ erekedtek, az 
tény. Felhozhatnók védelmükre, hogy ma
gyar önérzetüket sértették a horvát pol 
gárok. amidőn megtiltotiák nekik a ma
gyar éneklést, felhozhatnók, hogy be
csületükben látták magukat megsértve, 
amidőn m agyar ének’ésük miatt a ven
déglőből kiutasittabak ; de ezt nem tesz- 
szük, nem védelmezzük őket ők hi
báztak* hogy korcsmába mentek névna
pot n ni, (Kálmfn napja volt), ők hi 
ház/ak. hogy látván a mag'ar éneklés 
iránti ellenszenvet, ott nem hagyták a 
korcsmát, s ők hibáztak, hogy társaikat

ágyukból felkö tve, segítségre hívták. — 
Mint ember nem ítélem el őket, mint 
tanáruk igen! Megérd<>mlett büntetésü
ket el is vették

De azt kérdem, csinálhat e más ily 
esetből tőkét egy magyar intézet s an
nak tanára' ellen, aki nem kárörvendő 
s aki nem pánszláv?! Avagy felelhet 
azért egy tantestület, hogy a növendé 
kék a tilalom ellenére tiltott helyekre 
járnak ? Kötelességévé lehet tenni az 
igazgatónak, hogy éjnek idején a Csák
tornyán nagy számmal előforduló korcs 
mákat sorba járja s megnézze vájjon 
van e ott a szigorú tilalom ellenére is 
képezdész?! A józa ember azt fogja 
mondani, hogy nem, az olyan kákán 
csomót kereső pánszláv levelező pedig 
azt, hogy igen Az ilyen obskúrus em
ber a magyar embernek még a legszen
tebb s legmagasztosabb cseleke letét is 
elitéli. ha mindig nyilvánosan nem, de 
magában igen-

A levelező folytatólag felemlíti, hog. 
egy növendék megszökött, mivel lopás 
miatt bírói idézé t kapott. A tény az. 
hogy egy első éves növendék szülői házá
nál aki taval, lendva' polgári iskolai ta
nuló volt, lopott tárgyak találtattak s e 
miatt a fiút is kih Ugatták. A fiúnak, 
hogy társai gunyjának ne legyen k;téve, 
az igazgató azt ajánlotta, hogy távoz
zék el az intézetből Kérdezem az ,.Ob
zor" levelezőjét, vájjon becsületes do
lognak tart a-e azt. hogy egy oly bűn
ért, amelyet az il'ető képezdész szülőji 
követett el s hozzá még akkor, amidőn 
az illető fiú egy más intézet kötelékeibe 
tartozott — a Csáktornyái képezdét te
szi felelőssé ? !

Ami a képezdei zeneoktatást illeti, 
erre nézve bírálóul csakis szakértőt is
merhetünk e l ; mert ha tudná a pánszláv 
levelező, hogy mi az : kótát és orgonát 
nem ismerő s általában semmi zeneisme
rettel nem biró növendékből kész kántort 
képezn:, ünnepélyes alkalmakkor misé
ket, koncerteket rendezni megtanítani 
egy-két heti óra alatt énekelni, zongo 
rázni, orgonáim hegedülni meg éneket 
tanitani.akkor szóba állanánk vele e tár
gyat illetőleg. így csak visszautasítjuk 
rosszakaratú véleményét! Hogy mégis 
kimutassuk, hogy az »Obzor« levelezője 
hazudik, ide Írjuk, hogy amióta a ké
pezde tanítókat képesít Muraközben 
csupán a következő négy helyen volt 
kántor-tanítói állomás üresedésben: 1 ) 
Vratisineczen ; ez állomást intézetünk
ből kikerüli növendékkel töltötték be. 
2 ) Nedeliczen; ide megkeresés folytán 
ajánlatomra képezdénkből kikerült nö
vendéket hivtak meg de ő időközben a 
vendvidéken kapván jövedelmezőbb kán- 
tortanilói állási, nem fogadta el a ne 
deliczit. 3; Megüresedett a behezai kán
tól tanítói állomás, ide egy szomszéd fa
lubeli régjbb taaitó választatott meg kán
tornak. 4) A szoboticzai állomás üres. 
Ide két volt növendékünk pályázott. De 
a nép egyiésze egy a tanítástól eltiltott 
gyermeket akar kántorul a plébános és 
az érsekség ellenzése daczára. Úgy, hogy 
most a választás mellőzésével az érsek 
urnák kell az oki. pályázók közül egyet 
kinevezni. Több állomás nem volt öt év 
óta Muraközben üresedésben. A muraközi 
több, orgonáim tudó s a Csáktornyái ké
pezdéből kikerült növendéknek tehát mint 
tanítónak vagy kántorsegédcek kell vá
rakoznia, inig számokra is megüresedik 
Muraközben kántor tanítói állomás. Cso
dálom, hogy a muiaközi viszonyokat oly 
alaposan ismerni akaró páuszláv levelező, 
ezeket a dolgokat nem tadja s nem kér
dezte meg, mielőtt kimondta, hogy a ké
pezdéből kikerült Unitók közUl „egyetlen

egy sem találkozik, aki alkalmas volna 
tanítónak és kántornak !* Hogy sok, ké 
p z lénkből kikerült zeneértő tanító ha
zánk mely vidékén kéntoroskodik, azt ha 
az „Obzo * levelezője kívánja, megtud
hatják. Bizonyára csodálkozni fog a szám 
nagyságán, ami n egint csak a t igazolná, 
hogy hazudik ő kegyelme.

„Mindazonáltal — folytatja a de 
rék (?) levelező a hal a fejétől bűz
lik ! Így van ez nálunk is; me t a ta- 
náio'i maguk ajánlják a fiatalságnak, hogy 
menjenek a ko. cérnába, hogy müve.nője
nek, s az az ember, aki igy nyilatkozott, 
ahelyett, hogy a tanulókkal vasárnap a 
templomba járna, vadászni mag) , minden 
félébe keveri magát és semmit sem végez. 
Az igazgatóság is hibás, mert nincs eré- 
lye, urm tud fegyelmet gyakorolni, ugyan
ez létezik a polgári iskolában, ahol a 
tanító jobban fél a tanulótól, mint a ta
nuló a tanítótól!'

A fentebbi hazugságok első része e 
lapok szerkesztőjét illeti, »z utóbbiak a 
képezde és a polgári iskola igazgatóit 
Mi röviden csak azt mondjuk az illető 
levél írójának, hogy habé tudja azt bizo
nyítani hogy mi ajánlottuk a növendé
keknek a korcsmába való járást, akkor 
jóravaló ember, aki nem beszél bele a 
világba, ha nem tudja bebizonyítani, - 
akkor hizug, rágalmazó — Megjegyez
zük továbbá, hogy a képezdei növendé
keket a templomba vezetni a hitoktató 
kötelessége és senkié másé s mégis az 
intézeti s. tanár vezetése mellett párosán 
mén >ek a templomba minden vasár- s 
ünnepnapon. Szeretnénk tudni, miért 
volna épen e lapok szerkesztőjének mi it 
a horvát nyelv s zene tanárának a köteles
sége ezt tenni ? Ha a zenében való gya 
koriás miatt óhajtja ezt, vegye tudomá
sul, hogy a templom nem arra való, hogy 
ott az orgonálásbau a taaár útmutatást 
adjon s egyengesse a tanulók ujjait s 
sértegesse az ájtatoskodók füleit. Van a ké- 
pezdének otgonája, gyakorolják ott ma
gukat a növendékek eleget Ha vallá
sosság szempontjából akar vágást mérni 
a ‘-zerkesztóre a levelező: akkor Meg
váltónk szavaival élvén, azt mondjuk csak, 
hogy „bizony-bizony mondom nektek, 
nem az megy be á mennyek országába, 
oki azt mondja : Uram, Uram. . , 0

Tekintsen a levelező a szerkesztő 
családi életébe s győződjék meg ott a 
valóról

Hogy az Istenben való bizalomnak kö
szönhetem azt, hogy a pánszláv agitátorok 
nem győzedelmeskedtek felettem,ez hitem! 
„Mindenbe keverem magamat s semmit 
sem végzek, “ Akiit ja továbbá a levelező. 
Itt is hazudik. Mindenbe bele keveri ma
gát s miudeu sikerül neki,így tudja ezt a 
levelező, s az fáj neki legjobban ! Ist«u- 
uek legyen hála, eddig még minden si
került, amit az igazságos és jogos 
ügy: a Muraköz hazafias ügye érdekében 
tettem s ez bátorít a további működésre 
is, amiuek majd nem igen fo \ örülni a 
Csáktornyái polgárság nevében oly meré
szen beszélő pánszláv levelező.

Amit a képezdei igazgatóra mond, 
az nem szorul védelemre, mert a téuyek 
fényesen bizonyítják, hogy sok derék, be
csületes tanítót nevelt ő a magyar ha- 
záuak, de nem az orosz kancsuka mód
szerrel, hanem szt. vallásunk alapelvével: 
a szeretettel. Erről tehát ne beszéljünk. 
A polgári iskola derék tantestületére mon
dott rágalmakra alább felel annak igaz
gatója ; erről se beszéljünk tehát. Hanem 
lássuk a hírhedt levél végét s feltárul

előttünk minden ; meggyőződhetünk a 
rágalmak indító okáról.

„Jóravaló horvátok vagyunk mi, 
akik magyarok, azok a hivatalnok »k és 
a hulladékok (reuegátok), akik horvá- 
tokn*k születvén, szláv tejet szívtak, de 
az anyához hűtlenek lettek, az-az szé
gyenük magukat önön maguk előtt; sze
retnének magyarok lenni, de nem szület
tek magyarnak, tehát forgatják köpe
nyüket a merre a szél fű. Szeressük te
hát azt, ami a mienk s legyünk hívek 
anyánkhoz ! 0

így végződnek a hazaáruló szavai ! 
Ezekhez nem kell magy arázat ! Megért
hetjük belőlük mindannyian t. honfitár
saim, hogy noha lappangva, de éi közöt
tünk a pánszlávizmus ! Merítsünk belőle 
tanulságot s vigyázzunk ! A pánszláv 
baciHúsokat irtani ismerjük el köteles
ségünknek. Első dolgunk legyen magya
rok, hogy becsüljük s szeressük egymást, 
béküljöu ki az ellenség ellenségével,politikai 
ellenfél egvmással s fűzze a jóbarát szoro
sabbá a baráti köteléketa jóbaráttal. Mi bé
két hagyunk II »rvátörszáguak, nem avat
kozunk dolgaikba, de ne engedjük meg, 
hogy más a mi dolgainkba avatkozzék s 
hazánk kebléről gy&lázzon bennünket s 
intézményeinket a horvát testvéreink 
előtt. Amidőn tehát Csáktornya pol
gársága nevében ünnepélyesen tiltakozunk 
az ellen, hogy valaki gálád móion, név
telenül őket a legnagyobb hizafiui bűn
nel a hűtlenséggel merészelje vádolni, más
rész'ól a rágalmazott tantestületek nevé
ben, nemkülönben magunk részéről is 
visszautasítjuk a jogtalan beavatkozást 
hivatalos dolgainkba; s hazafiui és hivatal- 
beli kötelességeink elkiismeretes és be
csületes teljesítésének tudatában ; ha
zug rágalmazónak nyilvánítjuk ama köz
lemény Íróját. A maguuk részéről ki je
lent, ük, hogy az „Obzorban* megjelent 
mindennemű tárna ást dicséretnek ve
szünk, s örömünk teljes, hogy az „Obzor- 
ba“ írogató muraközi nincsen velüuk 
megelégedve, mert ezt mint működésűnk 
sikerének egyik legbi t sabb jelét lá'juk.

S ezzel soraink végére értünk volna, 
■le még néhány b fejező sorral tartozunk 
t. türelmes olvasóinknak. — Elnézést 
kérünk - - ugyanis, hogy eme közlemé
nyünkkel lapunk első hasábjait elfog
laltuk. Ezen ügy rém magánügy. A 
Csáktornya' p »Ígérők nevében Írták ama 
torokat Zágrábba, a Csáktornyái polgá
rokon nem lehet a hazaf atianság bélye
gét rajtuk hagyni. Kötelességünknek tar
tottuk tehát óvast tenni ez ellen, az 
illető tantestül tek tagjaira szórt hazug
ságokat pedig inegczáfolni, mert általá
ban Muraköz hazafias ügyét illetik ama 
rosszakaratú sorok. Ezenkívül elnézést ké
rünk a közleményünkben használt erősebb 
kifejezésekért! Ez nem szokásunk. De rossz
akaratú, hazafiatlan emberekkel csak ily 
módon lehet elbánni. Ha rágalmaikat 
elhallgatjuk, még fejünkre nőuek. Az 
igazságérzet minden emberi gyailóságaink 
mellett is nagyon ki van fejlődve ben
nünk. Tudjuk, hogy jogos és igazságos 
alapou állunk. 8  ezen tudat diktálta 
minden sorunkat tolluukba. Mondhatja e 
ugyanezt az „Obzor* levelezője ? ! Ugy-3 
bár, nem. — Azért búvik a névtelen
ség palástja mögé. Kényelmes dolog, de 
becsületes-e?! Küzdjou a kar kar ellen, 
mell mell elle t, toll toll ellen, de ne 
orv módra, az „Obzor0 levelezőjének 
módja szerint!

Csáktornya, 1886. okt. 25.
Margitai József

sierkuixtó ■ képeidéi tanár.



Tekintetes Szerkesztő úri

A helybeli polg. iskola méltatlanul meg
támadott reputatiója érdekében méltó/tassék 
Hz alább kftzlött sorokat becses lapjában 
nyilvánosságra hotni.

Ár. „Ohxor“ 240. számában egy czikk 
jelent meg, melyben a csáki ornyat állami
lag segélyzeit köxs. polg liuiskoláról, a ta 
nulók fegyelmi állapotát illetőleg azon ál
lítás foglaltatik hogy „a tanárok inkább 
félnek tanítványaiktól, mint e/ek a ta 
nároktól."

Hogy az »Obzor« t. czikkirója- hol 
szerezte mélységes paedagogiai tudományát, 
melyet ezen kiváló alaposággal megirt czik- 
kében elárul- — nem tudom. De gyanítom 
hogy onnan hozhatta magával, hol a pae- 
dagogia egyik sarkalatos elvét képezi a ta
nuló ifjúság szivébe oltani a magyar nem
zet iránt való engesztelhet len gyűlöletet. 
F.zen iskolákban, megengedem, hogy a ta
nárok legtöbb törekvése lehet a tanulók 
tenorizálása. De megengedjen nekünk a t. 
czikkiró. ha a nevelés terén azok nyomdo 
kait nem követhetjük. Mi tanítványainktól 
nem szolgai meghunyászkodást, de őazin'e 
bizodalmát és szeretetet követelünk. Az 
iskolának nem czélja idomítani, de nevelni. 
A józan paedagogia elvei szerint ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha a tanulók bizalom 
inai és szeretettel viseltetnek tanítóik iránt- 
A szeretet nem pedig a megfélemlítés elve 
vezérel bennünket terhes, de magasztos ta
nítói és nevelői hivatásunk teljesítésében. 
Az .Obzor« t. czikkirója ha a neveléstan
nak csak alfáját ismeri, ily képtelen állítást 
nem koczkáztat. De még a jó szándék sem 
vezérelte felszólamlásában mert akkor fér
fihoz illő módon nyílt sisakkal lép fel es 
állításának igazságát konkrét esetekkel bi
zonyítja De nemcsak ezt nem teszi, hanem 
a névtelenség köpenyébe bu|va a sötétségből 
törekszik egy intézet jó hírnevét sárral meg
dobáld. Hogy mily eljárás ez azt a t. ez 
olvasó közönség elfogulatlan Ítéletére bízom.

Ami állításának második részét illeti, 
t. i. hoyv a tanárok félnek tanít ványaiktól, 
indokolatlan, légből kapott, bárgyú állításnak 
hóivegzem es erre bővebben reflektálni fö
löslegesnek tartom, annyival is iukább, mert 
aki valaha intézetünk talaj között megfor
dult állításának hi’elt ury sem ad.

Egyébiránt a t. czikkiró nem is azért 
hullaija krokodilus könveit a horvát „Oh- 
z.or*‘ hasábjain mintha Csáktornyán a ma

gyar tanügyet szivén hordozná. Hanem in
kább az fáj neki, hogy horvátajku tanulóink 
három-négv év alatt nemcsak a müveit pol
gároktól. megkövetelhető szükséges ismere
teket sajátítják.-el. de megtanulják ezen idő 
alati alaposan nyelvünket es kilépvén az is
kolából őszinte hazaszeretetei visznek ma
gukkal az életbe, és szivükben átérzik annak 
valóságát hogy Muraköz tiai ma már nem
csak jogilag de tényleg is e hazának t-yer- 
inek-i. Ez fáj az Obzor t. czikkirójánal 
innét szivében a szörnyű nagy harag pedig 
már a pogány római iró mondotta : Candida 
pax homines, trux decet ira feras. * 1

Csáktornyán, 1k86. oktober 23-én.

gálya Miháíy
igaagstí,

Halottak napja.

A piros virágok elhérvadának, a fák 
sárga lombkoszoruit a mogorva szél tépdesi. 
Alunni készül a nagy természet

Temetőben állok.
A nap nyugvóra dőlt. lassan szá l ala 

a távol kékellő bava^bérczek megHt Utolsó 
aranysug^raival búc«ticsókot hint a fekete 
keresztfára, melyről szomorúan tekint alá a 
világ dicső megváltója.

Temetőben állok.
Az égen csillagok ragyognak, nőként 

a szent-jánosbogárkák A temető sirhalmain 
is apró csillagok rezegnek : égő rnéesek hal
ványan lobognak.

Temetőben állok s nézem az embere 
kel, kik karjaikon zöld repkénykoszorukat 
hoznak s búsan teszik azokat a sírkövekre

Ma van halottak napja !
Ott térdepel egy sirdorab mellett az 

özvegy anya árva gyermekeivel Imádkoz
nak édes apjuk lelki üdvösségéért. — Eny
hét nyújt nekik az imádság !

Ott egy másik sirhalomnál egy gyász 
ruhás nő keserg : korán elhunyt kedves férjéi 
siratja — Családi életük mily reménydű- 
vala ! -

Távolabb egy anya fohászkodik gyö
nyörű magzatjának hamvai felett. — His'.en 
úgy szerette '

Ma van halottak napja !
Mindenki megemlékezik e szent napon 

a halottakról. Kimennek a temetőbe s ott 
anya a gyermek, fiú a szülők, testvér a test. 
vér, jó barát a jó barát sirlialma felett sziv-

bői fakadó imát zengnek az örökkévalóság 
királyához.

En is imádkozom, nekem is van itt egy 
halottam. Olt szendereg áz orgonabokrok ár
nyában. Siralom öt keservesen! — Hiszen 
ö benne nem szüléimé), nem testvéremet, 
nem kedvesemet szakitá el tőlem a halál. 
Többel! ö  volt nekem mindenem, mert benne 
a balsorsban, fájdalmakban, szegénységemben 
vigasztaló őrangyalomat vesztettem És már 
ö is ott pihen a halottak között. Mért nem 
nyugszom én is mellette Oh, miért is kell 
teged siratnom, szivemnek elveszie't édes -  
reménye ! . . .

De miért csüggednék? Felpillantok a 
kereszttára, s már már csüggedő keblemben 
a hit fényes szövétneke ángol.

A lunni megy a természet, leveti virág
palástját ; de va'amint tavasszal az elher 
vádi rózsabokron uj bimbók fakadnak s a 
virító lombokon újra dalolja majd a csalo
gány bánatos románczát ; úgy mi is. oh em
berek ! elbervadunk, — de uj életre ébie- 
dünk szintén, mert ielkünk felröpül az örök 
hazába, hol a teremtő ezüst trónusánál az 
örök világosság tündököl.

Azért ne csüggedjetek t — Bármi csa
pások érjenek: vezéreljen mindig a hit, g\ á 
molilson a remény ós boldogítson a szeretet

#> #

Tanügytörtenelmi adat Csáktornya 
közelmúlt) tbol.

l\ö iU  : £Miskolci tArnold
(FoljrUtM.)

Nyilvánítván ezekben nézetünket hatá
rozottan elutasítjuk magunktól azon néhá- 
nyak által talán erőszakolva reánk kívánt 
— gondolatot is: mintha mi a testvér hor
vát nép elleni agitatió v .gy ellenszenvtől ve
zettetnénk , mert mi nagy részben magunk 
is horvátok egyszersmind csak azt óhajtjuk; 
hogy elemi iskoláinkban az oktatási nyelv a 
régi anyai horvát nyelv legyen és hogy ezen 
oktatási nyelv mellett a magy <r is tanít
tassák, —

Kz, volt óhajtásunk 184<»-től a hosszú 
és sanyaruságbati gazdag 19 éven Af, de a 
rólunk — nélkülünk rendelkező, hazánkat 
elnyomó hatalom ólm aink nyilvánításának 
lehetőségét lehetetieniteite — s mi hallga-

g b  XIX m  XXX xxx xxx x^
p JJrednilka pina-ruca je vu stanju i
ú tiskar« Fischela Fiiipa vu Čakovcu. —
1 8 urednikom razgovarati se more . pon- > 
H deljak, arédu, četrtek i subotn ob 11 i t 
H 4. vuri. — Sva piema í pošiljke naj se 

pošiljajo na ime Margitai Joit/u ureumka .

Evo Čakovec. >
Izdateljstvo; knjižara Fischela 

Filipa vn Čakovca. Sim ge naj pošiljaju l 
M pred plat« i ogtaai.

B f c  TXX - XXX “ XXX XXX XXX l id

iánk ; — azt óhajtottuk és  óhajtjuk 1861 
óta. mióta polirikai egünk légköre tisztul ti 
kezdvén szabadabban veszünk lélekzetet.

Hívén hogy (elsőbbségeink és a z  or
szág kormánya h e ly iü n k n ek  mivoltáról 
értesülve van. sokáig vártunk iskolai abnor 
mis állapotaink megváltoztatására, midőn 
azonban láttuk, hogy mindekkoráig semmi 
sem történik a régi rendszernek megvaltoz- 
latásH tekintetében, elhatároztuk ez ügyben 
egyenesen a magas hazai kormányhoz for
dulni. —

Ily célból gyűltünk össze f. évi március 
9-én városunk tanácstermében, hol állapo 
tainknak tüzetes átgondolása s anyagi kö
rülményeink számbavétele mellett egyhangú 
lag s közakarattal e l h a t á r o z t u k :

Ilogy városi elemi iskolánUba tanilási 
nyelvül az illyr helyett régi anyai horvát 
nyelvünknek visszaállítása iránt a magas 
kormányhoz fogunk folyamodni és hogy

Át lévén halva annak tudásától, mi
szerint nap,'ól-napra gyarapodó mezöváro 
suliknak egy íőelemi iskolára mellőzhetleu 
szüksége van. egy négy osztályból álirt fő- 
elemi iskolának felállítását fogjuk kére! 
mezni —

E czélbúl kebelünkből < gy, a város 
előkelőbb tisztelt lakosaiból és polgáraiból 
választott bizottmányt küldöttünk ki, mely
nek feladata leend kérvényünket ö szeálli’ 
tani, utasításul adván nékik az iskola tel" 
állitásánik ügyében azon mozzanatokat ki 
emelni : hogy ezer lelket számláló nagyobb 
részt kézműves és iparosokból álló- Mura
köznek legnevezetesebb és forgalmi központ
ját képező és vasúti állomással is biró vá
rosunk habár áldozattal, de mégis képes 
egy tervezete szerinti iskolát felállítani é„ 
fentartani, és pedig annyival is iukább. mi. 
vei jelenlegi emeletes elemi iskolánkban a 
felállítandó 4 osztály cseké y  változtatások 
által el leend helyezhető.

Mielőtt ezen választott bizottság mun
kálatát elkészítette s a tanácsülésben be
mutatta volna, értésükre esett, hogy Nagysá 
gos és Fölisztelendő Kádas Rudolf, országos 
kerületi iskola-főigazgató ur városunk isko
láját megvizsgálandó, f évi június 30 án 
körünkben megjelenend.

Benső való örömmel vettük ezen hirt 
nemcsak azért- mivel hosszú évek során át 
először tisztelhettük ismét édes hazánktól! 
elszakútatásunk óta kebelünkben a kerületi

(Folj Utieu h mellékleten )

D ú l n i  d e n.

Tak tužno zvoniju denes na mo
lit u spominjaj uči zvoni, tak e tužna 
cela narav, kak da bi koga žaluvala; 
človečja lica su bleda i žalost svakomu 
človeku na licu sedi! Niti izhadjajr.če 
sunce ne sija denes tak kak drugda; kak 
da bi iono samo žalostno bilo, ter samo 
negda-negda pusti svoje zlatn • trake 
kroz gustu meglu nazemlju. da žalostne 
ljude obatrivi

1 >enes je sve tiho i mirno I )rugda 
tak lepo cvet uče jesensko cvetje, izgleda 
pod gustom meglom, kak da bi s črni 
uom bilo pokrito. Samo negda negda 
popohne tihi veter, i zaniSe gole grane 
od drevja Neb ske ptice, koje nas drug
da s sladkimi pesmami razveseljuju, sve 
su se sposkrile; samo ovdi ondi se önje 
jednoglasno graktan,e vrane

To je morti občenita žalost, koja 
n m srdce napunjuje, ter koju nam i 
sama narav pomaže podnaSati? I tina! 
občenita žalost je za one koji mirno, po- 
čtvaju, jer je denes dušni den!

Im je to on svakolet -4n|i den, kad 
smo dužn spomenuti se onih, koji su 
dovršili svoj put na ovom svetu, tam 
na grobju vu domovini mira i pokoja 
čekaju zadnjega suda, kad se opet svi 
skupa zidemo!

Kaj bi denes drugo delali, kak na 
grobje išli, i tam vraču molitvu poslali 
pred tronuft SvetiSnjega, da bi ualnn 
pokojnikom podelil mir i pokoj, ter da 
bi se jedeuput vu vekivtčnim blaženstvu 
s njimi žiti mogli.

Neiraa človeka, koj nebi imel koga 
vu onoj bla/enoj domovini, gde nema 
skrbi niti nevolje?! Kult ko je siromašne 
dece, koja su zgubila dobre roditelje; 
veliko je stareiih. kojim sve blago, mila

dečica vu i t noj zemlji počivaju. Kuliko 
ljudih oplakuje nezaboravnu braču, sestre 
i prijatelje, ko,i su morti pred jedttim 
letom vu krugu svojih milih bili, a denes 
več pod zetnljom gniju.

Pak ako bi se nadel takov človek, 
koj nema nikoga vu orsagu mrtvih?! 
Nema morti i on za kim žaluvati se? 
Nema morti i on s nami jednoga obče- 
mtoga groba, nad kojim mu je dužuost 
denes Bogu se moliti?!

Tam su nebrojni ljudi, koji su kroz 
avoj trud i posel v nogo hasna včinili 
domovini! Tam su mu vitezi, koji su 
svoje življenje irtvuvali i nam do.movinu 
i svetu slobodu priskrbeli ! 1! A denes 
tam počivaju vu krilu črne matere zemlje

Denes idemo svi ua grobje; ,**r 
denes je duini den, ouaj den, kad zabo- 
ravimo na ovaj svet i vu mišljenju s 
drnžeoi smo a našimi milin i pokojniki. 
Tko zna, kaj nam budučnost doprinese? 
Denes se joiče viivamo ovoga sveta, a 
za leto dni moremo i mi počivati vu 
grobu: nad grob dojdeju nagi mili. ter 
med goiučimi sveč mi budu se molili 
za na e dude?! Kak uas more ov spo- 
menek jo* vu grobu vmiriti.

Zato ne Bpoz&bijtno se ua ovaj den 
s onib, pokojnikov, koji su sc redili tuge 
i nevolje ovoga sveta, ter poéivaju vu 
pokoju vekivečnom Molijmo se svemogu- 
remo da jim pode'i duSuo zveltčenje, 
i da mu ujegova sveta svetlost nad njimi 
razprestre svoje trake; augjeli božji uaj 
skuzmiju nad njimi, dok ne dojde ogtr< 
sudec, koj bude sudil nad dobrimi i 
zločestimi!

Pustimo denes na stran sve radosti 
ovoga sveta i spomeuimo se onih rečih 
„Memeuto mori", jer neznatno vuru uiti 
časa, kad nas smrt iz ovoga sveta 
pobere. Kovát8 Gyula.

Selitba i putuvanje magjarskoga 
naroda.

(Iz 1’oveati Magjarakoga narode.)

Zadnjiput spomenuli smo, kak jc 
magjarski narod postal, i kak je iz 
Azije vu Europu dolel. Nastavimo sada 
dalje.

Jeden del magjarskoga naroda, nas
tavil je svoj put proti no voj domovini. 
Najpredi su se okolo Lebedije nastanili 
ati ovdi su je navek ueprijatelji napadali 
Od ovud su odilli i nastanili se med 
Bugh i Seed vodam’. Ovu zemlju naz- 
vali su Mcdvodj« (Etelköz)

Narod je opazil, da sc samo tak 
mote sdriali, ako so svi skupa složiju 
i jednoga vod|U izebereju; izebrah su si At- 
pada Vodji sedem narodnostih zdigli su 
glavnogu vodju vu ▼Hinu, i taki su mu 
zaprisegli vernost Sviržaj prisege ove 
je sled' éi:

Dok Arpadova porodica živi navek 
bude se iz ove porodice izebral glavni 
vodja Kaj god složuimi silami priskr-
biju, mora se med narodom jeduako razde
liti. Iz narodne skupil ne nesme se nitko 
izobčiti.

Ako tko neveren postane glavnomu 
vodji, krv mu se bude prelevala

Ako bi koj narednik Arpadov, ili 
drugi koj vodja ovu prisegu pretrgel, 
ói bude vu tudjinstvo pretirani.

Ondu su prisegu s vlastitom krvjum 
potvrdili. Donosi i su keliha, napre su 
stupili Árpád, Előd, Kuud, Und, Tal, 
Huba i Tuhutum gl ve od sedem narod
nostih, vrezali su si s uo|etn vu ruku j 
krv vu kelih pustili.

Od njegovoga vitežtva dočul je i 
Leo grčki cesar, koj je Magjarom vnogo 
srebra i zlata poslal, d« bi napali nje 
govoga neprijatelja buna skoga kneza 

I ' Šimona. Magjari su i i*li proti njemu.

ter su mu njegove vojske triput čisto 
potukli. Ali se je Simon za kratko vreme 
fantil nad Magjari.

Arnulf nemški cesar zval je Ma- 
gj tre na pomoč proti Moravcom. Arpad 
olir-el je s najbolšimi vitezi vu boj, a 
domaj su ostale samo žene i deca pod 
pažujoin Arpadovoga sina Leuutina.

Ovu prihku pohasnuval je Simon, 
vudril je na nemočue tene i decu, i 
sve je poklal. Vu bitki vurnrl je Leuntio 
i Arpadov stari oteč Almoš.

Kad sí je Arpad s vojskom nazat 
povrnul, videl je da pred Bugari nebud* 
več imel mira. Zato se je s narodom 
pak dalje odpravil proti severo-zapadu. 
Ovdi su mu Steli sjediujeui Kuni i Kusi 
puta preprečiti, ali Arpad jih je vu jei- 
noj bitki sve raztiral i celoga orsaga 
izim Kiev varala zavzel. Kievski vodja 
je poslanike poslal k Arpadu i poinirenje 
prosil. Poslaniki su Arpadu jako hvalili 
jednu 1 pu i plodm zemlju, koja tam 
za gorami med Danavom i Tiaom !c i, 
šume su pune divjačine, vode pune ribah 
Zemlju su za Pannoniu zvali i prosili 
Arpada, naj ide ta svojim narodom; tam 
stanujuče Slavjane, Bugare i Vlahe leb 
ko predobi.

Magjarske pripovetke su takaj go
vorile od te zemlje, nad kojom je negda 
Atilla gospodoval. Kak su vodji počuli 
ime Pannónia, taki su se radostno 
odi idili, da budu illi vu unu zemlju, 
koju jim je glasoviti Atilla za herbiju 
ustavil.

Drage volje su se Magjai i pomirili 
s Rusi: ali joi su se rajši sdruiili s 
Kuni, kad su zeznali da su s njimi vu 
rodbinstvu. Dva bratiuski narodi su se 
zagrlili, i obečali jedeu drugomu, da se 
uigdar vile ne razstaneju.
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Z* kratko vreme n »stavili so Ma- 

gjit'i putovanje proti Karpatom, a ruski 
vod<telji su jim kaza'i puta. Magjari 
n>su prel sobom klali ljude i vužigali 
sela Čisto su mirno idli vu posvečena 
zemlju. Napre su >dli mužkatci na konjih, 
vu sredini žene deca i starci, a odzadi 
pák marha, od koje su imeli meso i 
mleko za hranu

Glas njihovoga vifežt a navek je 
pred njimi i-el. Zato lodomerski knez 
nije iáéi s oruijem proti Arpadu, nego 
s pro-njoiu i srebrom i zlatom Halički 
knežje pak bos doőel pred magjarske 
viteze.

Sada su počuli sékeljski magjari 
koji su vu Erdelju stanuv li da su nji
hova rodbina ostavila staru domovinu 
i da njihove zastave več karpatske brege 
kiučju. Taki su poslali poslanike k Ar- 
padu, ter su ga i Sékelji za vojvodu 
jedooglasnn zebrali. Magjari su ee ra- 
(iuvali, kad su se Sékelji k njim pndru- 
žisi, ali i na sékeliskoj zemlji je veliko 
veselje b lo, kad su se poslaniki povrnu- 
li i donesli z:tprisegnjenu pogodbu, koja 
je j<»S vu Medvodju s krvjum bila 
potvidjena

Potres i vulkani.

Naravska pojavljen ja probudjuju 
i.as meujc-v-fte na velika začudnjeja: 
nekoju čud no Vitom svojom lep"tom gode 
očim nagim, druga pak grozotora svoji m 
prouzrokuju vu nas ueopisivi strah i 
trepet Med svimi pak najstrahoviteii je 
potres; svi ga poznamo-

Gde je tak tvrdo srce, koje nebi 
strepefalo o»da, kada se mati zemlja 
lučeč pod njim tresti i nihati podme 
ter se strahovitim svojim átropo.aujen’
grozi, kak da bi sve piogutati hotela, 
kaj se ua »joj uabadja? Sto nebi pri 
siratnom ovom pojavljen ju spoznal veli
čanstvo svemogučega Boga?

Kakgod drug.m nAravskim pojavijo" 
njarn, isto tak i potresu pripisuju uez- 
vučeui ljudi svakojačke krive zroke a 
to uavadno snprotstavljajuče se zakonom 
božjim. Po tem ovi krivo sude ter Boga 
mrzko bantuju.
Prilodozuanci, koji su stovrstua ičmno- 
v i ta stvorenja božja gliboko i temeljilo 
poučili, cošli su več i ua skrovnost 
potresa ter su dokazali, da je potres 
< isto uar&vsko pojavljeuje, najine stra
hoviti piocess, rekel bi beteg, vu kojem 
se zemlja s vutrobom svojom strahovito bori.

Cujrno anda, kak potres postane !
Dokazano je, da je naša zemlja 

gliboko uliboko nutri vu svo,oj vutrobi 
sva žereča, to nam vnogobrojue toplice 
sa svojimi v r uči mi zviranjk' jasno ras- 
vedoéuji a znam, da ste vre coli pii- 
povedati i od onih bregov, koji iz sebe 
negda-uegda živi ogenj rigaju. Odkud 
bi bilo to ogujeoe iganje, da vu zemlji 
nebi bilo ognja?

I to ima stauoviti uaravski svoj 
zrok! —

Znamo, da stvari, med koje dojde 
vlaga (fajtuoéa), same se od sebe stope 
i zvruce n. pr vlažno seno vu kup s 
gnjeteuo pati se a ua zaduje i vužge-

Osobjto gorive su uekoje znufluine 
kak je n. pr. sumpor (žveplo), željezo 
itd. tih ludah pak ima vu vutrobi naše 
zemlje neizmerno vnogo. I to zuamo 
da se po vutrobi nage zemlje stojezer 
cevih sim tam p evlači, črcz koje voda 
teče (cirkulira) da pak toga nije, nebi 
bilo zdencov

Ako vezda premislimo, da ove pod
zemne vodom napuljene cevi, p:*k takaj 
onoliki deždji, koji se vu zemlju poma- 
lom scedjaju, veliku vlago činevuvutro- 
bi zemlje, to lehko moremo prera/meti, 
da se te vlage i do onih slojev zemlje 
pjetegneju, gde su predi spomenute go- 
rine zmefloviue skupa složene. Anda vu 
ove tople kraje doprvga vlaga čini veliko 
pareuje. Nesmemo pak zaboraviti, da vu 
tih krajih vutrobe zemeljske ima takaj 
vuogo kamenitoga vugljenja. Sumpor i 
kamen, vugljenje pak znamo, da se ra 
do vužge.
Kada gori spomenuta vlaga med ovimi 
gotivimi rudami parenje prouzroči, to se 
samo po sebi razumeva, da se gmnpor 
po dugotrajnom parenju vužge a kame
ni to vugljenje povekšava i giri ogenj 
na dalje.

Kakgod vu polki vožgani prali van
pnknati mora, a iienioguč prejikoga na 
boja van porinuti, samu i najjakgu že 
Ijeruu cev rezdrapi, isto tak vu zemlji 
nastavše paie i ogenj i*ču si mesto, gde 
bi iz zemlje van na zrak probu iti mogle. 

(Drufiput dalje)

Pesme odricanja.
(Prevodi); A Pataki.)

(Dalje.)

Kada lamo pri oltani,
Klečeč molim svu rnolitvu, 
Kada skrušena pokora 
K molbi vusne mi odpira,
I kad v sakom mojem oku 
Bliskat toplu vidig suzu;
Sve ti samo to govori,
Da zevsema sem blaženi.

Kad vu oltar vuprcm oči,
1 kad vidim kip tvoj dragi.
V mojem gtešnom srcu onda 
Oživila je spasa anda.
Kad ti vidim svetog Sinka, 
Vu naručjn Jezufieka:
Slutim . . . č ilim kolku plaéu 
Trpljmje me dobi v nebu!

Kad bi znal tak vesel biti, 
Kak angjeli v nebu sveti,
Gde tvoja prečista d uda 
Punt je devičtva sjaja;
I kad radost moja svaka 
Bi cvatuča bila ruž*
Stavil bi nje tam za nakit. 
Sve . . na tvoj mali žrtvenik!

1 kad znal bi tak plakati, 
Kakti angje), kad greli vidi 
S kim dragog ti 8 inka srce 
Vnogi vredja i bar tuje,
I kad svaka moja suza 
Skupocen bi dragulj bila, 
Stavil b i nje za nakit.
Sve na tvoj mali žrtvenik!

Neplačem se niti su-irn,
M akar i težku bol trpim.
Da tva ruka mene štiti 
Vu toj nadi srce trpi.
Kada ipak kaplja suze 
V tužnom mojem oku trepée, 
To ufanja, zahvalnosti 
Rose-kap je i ljubavi!

Neplačem se niti suzim,
Makar kak velku bol Čutim 
Ar prav onda, znam ja d"bro 
Ljubil vruč<* rae i verno.
Ali ako . . . itak negda 
Zabludi mi v oko suza,
Dobro znaš, da kaplja njena 
Je pokora me molitva!

(I)iilje dedi).

Kaj je novoga ?

— Vu átrigevskoj nr*ačkoj Akoli 
budu se dê a za 1886 7-mo flkolsko leto 
31 o. ui popisavala. Škota hude se s 
svetom meiom i zazivanjem duha sveto 
ga pričela 4. novembra.

— Vumrli SU. 23 o. m. pred pol
dan zakopali su na šrigovskom grobju 
Če8t'tu i vredna gospu dovicu pok. Terbócz 
Gj u r e .  Naj počiva vu miru 1 24
o. ra. p o k o p a l i  s u v u  g. 
Mihaljovcib gospona Zdsček Irabrija 
navučirela ljubi jena tovaruiicu, koja je 
posle dugoga betega 2 2  o. m. zaklopila 
oči, na žalost farnikom i navučitelovim 
prijatelom, koji su ju do hladnoga groba 
sprevodih. Naj počiva vu miru!

— Ne8reča. Vu Polona vu Vár 
telek vulici se je ove dueve sledeče pri
petilo Slaveuik Béla do larski pomočnik 
živel je duže vremena s Ionom si i decum 
vu slogi i miru Ove dneve, kak navadno 
odiflel je v jutro ob lesti vuri iz doma, 
ieoa i deca su još spa'i Okolo sedmo 
vure zbudila se je stmeša pucka, ter 
buduč mater vu postelji nije mila, igla 
je vuo, gde je pred vrati mater obeženu 
nalla. Na njeziu plač do.Ui su susedi 
ter osim obešene matere, našli su vj 
postelji sedem meseci staru Janiču mrtvu. 
Mati je 8iguruo po noči detetu cecka

davala, i vu sna zagnjela, pak se je
onda vu idvojoosti obesila.

— Ceterdeset i tri leta stari konj. 
Csia Jánoá stauovnik iz Magyar-Sü'c a 
kupil je 48 moga leta ednu pet let 
staru kobilu, koja je svojemu gazdi več 
puno žrebičov d < 1 *. Ova kobila jo* > 
sada živi. Po letu se je navek pasla 
a po zimi je dobila dobro seno, obroka 
8&ino po ne eljah i svetkih. Vozila nije 
oigdar, nego je samo jahače nosila, ter 
jol i vezda je tak prilična za jahanje 
kak kakov 10 let stari konj. Gizda veli 
da ju hude tak dugo hranil, dok sama 
nepogiue, a ouda ju zakopa; ako ne 
preživi 78 let staroga gazdu.

— Preganjanje c o p r n i c a h
Vu Talijauskoj vu San G i o v & n n i 
a Teduccio je jedeu érepar iz krova 
doli opal i zatukel se, a žena pak je 
od alosti ponorela. Stanovniki su ovu 
/enu več duže vremena za copernicu 
držali i govorili, da je ona zrok koleri. 
Ove dneve ju je jeden potepuh na vulici 
s ka nemim sgodii. Na viku dofllo je 
vnogo 1 j u d i h, koji su ju takaj 
zgadjali. Žena je počela tržiti, ter dok 
je došla do žandarske kasarne žandari 
ne da bi ju obranili, nego su ju k jed- 
Domu stupu zvezali Tam su ju ljudi
svu znercvarili, odnesli su ju vu spital, 
gde je za kratko vreme vumrla

— Tiral je vraga V Parizu jo 
vu jednim stanju ove dueve velika larma 
prebudila iz sna ljude Ljudi su vidli j/, vuli- 
ce gori vu Lretjnj kondiuacji jednoga golo- 
ga človeka, koj ie kričal. Med vikom 
čulo se je hlipanje još jodu ga človeka. 
Znali su, da tam gori stanuje jeden 80 let 
star gospon s svojim norim sinom Kad 
su starca opomenjuvali, da no-oga sina 
odstrani, ali on nije veruval, da mu je 
sin nori. Ali sad je videl, da je intina 
Sur je po uoči sve kaj je vu hiži bilo, 
sp »tri, otca vu jeden kut liitil ina njem 
klečal govoreč: »Vi tebi ie vrag, ali 
ja ga iz tebe vuu stiram* Cetin* žan
dari su norca pograbili i vu ápital 
odpeljali.

— Novo čudo Vu Radsbergu vu 
Kraujskoj se je pak čudo pripetilo Jeduoj 
altersbeižko) devojki su se svttci i angeli 
skazali; puca je puuo p uez dobila od 
liudib k oj im je pripovedala, kaj su se 
s njo'ii angeli i svetci spoiuiuali. Ali 
poglavarstvo je to zeznalo, pak budu 
istu pucu ua red pobrali.

— Krvoločni zaljubleuik Vu Te
meávaru se je ove dneve, po belom dnevu 
veliko zločinstvo včiniio. Gavrila Juon 
2 2  25 let star ovca: bil je jako za-
ljublen vu jednu deklu po imenu Mariču, 
kojoj se pridavno ime jod nežna. Več 
je punuput nagovarjal ovčar Mancu naj 
ide k njemu vu Bazod, ali ona nije tela 
iti, nego je rajši vu varašu služ>la. Ove 
dneve ju je na sejmišče odpel jal, i po el ju 
je pak nagovarjati, naj postane njegova 
tuvarušic i. Buduč puca nije Stela pristati, 
razsrdil se je ovčar i s uožom ju je 
svu spikal, a kad mu se }e nož vtrgel, 
prijel je botu, pak ju je jako zbil. Zatim 
si je ua zdeucu opral kr vave ruke, otiiel 
i sam se je sudu prekdal,

— Zrušeni most. VuRositzu blizu 
Brüuna delali su mosta, pak se je ua 
pol gotovi 80 metrov dugi most zrušil. 
Pet težakov je jako ranjeno.

Ruski car strelil je jednoga 
grofa, misleč, da ga isti skončat i hoče. 
Reutern grof bil je tu službi pri čaru. 
Kad je car iz biže vuu odijel, razkapčil 
si je grof kaputa, jer je vu hiži jako 
vruče bilo Kad je car nazad doáel, štel 
si je grof f 1 e t n o kaputa zakapčiti. 
Car misleč, da grd hoče izpod kaputa 
oi užje potegnuti, spukne iz žepa revolve
re i streli grofa.

— Sudnji den Vu Berlinu su 
novu vera zruislili, koja se zove „sud- 
njega dneva svetci*, a verniki veiuju, 
da bode za kratko vreme konec sveta. 
Zadnjiput su vu kupalifiču se lnicu držali. 
Tam je Wagner prédikátor prodekuval, 
da kolera, potresi, nemiri vu Bugarskoj 
sve to kaže, da je suduji den več blizo

— Qgenj. 26. o. m. popoldan bil 
je og«nj vn Girkovljani. Pri Horváth 
Benediku polek grobje stanujučjin gazdi 
obdi/.avali su kaimine. Deca su se malo 
preveč mošta napile, pik si je jeden 8 
let stari dečec na pipu nažgal i vu 
škedenj odbežal. Naravska stvar, da 
se je Skedenj vulgal. To je još sva 
sreča da drugo uiksj nije izg ‘relo, kak 
ftkedenj.

Gospodarstvo.
Kuhinjski vrt vu jeseni.

Nemorerno za doeta opetuvati, kak 
je velika falinga da se pri nas jo*če navek 
tak čuda kuhinjskih vrtov najde, kojih 
je zemla sve do protuletja nepokopana, 
tojást Vu takovom stanju ostane, kak se 
povrče vun žela. To je takva fal nga, 
koja se vu dojdû oj leti na jako čuda 
stranib kaátiga, zato se ouda vu takvih 
kuhinjskih vrtih skoro navek zakesne 
sejadba vu protuletja i semenje vu ta- 
kovoj zemlji čuda huje vun zide i poleg 
toga zaostane.
Zato kak vu jesen vun zemeino kuhinjsko 
povrče, taki je potrebno ujegovu zemlju 
gori skopni, i taki opredeliti kaj bude se 
dojduče leto na jeduoin ali na drugom 

| mestu posadilo. Kuhinjski vrt na koliko 
j je moguče, moramo pred mrazom gori 

skopati; jedino ako je jesen mokra, onda 
moramo čakat:, da bude suho vreme 

| doilo, kajti vu mokrom vremenu je ne 
slobodoo gori kopati, stem bi več kvara 
kak banka napravili.

Da je goriskopavanje kuhinjskog 
vrta vu jesen čuda bolži, to se more 
na ptvi pogled opaziti, kajti gazda, kad 
je ve sve nutri pospravil, lakié dobi 
težake na protuletje kak na jesen, oso- 
bito onda, kad je jesen kesna, kajti onda 
ima svaki človek na svaku ruku č tda 
posla. Najvek-i zrok, da je uajboláe da 
se kuhinjski vrt vu jesen gori skopa, je 
to, kaj se ouda takov kuhinjski vrt 
lehko k sejatbi pripravi.

Kuhiujski vrt se mora globoko sko
pati. Krumpir ako je prav ne na pog- 
nojenoj zeinli, ipak jako raste a to zato, 
kajti ona trava, koja se vu zemli mjde 
spr hni je Nadale, tam gde je poguojeuo 
je gori kopivauje zato jako potrebno, da 
se zemla s gnojem zmeša, tak pognojena 
zemla čuda vekJ rod donese. Ali 
to si more svaki dobro zap-*mtiti, da se 
gnoj nesrne globoko vu zemlu zakopati. 
Da srno zemlu goriskopali, moramo zemlu 
zobačami poravnati.

Ako se kuhinjski vrt tak napravil 
kak smo ve op sali i tak počakamo do 
protuletja, onda se gospodarica nebude 
mogla lužiti, da je ne mogla vu pra
vom vremeu i povrtje vun pobrati, Ili 
da je ue m o g l a  p o s a d i t i ,  
kajti znamo, da vu takvej priliki svaku 
povrče čeka da se iz zemle vuu zeme, 
nego da bi bMo na protuletje gori sko
pano Jesenskim gorhkopavaojem nedo- 
birno samo vekfti plod, nego i to:

1) Da jesensko gori gkopavanje 
bole drži zimsku vlagu, kak da bi bilo 
na protuletje goriskopano.

2 ) 'rrt koji je vu jesen gori sko 
pan, je ne p »trebilo ua protuletje zuovič 
gorikopat', nego samo železnimi zab&čami 
zračiti pak se ouda lehko sa it ah seja

A krumpir se pak brez svake druge 
make iebkosadi vu o iu zemlju, koja je 
vu jesen bila gori skopan”, samo da 
ga moramo taki okopati čim ujegovu 
cimu opazimo.

Tak isto i ba/.ol.
Vu jesen na goriskopanoj zemlji 

zrasljena travina ge more lehko s želez
ni ni zobačami srašiti, kuja pak je bole 
globoka vu zemii, ona nemore povrtju 
n i k a j nahoditi samu t<>, da malo kesneše 
vuuzide.

Jesensko goriskopavanje je osim 
toga zato potrebno, kajti ako je zemla 
mehka, predi seme vunzide.

Nazadnje g u izkopavanje kuhinjskog 
vrta vu jesen dade zemlja, čuda bolše 
povrče i čuda bolje raste nego da bi 
bila zemlja ua protuletje gori skopana. 
Zelje je tulikajáe čuda jflkša ako je 
zemla vu jescu skopana, Samo to mo
ramo znati, da zelje čuda bole raste vu 
mehkoj zemlji. A okopovanje se mora 
onda ob&vitj kad travina vun zide,

C L \\4  Ž ITK A .
Fgenica 8 .— 8.35 -  Hrž 5 .60-6-25  
Ječmen 5.60 6.80— Zob — 6 .— 6.20 
Kuruza nova 5 .-5 .3 0  stara 6 '— 6 2 0
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Á r v e r é s i  h ir d e tn i . k ivo n a t.

A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hálósé# közhírré tos/i, hogy Zalamegye össz. 
árvapénzt-Ai a végrehaj'atónak S v e n d a 
J a k a b  végrehajtást szenvedő elleni 9*’ írt 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a n.-kanizsai kir. törvényszék (a perlaki 
kir. járásbíróság) területén levő Perlak köz
ségben fekvő s a perlaki 315 sztjkvben A I 
414 és 454 hrsz a. foglalt ingatlanoknak 
S v e n d a  J a k a b o t  illető ' ^ed részére 
207 frt kikiáltási árban továbbá a perlaki 
1954 sz. tjkvhen foglalt A I 1—6 sor2l6*, 
2-43 2741. 2*17 3041 és 3102 hrsz. alaO 
foglalt ingatlanoknak Sveiula Jákobot illető 
fele részére az :\rveve»st 640 frt bán ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennehl) megjelölt ingatlanok az

188ti. évi november hó 22-ik 
napján d. e. 10 órakor

Perlakon a helyszínén megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapít H kikiáltási áron 
alól is eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10" „ ál készpénzben, 
vagy óvadükképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előlege« elhelyezéséről kiállítón sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Perlakon 1880 évi május hó 19. 
napján

A perlaki kir. jbirúság mint telekkönyvi

V U ágponta  s z á llí tá s .

Legolcsóbb Legjobb s legpontosabb szolid
arak____  megrendelési forrás. szolgálat.

------ — ~ K ö z v e t le n  ü l H a m b u r g b ó l .  ..................-

K ávé, t l e a  és csem Egek n a g y b a n i  e la d á s á t
ajánljuk az alábbi árakon, mint ismereies, legjobb árukban, postadijmentesen. 

utánvét vagy az összeg előlege« beküldése mellett :
Kávé p irita tlan , 5 Kilón zsákokban, plornbozva 10 vámfont.

5 kg BAHIA. kellemes izü . • 3 0 0 15 kg. JAVA, zöld erős delical . . 5.10
„ RIO, finom erős , . . . .  360  n ARANYJÁYA, kiv. fin. enyhe 5.30
.  SANTOS böfizetö zöld . . 4-00 ’ P0RT0RICO, jó szagu erős . 680
„ CUBA, zöld erős, briliáns . . 4 3.1 GYÖNGYKÁVÉ kiv. fin. zöld . 6 75
„ GYÖNGY-MOKKA, atr. valódi tüzes 4 20 „  MENADO, kiv. finom nemes 6 50
„ CEYLON, kékes zöld, erős . 5.00 ., ARAB.-MOCOA, kiv. nemes,tüzes 7'20

Gőzzel p iríto tt Kény-kávé Thea eleg. chili <1 csomagoláHban
naponta friss nettó 4*\  kilónként . 4.55 OONGO !egíin. jószagu 1 kilo o. é. 2.60
510, 5-40. 5 9 5 .6  80 '« évnél továbbél- SOUCHONG kiv. fin. „ 1 ,, o. é. 3 70

tartható, nagyon kadós. CSALÁDI THEA Melange I o. é. 4 20
RUM Cuba igen fin»m 4 liter 3.05 UATJES Iegujj. körülb 30 db 2,ö5 

,, Jamnika kiv. fin. 4 « 4 20 •■HER1NQEK ■ 5 ki. hord. ,. 25 db. 2.60
,] „ ör. superfein 4 „ . - 8.30 Különleges sósberingek „ 400 db. 165

Nagyobb megrendelésnél megfelelő árengedmény. ^9t§ 
Hamisitatlan, legjobb minőségű áruért kezeskedünk es csak egy kísér

letet kérünk
Kimeritő árjegyzékek éa várni u ifák ingyen bérmentve. 399 15— 18

(ETTLING(ER és társa Hamburg. SS4

\  K.é^i tArjxyak c se réb e  a  le g m a g a sa b b  Á rb a n  Á tvétetnek , £
m N B : Bátorkodom még jól berendezett optikai ám rak tárom at is a n. é. közön- 
I ség szives figyelmébe ajánlani. 209 87— * 35
(  Vidéki megrendelések lelkiismorefesPn és pontosan eszközöltetnek
£X X XX X X I'ičf vuas/tkk szituisnvim uw H iáüü  X X XXXXXV

>120.000 frt. fői ivem nénvnyel \  C.

Nyom Fiscbel Kiilöp laptulajdouosnál U»ak tornyán.
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