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MURAKÖZ
m agyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi

_r: h e t i l a p  -------~

Erzsébet napján

Nem csak az egri ember lehel, 
büszke nevére. Mi. kik itt a két folyam 
közti vidéken lakunk, szintén nem egy 
kövei vittünk szeretett hazánk ezer 
éves alkotmányának épületéhez Nem 
vsak egyszer villogtatták meg kardjukat 
a haza védelmére a horvát nyelvű, de 
a magyar hazáért élő-haló hősök, kik 
ill születtek, s itt éltek. A Zrínyiek 
Magyarország büszkesége lesznek, mig 
csak egy magyar s z í v  dobog magyar 
kebelben. S soha - soha panasz nem 
volt e vidék lakóira. Mily büszke lehet 
minden muraköz-, hogy lelkiisineretét 
nem terhel« amaz iszonyú vád, melyet 
elejtenünk, de el nem feledtük azoknak, 
kiknek homlokán a bujtogató, a hon
áruló bélyege van sütve Mondom, elej
iettük a vádat, mert hisz testvérekül 
fogadtuk őket. midőn az elnyomatás 
korszaka ulán megemlékezlek a mi jo
gainkról is, de résen vagyunk, hogy egy 
esetleg bekövetkezendő ilynemű álla 
pótban védte legyünk ellenük

Volt-e szükség valamikor a mi ha
zafias érzelmeinkben kételkedni Bizo 
nyara nem ! Oly roppant közel azokhoz, 
kik a magyar ellen olyan indokolatlan 
vak haragot táplálnak, nem engedtük 
magunkat félre vezetni csábitásaik ál 
tál hanem ezereteitel és lelkesedéssel 
csügglünk imádott hazánkon, mint a 
csecsemő anyja kebelén

Fis a közel múltba mily buzgal
mai fejtettünk ki, ho'-y megtanuljuk 
hazánk gyönyörű nyelvét, hogy ez ál 
lal szorosabbá fííZ/.ük a kapcsot, mely 
hozzá köt.

Iskoláinkban magyar szellemben 
tanitnak, iparosaink és kereskedőink 
magya helyekre küld k gyermekeiket 
kiképezni. Nincs senki, ki csökönyösen 
el aka na maradni, igyekszik mindenki 
lépést haladni a kor szegemével, ma
gyar szellemben És ez igy helyes i>e 
rék honfiaink a művelődés, az anyagi 
és szellemi jóllét magvait hintették el 
ha fáradozásainknak gyümölcse in -g 
éi k. oda állunk mi s. s joggal köve 
tel ük a részeinket, hisz mi is e drága 
hon édis gyermekei vagyunk, kiknek 
nem vetheti szemére senki hogy nem 
szerették anyjokat, hanem hogy igye 
keztek mindig eleget tenni kötelessé
geiknek irányában.

És hogy igy lesz az a jövőben, 
arról kezeske >k a mull

Jól esik ezeket elmondanunk ez 
alkalommal, a midőn a magyarok sze
rétéit királynéja: Erzsébet O Felsége 
névünnepe beleesik lapunk mai szá
mának heti rendjébe: kötelességünk a 
íenlebbi sorokat a magyarok védasz- 
szonyának névnapja alkalmából hangoz
tatnunk. különösen lapunk hasábjain, 
hisz Ö Felsége fényesen adott a hor- 
vátnyelvü Muraközieknek példát azzal, 
hogy a magyar nyelvet elsajátította s 
fenséges gyermekeit is megtanította arra 
Szolgáljon ez a muraközi népnek buz
dításul a megkezdeti munkához!

Muraköze k! — Erzsébet napját 
mint a mi felséges asszonyunk névün
nepét, mi is ünnepeljük meg! És egy 
szívvel lélekkel mondjuk : Tartsa Isten Ó 
Felségéi, a magyarok koronás királynéját,

A vallásról
Az 6-\Hág elenyészett. Minden alaki 

tökélye én külső palléro-ottsága mellet! is 
vesznie kellett: meri Ciceró és Aristoteles/ 
társadalma és anyagi küzdelem szülte önzé 
»en s az élet fényéből kifejlett dölyfön ala
púit. AJig múlt el azonban egy embsröllö-

mióta Ciceró a munka megalázásával és 
annak lealacsonyiiásával kimondotta az antik 
bölcseségre a tönköt, me: jetant a nagy v»l- 
lásalapitó, hogy a imii'káról elhárítsa a 
szégyen hé yegél, hogy azt szabaddá e g y  
es megszentelje, hogy a/.l erkölcsi rendelte
tésének visszaadja, hogy a becnületes munka 
pályáját a szellemi megváltás es anyagi 
uralom méltóságára, az élet imájának, h* 
Is'en tis/.teleién k jelentőségére emelje. És 
ezzel me-vetette a munka c/.ivilizá’ori ha
talmát, mely uralom a termés/«' fölött, er
kölcsi emelkedettség és folytonos haladás 
a szellem s anyag terén agyaráit .

A földi törekvésnek természetes határt 
szál) a halál. A legnagyobb buzgalma törek
vés, a legügyesebb kar, a legnug, óbb iáng- 
éiz munkáin csak töredékes marad, kiki 
csak részleges vívmányokkal válik meg az 
éleitől. Vájjon a halál mindennek \ége? Aki 
e kérdésre igennel fele!, az egyben minden 
emberi törekvés c/.élt&lmságát állítja. Meddő 
minden munka, hiú minden fá’-adalo-n, az 
élet egyedüli helyes megodiua. a megsem
misülés- l»e ime előáll a val á \  és azt tanítja, 
hogy a/, ember valóján oly c:élra'örekszik, 
melynek elérésere az élet csak elölépcsőül 
szolgél A törekvés a ha'áron innen van. 
annak elérésére azon tű t ,  A teljesülés, a 
megoldás és örökkévalóság feladata. Nincs 
azért elveszett élet, i-incs hasztalan törekvés: 
egyetlen egy törekvés is az örökkévalóságban 
találja megoldását a legcsekélyebb munka 
is jutalmát Istennél talál|a, kinek dicsőségére 
vitetett végbe

Hiú im azért minden fáradozás mely 
pusztán az anyagi erdekek tej'esztése által 
akarja elérni a népnek boldogságát! Boldog
ság és elégedettseg anyagi lök árán meg nem 

( szerezhetők Csak azon s>siv lehet uvugodt 
és boldog, mely békéjét Istennél keresi Ke
resni fogja az ilyen is a föld javait, de ra|- 
t k csüngni nem fog. dolgozik é s  serényen 
munkálkodik ő is. de <>-ak azért, mert írva 
van : „arezod veri'ékóvel fogod keresni ke 
ijyeredei" és  »aki nem do'gozik, ne egyék" 
És mid >n minden óhaja és törekvése, kéz-- 
mindé-« munkája Istené, egyben mindenét 
I-ten adományaként lekin'i- Tudja, hogy a 
fö d taradalmas munka tere, de tudja azt is, 
hogy ver't< ke teljes jn almát gyümölcséi 
nem itt. hanem ott szedi.

A vallás Istenre viszi a munkát any 
nyiban is, a mennyiben annak kötelmét Isten 
parancsára vezeti vissza, másrészt annak 
(■ikereéit Isten áldására utal. A vallás kö- 

j vetelménye szerint az embernek folyton 
munkás-.ak kell lennie. Isten dic őségéért 

i kell törekednie, gondoskodnia és dolgoznia, 
de minden munkája meddő marad ha bu/gó 
alázatos ima, ünmegt leadás és szeretetteljes 
áldozatkészséggel nem esdi le verítékére 
Isten áldásának termelő harmatát-

Fájdalom ! mindkettőről oly könnyen 
megteledkezünk. Látjuk nagy tömegét azok
nak kik tétlenül és renyhén állnak, a helyett,

1 hogy folytonos munkálkodás által töltenek 
be hivatásukat. De látunk olyakat is. kik 
bátran es kitartóan küzdik az élet küzdel - 
inét de hiányzik bennök a vallásos tevé
kenység bölcsesége az ima-az önm egtagadás 
szelleme- Innen az erők túlbecsülése. « az 
önzés kapzsisága, innen az elégedetlenség a 

, ketségbeesés midőn a megfeszített munkás- 
ság gyümölcsléién marad ionén a kölc-őnös 
irigység meddő versenygés a szeretetlenség 
mik sokszor a legnemesebb törekvéseket is 
meddőkké teszik Minden elveszett- a hol az 
ember ceak önmagát keresi'

Ha a munka a társadalmi haladásnak 
egyik főiénye/öje, a vallás a munkának 
rugója, midőn beléje olt A annak két leglénye 
gesebb emeltyűiét- a szabadságot és a szeré
tétől. Minden haladásnak, mind a szellemi, 
mind a közgazdasági életben, egyik alapja a 
szabad.-ág, mely midőn az egyéni erőkifej
tésnek megadja a maga lehető s/éles jog
alapját, a társadalomban a jogos versenynek 
biztosítja útját melyben — azt helyesen 
fölfogva. — van az emberi erő diadalán ik 
mezeje! de alapja van a szereteiben is mely 
az - in berek oly egyesülését lélesiii, melyben 
mindenki embertársa érdekében épen úgy 
gondoskodik, mint önmagáról.

Urunk a mennyből lehozta a földre a 
szabadságot. Az emberek mindauynyian 
tagjai egy nagv családnak, melynek atyja az 
Ist.-n, Mindenki születésévei' magával ho/zt 
a természet koronáját. Mindannyian Isten 
teremtményei vagyunk és természetünkben 
egyenlők. Kiki latén képmását hordja bal- 
hatatlan lelkében s mindenki köte’essége 
veleszületett szakadatlan munkásságával Isten

| dicsőségére munkálkodni itt- hogy elnyerhesse 
fáradozása jutalmát ott.

Szent bitünk szerzője a mennyből 
lehozta a szeretetet. > Arról ösmerendenek meg 
a emberek hogy tanítványaim vagytok, 
ha s etetitek egymást«. Ebben van a vallás 
tonséges hagyománya s ebben nyilvánul 
társadalom alkotó és fenntartó erője.

Csak a szeretet oldhatja meg és köz
vetíti szerencsés sikerrel a/on nehézségeket 
melye.« az emberi nem szolidaritása és egye
diségi jogköre közt bonyolultak. És ha 
majd az ellentétek közt mindig élesebb lesz 
a harcz, és mindig távolabb fog állni a 
megoldás lehetősége az uralgó testi és lelki 
nyomor, az elhagyatottsáu: közepeit« ki fog 
gyuladni a vallás c h a ri t a s >: lüze. hogy 
az odaadas erejét, az áldozat hatalmát ki tej - 
leszsze. A szeretet művei újból közelebb 
fogják hozni egymáshoz a megoszolt emberi 
sziveket és e'hárittatnak majd azon mester 
séges akadályok korlátok, melyeket az 
öu/és és kevélység emeltek-

B . Ifi I.

C S  A R N O  K .

A hóhér alma 
A mester feltekint 
S legényeinek int 
„Csak gyorsan, szaporán 
Készüljön az állvány.
-Mire a nap felkel,
Készen legyen a hely 
Hol én ma, — borzadok 
Először gyilkolok .

Csitt! ne sajogjatok,
Halkan kopogj ltok,
Hogy ott a börtönben 
Ö fel ne ébredjen.
Hisz van, akit szeret,
8  álmában ölelget

Isten ki lelkemet 
Látod és szivemet 
Bocsüss meg én nekem 
Nem lesz az én vétkem,
Mások a hóhérok,
En csak eszköz vagyok!“

A durva legények 
Ük úgy is csendesek,
Nem kell a szesz nekik 
Ma egy' sem szomjazik,
Egyk sem szól, beszél,
Saját hangjától fél

Csak mostan, mikor egy 
A börtön felé megy 
Ijedten fut vissza 
S rémülve kiállja ;
»László s Gara lánya 
Aa éghez felszálla !«

A többiek hiszik 
Mert hinni szeretik 
A mester kalap át 
Leveszi s hálát ád:
»Köszönöm Istenem,
Hogy nem kell vétk-v-nem!«

N L

H o z z a . .
Oly szivvidtló mosolygást.

Mint szemedben,kedvesem, 
Utborszin ajkadon kivül 

Nem lelhetni sehol sem

S e két mosoly szép arezodnn 
Olyan pírrá egyesül,

Hogy hasonlót csak a hajnal 
Mutat egyes-egyedül

S valamint a rózsás hajnal 
Jelenti a szép nap (:

Bús egem is kiderül, ha 
Látom vidám mosolyod.

H  &

A MURAI TÜNDÉR
— Kegénye* elbeeeélé*

Irta: H O R V Á T H  G Y U L A
„Mely .Mar*, zsvnr.ie hu nieg-nr. <t . . .
Murit p.irtjáu husiitok en ittonnd;
Zúgva jttneií. zúgva mennek a bábuk.
De ón cs.k Mura pártján
Te ntíiiiiil bioalak . . *

Ó dalolta ezt, az a kedves, mindig jó
kedvű aranyos Erzsiké, a halász leánya, kit 
a nép csuk „murai tündérnek" nevezett. 
Árvalányhaj fürtéi, hófehér homloka, len
virág kék szeme, piczi biborpiros ajaka va
lóságos tündérré varázsolták, fiát mikor még 
azt a szép édes - bús dait'dalolá! Szerelemre 
gyulád) a szív, megiliasull a lélek.

Olt lako't a Mura pattján az öreg ha
lász s k — sok éven át, s midőn ereje mái 
végkép kimerült, leányának adá át az eve 
zöt. Volt is ám jó jövedelem, még az is át
járt a Murá", kinek a túlparton semmi dol
ga sem volt ; áztál gáláidul honorálták a 
szép Erzsikét . hogy is ne ! mikor azok a 
liliom — karok úgy kifáradtak az evezésben

Akt egyszer csónakában ült, eszét, szi
vét hagyá zálogul, de hiába, me;t az a kis 
hamis mindig kinevette imádóit. Uram Isten ! 
már hogy lehet, hogy egy szívvel biró egyén 
ne tudjon szerelni, s hozzá egy nő kinek 
szivét csupa szerelemből gyúrta a ter
mészet !

De adjuk át a szót a regének !
Egy nyári nap alkonytáján a kunyhó 

előtt ült a vén halász felt ve őrzött kincsé
vel. Erzsikével. A Mura söld hullámai olyan 
szokatlanul zsongtak, s a titokzatos zenét 
mindketten feszülten hallgatták, E varázs 
hatása alatt egyikük sem vette észre, hogy 
egy ifjú lopódzott a hátuk mögé. gyengéden 
megérintve a leányt.

Erzsiké felrezzeni, s kissé durczásan 
nézett a jövevényre.

— Talán csak nem haragszik a kis 
tündér? szól nyájasan az ifjú-

Mondja csak galambom, átvinne-e en
gem a túlsó parira, mert sietős az utam 
nagyon.

— Igen szívesen, volt a leány lako- 
nikus válasza.

Már a folyó közepén siklott a kis sajka, 
midőn a:: ifjú szén«- adélyesen a leányka ele 
vétó magát s szivet megindilólag mondá :

— Erzsiké- én magát réglelenül szere
tem, legyen nőm, adja kezét; elviszem 
atyámhoz- ő gazdag, s mi olyan boldogok 
leszünk, mint a gerlepár a lombok sátrain

A szép leány hangos kae/.ajra fakadt, 
s csak annyit mondott :

— Vigyázzon uram, mert a sajka még 
fölborul, pedig nem szerelnék ám meghalni, 
lévé hozzá kaczeran. Ezzel erővel evezni 
kezdett. Az ifjú azonnal megragadta kezét :

— Ne igy édes Erzsiké óh ne beszéli 
igy. Mondd, hogy szerelsz, hogy nőm leszel, 
gazdag kit bámulni iOg a vi'ág — oh jer
-  jer, oszd meg velem a boldogságot...!

— Én senkit szeretni nem tudok.
— NemPkérdé szikrázó szemekkel azitju
— Soha, soha!
- -  Erzsiké, még egyszer kérlek, s úgy 

folytak köméi, mint a zápor, ne tégy ön
gyilkossá, fiatal vagyok még, aki szerelni, s 
boldogítani tud, mosolyogva halok meg éret
ted, csak azt mondd, hogy szeretsz

Eu Istenem ' hogy mondhassam mikor 
szivem nem érzi a valót. Aztán miért lenne 
öngyilkos? Bohóság! hisz a férfi minden 
uj|ára tiz szere'öt kap, s oly szép és gazdag 
ifjú, mit akar egy szegény halász lánnyal ?

— Nem nézem én a fényt, a gazdag
ságot mert mit ér az égbolt, ha csillaga 
nem ragyog ? mit ér a virág, ha nincsen 
il'ata? Nekem mindenem van a világon, de 
boldoggá csak szerelmed teend.

— Uram akkor soha boldog nem lesz.
— Hiába tehát minden kérelem ? s e 

szóknál oly erővel ugrott fel, hogy a kis 
jármű majdnem (elfordult. Jól van Erzsiké, 
nem háborgatLk örült szerelmemmel, elme
gyek ebből a gyűlölt világból, de megsiratsz 
még engem . . .

Erre mint az örültek álmaikban, úgy 
susogá:

— A nap már ienyugodott nekem örök
re . .  . Vigyázz, esténktől ott nyugat felől 
egy bánatos, halvány csillag remeg az ég  
peremén, . . .  azaz éo megátkozott lelkem 
. . .  az örökké őrködni fog feletted . . . .  
megzavarom leggyönyörűbb napjaidat . . . 
és te - . . boldog soha rjem leszel . . . .

E pillanatban ü íszrcsiptak feje felett a 
tajtékzó ltabíodrok-



Kellemes tavaszi nap van. A nap ál
dó melege kicsa'js rejtőkéből a bogárkát, 
furcsa nótáját csiripelve- örül a természet 
feltámadásának.

Az öreg halász is olt öl bánatos arc
cal a kunyhó előtt, Uönyes szemekkel te
kint a zajgó Murába, s ajka szakadozott 
mondatokat mormol:

— Nem, nem volt bűnös, és elitélnék? 
Az nem lehet . . . Uirák kérdezzétek meg 
a habokat . . .  hallgassátok csak meg . • 
az leányom ártatlanságáról zsong . . . Sze
rencsét en gyermekem mily keserűvé let
tek öreg napjaim . . . .

— Oh nem édes atyám, csendül meg 
e pereiben egy kedves hanu a iüle mögött, 
Hisz Erasikéd szabad . • . szabad, mint a 
madár . . .

— Nagy Isten ! kiálta fel az öreg ha
lász. Leányom, egyetlen életem ! Ezután el
mondta Erzsiké, hogy mikép tűnt ki 'rtat- 
lansága, hogy azok a birák mily kedves 
emberek és sokat nagyon sokat.

Athropos, Lacbesis és Ciotho a végzet 
istenének e három leánya az alvilág porphyr 
palotájában kedélyesen fonták, szőtték és 
vagdalták az emberi elet fonalát. Lacbesis 
epen egy saép szálat sodort miközben igy 
szólt Athroposhoz :

— Nővérem, én nagyon szeretném ezen 
szálat soká, nagyon soká gombo'yitani. Szép, 
fiatal leányé az. aki még sem szerelmet, 
sem bánatot nem ismer.

— Ez kedvesem egyedül atyánktól függ. 
Ugy-e bár ezen fonal azon öreg halász le
ányáé, aki olt a Mura partján lakik

— Igen azé a szép leányé.
E pillanatban óriási szó1 vész, dörgés 

is villámlás közt megjelenik az alvilág ura. 
a leányok serényen dolgoztak különösen 
Ahi opos irgalom nélkül vagdalta a fonalat 
Hullott a sok csillag az égről, és szakadt 
meg a s z ív  a bolygó földgolyón . .

Az alvilág ura. miután a munkát meg
szemlélte távozni készüli, de Lachesis egy 
kérést koczkáztatoil.

— Atyám- e leány éle'é* nyújtsd boaz- 
„zabbra ö megérdemli. Hisz oly rövid még 
e tónál, s már is d  kell vágni.

— Mennyi idő van számára ?
Csak 18 éves, atyám.

-  Ennél több nincs az életkönyvbe 
írva, többet nem adhatok

— De atyám, légy könyörületea!
— Jót van- meghoBszabiiom- de öröm

napja nem soká tart. a boldog nem fog 
tenni soha.

— És miért, kérdezek a leányok, hisz 
ö nem bűnös.

— Igen. bűnös, mert s/.erelmeérl egy 
térti a Mura hullámaiba ölte magát Oda 
löm a földön megbocsátottak neki de a sö
tétség e birodalmainak ura kegyelmet nem 
i s m e r .

A leányok elszörnyüködve a hallotta
kon. folytatták a rettenetes munkát.

Evek múltak, s az öreg halász családi 
életében semmi különös esemény nem tö r 
tént. Hanem egyszer csak bekopog bozzá 
Zelena Pista, a \ idék legszebb legénye, elő
adván azon kérését, hogyha az Isten is egy
másnak szánta őket, akkor Erzsiké meg
tartja a selyem keszkenőt.

Az öreg e szókra megvakarla mindkét 
füle tövét, (de ha három lett volna is...i 1 
aztán csak annyit mondott, azaz leányára | 
nézett, és semmit se mondott. Hanem Er
zsikének nagyot dobbant a szive, s minden 
teketória nélkül felcsapott Pisla menyasz- 
szunyának.

Hogy azután mi történt az én kedves 
ol vasóm bizonyosan kitalálta.

Egy évig a boldog pár a legnagyobb 
szereidben élt, hárem azután Er/sike egy
szerre csak szomorú és szótlan lett. Hiába 
kérdezte a férje-ura, mi a baja : hasztalan 
nevezte kedves galambjának, hajnal csillag
nak. a kis menyecske csak sirt, csak 
hervadóit.

Éjjel álmából fel-felrezzent. a velőt- 
rázó sikoltással kiáltá .-

— Az a csillag, ott nyugoton nem 
h így n*kem bókét . . . c ak állj meg . . . 
hisz már szeretlek . . .

Borzasztó volt látni az élőhalottat.
Orvosokat hívtak, de segíteni nem le 

h -tett. Mindegyik rémlátomáuyból fejlődő s 
az őrültség felé haladó lelki bainak minősi« 
tette, csak de. Cakominpack akart mástcon- 
siatálni. V*stag szemüvege fölé még egy 
p.ir téli ablakot lett- s azokon keresztül 
felfedezte, hogy szivgörcscsel járó fris lyuk- 
siem képződés ez, mely álmaiból felrázza, 
egyéb semmi s már tyúkszem irtó szert 
ak»rl rendelni.

A körüláilók úgy tudtaK volna nevetni 
a/, orvosi mdomány zenythjén álló dr. ész
revétele fölött, ha a helyzet nem lett \olna 
oly lelket rázóan szomorú.

A pár hóval ezelőtt még boldog férjet 
meg törte a csapá3. s egybekelésük második 
evlordulóia napján már a szomorú fűz 
lombja sut logoit porladó szivének hamvai 
felett...

Az öreg halászt is rég eltemették. 
Erzsiké egyedül, árván elhagyaiva minden
kitől maradott a nagy világban

Aki előbb szerelméért rajongott, most 
legfeljebb szánalmat ha érzett irántá. A 
szenvedés teljesen eltorzitá gyönyörű alakját 
nemcsak, de lelkét is •öröksötétség boriiá el. 
Szemeiben néha-néha felvillanó tűz küzdő 
lelkének villámaként czikázott. Heg1 hova

[.. lett az az egykori csengő kacaj az a bűvös 
mosoly . ? örökre elhangzott, örökre megfa- 

! gyűlt.
Ezután is legkedvesebb helye volt a 

Mura partján épült, s az idő által teljesen 
megrongált halászkunyhó. Napközben csen
des volt, de alkonyai táján, midőn egy egy 
csillag kezdett mutatkozni a láthatáron, fel
ébredi henne a fájdalmas múlt, s megőszüli 
fürtéit tépve, el akart futni a csillagok elöl. 
Örült kacaját, zokogását átkait c<ak a Mura 
hömpölygő hullámai értették s szenvedett a 
szerencsétlen, mignem az a nyugati csillag 
öt is a hullámokba kerge'é, s halálával a 
regének is vége lett

/ /  I  t i  ÍJ  h  .

Gresz Alajos Csáktornyái ügy
véd f hó 17-én helyezi át irodá éi 
Perlakra s költözik el Csáktornyáról 
Amidőn Grész ur távozik Csáktornyá
ról. nem mulaszthatjuk el, hogy meg 
ne emlékeznünk róla mint aki tevékeny 
részt vett Csákiornya város minden 
művelődési, hazafias és emberbaráti 
mozgalmában, p. o. a tüzoltó-egylelben 
mint parancsnok, a kisdedóvó egylet 
ben mint ügyész sat s mint aki az 
irányadó társadalomban úgy. mint a 
polgárság körében közszeretetben ré 
szesült Amidőn egyrészt sajnáljuk tá 
vozását, másré zről örülünk, hogy Per
lak városa egy tevékeny polgárt nyer 
benne Amidőn szivünkből mondunk 
neki »Isten hozzá lot«, kívánjuk.hogy 
Perlakon minél előbb megszokjék s 
az alsó vidék emelésére hatha'ósan 
közreműködjék !

Sajtóhiba Lapunk mull szá 
mában a kir tanfelügyelő nyílt levelét 
követő szerkesztői megjegyzésbe egy 
értelemzavaró sajtóhiba csúszolI be, 
amit ezennel kijavítunk, nevezetesen a 
lap homlokának 4 hasábján (7. sor) 
p á r  f o r i n t o k n a k  helyett s z á z  
f o r i n t o k n a k  olvasandó

— Uj plébánia Muraközben Biz 
tos forrásból értesülünk arról, hogy a 
slridói plébániához tallózó Rácz Kani
zsa községben uj plébánia fog szervez- 
tetni Megírjuk úgy, amint hallottuk. 
Ezen uj plébániához a következő köz 
ségek tartoznának : Rácz-Kanizsa, Gi- 
bina, Sáffárskó, Vescsicza Sáffárscsák, 
Gibinscsák, III hegykerület, 11. hegy 
kerület Sprincz és Globoko. Az nj plé
bánia szervezésének indiló okai minden 
esetre alaposak . z említett községek 
messze fekszenek Stridólól. tehát a 
népnek a vallási dolgokban való rész
véte meg van nehezítve Uácz-Kanizsán 
nagy templom, illő plébániai jövedel m 
s jól szervezett iskola \an Plébánia 
lakul az állami iskola jelenlegi helyi
sége van k szemelve. Az említett köz
ségek emelkedése s a lelkiekben való 
könyebb vezetése szempontjából min
denesetre üdvös, inesszekihaió esemény 
leend ha a terv keresztül lesz vive.
Itt nem személyi érdekekről hanem 
sok ezer embernek lelkiekben való elő 
meneteléről van sz>, amelyeknél a 
halad» egyéni érdekek nem jöhetnek 
számításba Üdvözöljük tehát Érsek nr 
O Eminenciáját. aki ezen tervévei újab
ban jelét adta annak, hogy Muraköz ; 
népéről gondoskodik.

— A muraközi Önsegélyző Tiszti 
Szövetkezeinek 1886 évi junius hó 
lö-áról kelt és a szövetkezet tagjai ál
tal elfogadott Alapszabályok, a nagy 
kan jai kir- törvényszék, mint keres
kedelmi bíróság által 1888- évi október 
hó 7 én 4495 p. 8 6  sz a. kelt végzés
sel helyben hagyatván a kereskodelmj 
társasezég jegyzékének I kötet 138. 
lapján bejegyeztettek Miről a t, ez. 
jogos illák ezennel értesittelvén fölké
retnek, hogy Szövetkezetünket pártolva 
minél tömegesebben belépni szíves
kedjenek.

—  A helybeli Dalegyesület f. h<> 
6 -án hosszabb pihenés után ismét meg
kezdte működését. Nevezett napon 
ugyanis az egyesületnek 2 2  működő 
tagja összejővén kinyilatkoztatták,hogy
az egyesületet föleleveniteni akarják s 
erre magukat aláírásukkal G kötelez 
ték Majd Szmkovits Ferencz elnök a 
maga és liszttársainak nevében köszö*

netet mondott eddigi támogat tatásukért, 
az uj tisztikart kérte megválaszlatni. 
Mi nyomban következőleg eszközölte
tett ; elnök lett Szinkovits Ferencz, 
pénztá os Pólyák Mátyás, gazda Rhé 
dei Ferencz, jegyző Zrínyi Károly Az 
egyesület karmesterei Alszeghy Alajos 
és Ilübner Károly. A pénztár meg
vizsgálásé a Németh István és Fischer 
Endre tagokból álló bizottság külde
tett ki

— Kottori nagvközseg folyamod
ványát nyújtotta be a minden hét kedd
jén tartandó hetivásár engedélyezése 
iránt a minisztériumhoz Tekintve, hogy 
lolyamodó nagyközség 50 »9 lélekre 
rugó plébánia közpo ltját képezi s az 
utolsó népszámlálás szerint maga is 
2994 lakost számlál , t Mntve továbbá, 
hogy területén vasúti állomás, p'sta 
és távirda hivatal s csendőrállomás 
létezik, ezenkívül pedig a Hirschler és 
U laki fanagykereskedő ezég ottani te 
lepe egész éven át körülbelül kétszáz 
munkást foglalkoztat, a lakosok jelenté
keny része tehát szükségleteinek be
szerzésével a piaczra Iái szik utalva 
lenni; tekinlve végül, hogy kérvényező 
nagyközségben 54, részben igen jelen 
lékeny kereskedő s iparos települt le en
nélfogva Zalavá-inepye alispáni hivatala 
ezen folyamodványt szintén me'egen 
pártolta. Az engedély/ ezek alapján a 
minisztérium már megadta

— A muraközi községi számvizsgáló 
elnökök: 1. Csáktornyái járás. 1. Br. 
Nefzern Károly Csáktornya, Pribiszlá- 
vecz, F.-Pusztákovecz, Mácskovecz, Sen- 
kovecz, Szávszkavecz, Jánosfalu, Iváuo- 
vecz, Nedeliez. 2. Vlasits György Mi- 
hovlyáu. 3. Krássovccz Ottó Felső-Hrás- 
csány, Macziuecz, Pretetinecz, Csive.sán, 
Teruovecz, Kursanecz, Totovecz, Straho- 
ninecz, Szlákovecz. 4 Körngast József 
Kursánecz. 5 Szabó Lijoj Felső Miiiá- 
lyovecz, Bogilánovecz, Felső-Doinboru, 
Badlicsán, Prehovecz, Preszeka, Tup- 
kovecz, IV. Hegy kei ület, U agoszlávecz 
falu 6 . Sárosy Lás'ló V. Hegykerület 
Zá^zádb-gy, ZászádfUu, K -Mihályovecz, 
Brezje. 7. Oszterlmber László Podturen, I 
Ferkátinicz, Miklávecz, Szivicza. 8 . j 
Padusiczky Lajos Belicza, Gárdinovecz,
9. Vrana Frigyes Vrátisinecz, Krizso- 
vecz, F.-Kralyovecz, Kristáuovecz, Z is- í 
kovecz. 10 Kotter Márton Peklenicza.
1 1 . 8 modics Elek VI. Hegykerület, ! 
Szelnicza fára, VII. Hegykerü'et, Stru- j 
kovecz 12 Senk János Muraszerd&bely.
— 11. Perlaki járás 1 . Hirschler Miksa 
Kottori, A Vidavecz 2. Kollay Rókus 
Alsó Dombom. 3. Golub János Szeut- 
Mária, Aj-Mihályovecz. 4- Hergár István 
Csukovecz, Dráskovecz, Hemusovccz, 
Opporovecz 5. Mestrics Gábor Pét lak, 
Goricsán 6 . Bánelly Sándor Csirkovlyán 
A,-K alyovecz* 7. Molnár Antal Cselio- 
vecz. Tüske Szí, György, AlsóPusztako 
vecz. 8 . Peczek György Hódosán, A.- 
Hrástyán, Pálinovecz. Turcsiscse 9. Sza
bó Imre Derssimorccz, Strelecz, Pálo* 
vecz, Jurcsevecz, Benkovecz, Szoboticza.
10. Sípos Károly Ottók, Prodbreszt, 
Orehovicza Vulláriai 1 1 . König Ernő 
Dekánovecz Novákovecz Domásinecz,
12 Gadó Mátyás Murakeresztur, Kollát- 
s/.og. 13. Gyóifty János és Hirschler 
Miksa Légrad.

— M. hó 28 án Mihályovics Jó 
zsif zágrábi bibornok érsek ur a szoboticzai 
káutor-tanitói állomásra Fachs Adolf 
Dráva-Szt.-Mártoni kántortanitó urat 
kegyeskedett hivatalból kinevezni.

# 'E l i  YíJSÍJh\

A k e n y é r .  A tudománynak eddig 
lehetetlen volt kikutatni mikor kezdték az 
emberek a gabonát vatni, hogy abból lisztet 
s ebből ismét kenyeret készítsenek, ügy 
te szik azombam hogy a kenyérsütés lellalá- 
lása nem is nyúl k vissza í z  ősidőkbe, me
lyekről álmadozni szerelnek. Az az egy 
azonban bizonyos, hogy mégis nagy ideje 
már annak, hogy a kenyeret ismerik Feltűnő 
azonban, hogy úgy a kenyér láplálékonysága, 
mint a tés/.takészités módja tekintetében a 
nép nem bir kellő ismeretekkel. Ezért talán 
érdekes lesz egy szaktudós véleményét meg
hallgatni. Dr- W e d e l  E. irja : A kenyér 
készítése lényegében abban rejlik, hogy a 
lisztet közönséges rozs- vagy búzalisztet) 
vi/.zel tésztává gyúrják a aztán élesztőt adva 
hozzá, közepes hőmérsékletnél (30u C körűi) 
kelni engedik s aautáu megsütik. A kenyér

gazdag ezukor . de szegény fehérnye tarta
lomban. Egy felnőtt férfiúnak, csupán, hogy 
tehérnye szükségletét födózze, naponkint 3 
font kenyérre volna szüksége Mindennapi 
kenyerűnknek az a nagy hátránya van. hogy 
nem sokáig (ártható el frissen. De a kultura 
hat dm »s góczpontjain, a nagy varosokban,hol 
a pékek ‘2 -3-szor sütnek napjában, kevésbbé 
észlelhető mint tengeri utazásokon, hadsere 
geknél, slb. Azonban kenyerünk készítésénél 
a gabonában levő tápláló erő legnagyobb 
része veszendőbe megy. E bajokon segítendő 
Angliában 2 év előtt egyesület alakult: »a 
kenyér-reform egylet.« Különös lisztfajt álli- 
tottak elő s a keléshez eddig használatos 
élesztő helyett, maláta élesztőt alkalmaztak. 
Ilyen keny< r. maláta-kenyér név alatt most 
Berlinben is kapható. ízletessége s könnyű 
< mészthetősége állal kiváló. s az a nagy 
előnye van, hogy 4 hétnél tovább f r i s s e n  
t a r t h a t ó  el.

Ó r a  m ű v e k  a régieknél: Eleinknek 
— tudvalevőleg— nem voltak olyan szer 
kezelő óraműveik, milyenek manapság van
nak használatban, minthogy azonban az 
időmérés szükségét már ők is erősen érezték 
viziörák állal segítettek a hajon, melyek szer
kezete az idők folyamán nagyon művésziessé 
\ Alt. Egyiptomban már az ókorban ismerték 
a viziórákat. valamint Assyriában is. Hengei 
alaku edények voitak ezek. fenekükön kis 
nyílással, melyen át a viz iassan csepegett 
kifelé. Ilyenek voltak a hi es Ninive órái 
melyeket reggel egy adott jelre töltöttek 
meg. Számlappal é < mutatóval a viziórákat 
Egyplomban látták el először es löWéletesi 
telték szerkezetüket fogaskerekek által, úgy, 
hogy kisebb időszakok is lemérhetők legye
nek. Athén törvény termeiben viziórákkal 
határozták a peres feleknek az. időt, mely 
alatt beszélni jogosítva voltak s innen a 
hagatellperekel „száraz pöröknek* is nevez
ték, mert ezeknél a vízióra s igy lágabb 
értelemben víz. használatban nem volt: igy 
különböztetvén meg azokat a nagyobbszabásu. 
úgynevezett vizes perektől Rómában a 
viziórák 145 ben Kr. e. kerüllek először 
szinte törvényszéki használatra A vádló i't 
kél, a v*dö három órai időt nyert, a vízióra 
szerint, beszélhelésre. 62-ben Kr e. Pompejus 
pompás viziórát állított (el a kapitoliumban,

I melyet Pontos királyától hozott el hadisarcz 
! tejeben Ennek az óraműnek henger«* és 
I számlapja szinarany volt, mutatói rubinokkal 
i voltak kirakva s az órákat jelző számok 
i szatírokból metszve. Mesterséges szerkezet« 

által (eltűnő az a vízióra is, melyet Pipin 
frank kirá'y küldött a pápának, ez a nap és 
hold járását is mutatta Leghíresebb vo 
Harun al Raschid bagdadi kalifa viziórája, 
melyet Nagy Károlynak küldött ajándékba.
E nevezetes műdaiabon az arab órások 17 
évig dolgoztak. Óramutatója mesterséges 
szerkezettel volt kapcso atban, mely az időt 
szem és fül hallatára egyszerre jelezte Min
den órában ugyanis súlyos golyó hullt egy 
hangzó medenezébe s egyidejűleg a számlap 
12 nyílásán lo’ agok jelentek meg. a hány 
óra volt annyi lovag jelent meg.

H á r o m  öreg veterén Buiapes'eo a 
lünczhidon ment keresztül. Az egyik vak 
volt. a másiknak mindkét karja hiányzott, a 
hármadik pedig lalabon járt. Ez utóbbit e 
kérdéssel boszantá egy czipötisöitó * Uram 
ibztitsam-e ki csizmáit? — A haragvó 
bajnok társához fordult, kinek karja hiány
zott : — Üsd arczul ! — Én ugyan nem 
vagyok kiváncsi de azt mégis szeretném 
látni mondá a vak mosolyogva

A n g o l o s a n  Svájciban e<y nász- 
uton levő fiatal házaspárhoz angol turista 
csatlakozott* Az utón heves fogfájás lepte 
meg a fiatal asszonyt, ki iszonyú kínokat 
szenvedett mig csak Genfbe nem érlek hol 
a nő egy fogorvoshoz fordult, ki beteg fogát 
kihúzta. Az angol figyelmesen vizsgálja a 
lógat s igy szól: E műtét nem volt szüksé
ges én könnyű szerrel meggyógyíthattam 
volna a fogat, — ö n ?  Mu ért ön a dolog
hoz ? kérdé a fia.al házaspár. — Hisz én 
fogorvos vagyok — S ön mit se telt. hogy 
nőmet gyötrelmétől megszabadítsa? — Oh 
én egy hét óta az üzlettől visszavonultam, 
viszonzá az angol hidegvérrel.

Csak tessék rigyuj'ani Egy vasút vala
melyik állomásán a nem d ohányzók kocsi- 
szakaszából éltes urhölgy dugja ki tejét s 
mérgesen kiált a kalauzra! — Hát a do 
hány zás e kocsiban megengedtetik? — Ha 
az urak nem ellenzik, viszonzá a jóazivü 
kalauz, csak lessék rágyújtanil

G y ö n g é d  férj. Tehenet akart venni 
egy pa/aszt, jó állat — veté oda alkuvás 
közben tulajdonosa csakhogy kirúg néha. — 
Nem tesz semmit, ha ezért a hibájáért kár
pótlásul az árából enged valamit viszonzá a 
paraazt ... mert a fejést úgyis a feleségem 
végzi.

Egy l o n d o n i  orvos ötödször nősült 
Midőn kérdezték tőle mily módon veszítede 
el e'sö nejét, gonosz mosolylyal felelő; Soha 
sem feleseltem vele, mindig igizat adtam 
neki, és ellenmondás nélkül engedtem csele
kedni, e nélkül nő nem élhet sokáig, s igy 
mind a négy az elfojtott düh miatt halt meg.
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Á rverési h irdetm én y.
A Csáktornyái kir- járásbÍróság telek

könyvi osztálya részéről közhírré tété 
tik, hogy B a l a s k o i i c s  T e r é z  
verboviczai s Zalamegye összesített árva 
tára végrehajtótoknak P e r g á r Mihály 
sztanetineczi lakos végrehajtást szenve
dett elleni 100 írt s 163 fit 44 kr. töke 
és járulékai iránti végrehajtási ügy éhen 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék és Csák
tornyái kir. járásbíróság területén levő 
Il ik hegy kerület községi 88-ik sztjkvben 
155 s 155;3 hisz, alatt felvett s 1155 
írtra becsült ingatlanok Il-ik hegy kerü
let község házánál

1886 évi november hó 30-ik 
napján d e. 10 órakor

meglát tandó bírói árverésen eladatni 
fognak

Kikiáltási ár a fennebh kitett bec«ár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10*'o-át vágyig 115 frt 50 kit készpénz
ben vagy óvadékképes papírban a kikül
dött kezéhez letenni., egyéb feltételek 
a jelzett községnél és alalirt kir. járás
bíróságnál megtekinthetők.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
teli kköuyvi hatóságnál 1886. május hó 
23-án. 464 1 1

1832. tkv. 886.

Á rverési h irdetni, kivonni.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telek kön vi hatóság részérói közhírré té
tetik . miként D e b a n  F e r e n c z  zeha- 
neczi lakosnak 8 k v o r c z M i h á l y  
inerháti veczi lakos végreha jtást szenvedő 
elleni 202 fit tóke s jár. iránti végre 
hajtási ügyébeu a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék területéhez tartozó Csáktornyái 
K'r. járásbíróság területén levő VII. hpgy- 
UerQleti Merhátovecz községben fekvő 
VII. hegy kér ü'eti 150 sz. tjkvben A f  
389 én 4031a hrsz. alatt felvett s 380 
írtra becsült ingatlanok s tartozékai

folyó évi deczember hó 4-ik 
napján d. e. 10 arakor

VII.  hegy kerület község házánál meg- 
tartindó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is elad&tni fognak

Az árverezni szándékozók tartoznak 
a/, ingatlanok kikiáltási árának 10", -át 
vagyis 38 irtot készpénzben, vagy az 
1881 évi LX. t. ez 42.§-ában előirt óva
dékképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni, a többi feltételek a bíróságnál 
megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir járásbíró
ság mint telekkönyvi hal óságnál 188G. 
évi jun us hó 4-ik napján. 461 1 —1,

Á rverési h irdetni, kivonni,
A Csáktornyái kir járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré té 
tetik, miként J u r k o v i c s  M á t y á s  
és neje t l o l u b  K a r o l i n a  bednyai 
lakosoknak P u f e k  J ó z s e f  jalsoveczi 
lakos mint P u f e k  János és neje örö
köse jogutóda végrehajtást szenvedő ellen 
1000 fit tóke s jár. iránti végreh atási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
területéhez tartozó Csáktornyái kir. já
rásbíróság területén levő Prekopa köz
ségben levő a IV. hegyker. 236. sz 
tjkvben 1 sor 445 hrsz. alatt felvett 
545 írtra becsült igatlanok s tartozékai

folyó évi deczember hó 17 ik 
napján d. e. 10 órakor %

IV. hegykerület Prekopa község házáná’ 
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alui is eladatni 
fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának lO*J,-át 
vagyis 54 frt 50 krt készpénzben, vagy 
az 1881 évi 60 t. ez 42. §-ábau előirt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezé
hez letenni, a többi feltételek e bíróság
nál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir. járárásbi- 
róság mint tkkvi hatóságnál 1886. évi 
szeptember hó 15 ik uapján. 470 7— 1

2238. sz. ik. 86.

Á rverési hirdetni, kivonni.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatosig részéről közhírré té
tetik, miként K o v á c s i c s  János és 
neje H e r j á v e c z  Magdolna ri nscsáki 
lakosnak K r i s t o f i c s  István és neje 
L e s z á r  Madolua kis-kozlovcaáki la
kosok végrehajtást szenvedők elleni 122 
frt töke s jár iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék te
rületéhez tartozó Csáktornyái járásbíró
ság területén levő llirascsák községben 
levő 11. hegyker. 205 sz. tjkvben A f  
425 és 426. hisz alatt felvett 550 írtra 
becsült ingatlanok s tartozékai

folyó évi deczember hó 23-ik 
napján d. e. 10 órakor

11. begykeiületi község kázánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alul is eladatm fognak.

Az árverezni szándékozók tallóznak 
az igatlanok kikiáltási árának 1 0 \  át 
vagyis 55 fi tót készpénzben, vagy az 
1881. évi 60 t. ez. 42. § ábau előirt
óvedékképes papiban a kiküldött kézé 
hez letenni, a többi fe tételek e bíróság
nál megtekinthetők.

Kelt Csáktor.yána kir. járásbiió- 
ság mint tkkvi hatóságnál 1886 évi 
junius hó 12-ik napján. 471 — l.

637 tk 886.

l i i .

Á rverési h irde tn i . kivonni.

A perlaki kir jbiróság mint telek* 
könyvi hatóság hözhirré teszi, hogy a m. 
kir. állami kincstár végrehajtatnak H r á 
n y e c z  János goricsáni lakos végrehaj
tást szenvedő elleni 19 frt 80 kr tőke- 
követ« lés és jár, iránti végrehajtási ügyé
ben a nayy kanizsai kir. törvényszék (a 
perlaki kir. járásb'róság) területén lévő 
Goricsán közsébeu fe\vő a gor icsáni 325. 
sz. tjkvben A l l  16 sor sz. a. fog
lalt ingatl utókból legelő s erdő illetmény
ből llráuyecz Jánost illető ',-ad részre 
az árverést 490 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebh megjelölt ingatlanok az

1886. évi november hó 27-én 
d. e. 10 órakor

Goricsán községben megtartandó nyilvá
nos árverésen a mcgállatitott kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
igatlanok becaárának 10#, át vagyis 49 
irtot készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyamn ál szá 
mitott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes 
ér tékkpapir bán a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX t ez. 170. 
§a élteimében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Perlakon 1886. évi május 26 
A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság 473 1—1.

695. 86.
III.

Á rverési h irdetn i, kivonat.
A perlaki kir. jbiióság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Prés 
purger Aladár és O t t i l i a  nagy-ka 
uiz8ai lakos végrehajtatnak V 1 a h e k 
J ó z s e f  és társai végrehajtást szenvedő 
elleni 700 frt tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagy a nagy-ka- 1 
nizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. 
járásbíróság) területén lévő Uodosán 
községben fekvő a hódosául 657. sz. 
tjkvb« n felvett Viahek József s neje úgy 
Viahek György tulajdonául felvett A \  
17. hrsz. belsőségre legelőre és erdő il
letményre, tekintettel  az 18S1. évi 60. 
t. ez. 166. § ára 56. sz. a bodosáni 656. 
sz. tjkvben Viahek József s neje úgy 
Viahek József tulajdonául felvett 208. 
hisz. fekvőségre 96 frt. a 605. sztjkvben 
Ilabics Józs« f és neje tulajdonát képező 
A f  650 a hisz fekvőségre 91 f t, 1250ja 
hrsz. fekvőségre 12 frt, az 572. sztjkv
ben HabusJ. és neje tulajdoniul felvett 
j- 359. hrsz. ingatlanra 136 frt, az 581. 
sz tjkvben Viahek József és neje tu
lajdonát képező f  828 hrsz. fekvőségre 
124 frt, 850b hrsz. fekvőségre 19 fit, 
1250 b hisz. fekvőségre 28 írtban az 
árverést ezennel megállapított kikiáltási 
á bán elrendelte, és hogy a fennebh 
megjelölt ingatlanok az
1886 évi november hó 29-ik 

napján d. e. 10 órakor
Hodosánban a község házánál megár
tandó nyilvános átverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Arveiezui szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának lü '0 át vagyis 
5 frt 60 krt, 3 frt 60 krt, 9 frt 10 
kit, 1 fit 20 kit, 13 fit 60 k.t, 12frt 
40 kit, 3 frt 90 krt, 2 frt 80 kit kéz
pénzben, vagy az 1881 LX t ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi november hó 1-éo 3333. 
sz. a. kelt igazságügymimsteii rendelet 
8 §-ában kijdölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 LX. t. ez. 170. § a  értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
leges elhelyezéséi ól kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Perlakon 1886. évi aug. 12. 
A perlaki kir. járásbíróság mint telek- 
könvi hatóság, 475 1 — 1.

2518 sz. tk. «6.
II.

Á rverési feltételek.
Zalamegye árvalára végrehajtatónak 

T e r n o v c s á n e c z  György né végrehaj
tást szenvedő elleni 95 frt 45 kr. tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében

i Az |886. évi deczember 
hó 2. napjának d e. 10

órakor Pretetinecz község házánál megtar 
■andó nyilvános árverésen árverés alá bo
csáttatnak. a nagy kanizsai kir. törvényszék 
iá Csáktornyái kir. járásbíróság) területén 
lévő a pretetineczi 4 s/.Amu te'ekjegy/.ökv- 
ben A 1 sor sz. a. felvett ingatlanra legelő 
és erdő illetményre 541 írtban a 3. 4. (j.
/. 8. sor sz. a telvett ingatlanokra 409 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban.

2. E/.en árverésen a tent körülírt in
gatlanok a kikiáltási áron alu' is eladatni 
fognak.

3. Árverezni szándékozok tartoznak av 
ingatlanok becsárának I0"„ át vagyis 54 frt 
10 krt, 40 írt 90 krt Készpénzben, vagy az 
1881 LX c/.. 42 g-ban jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. november 1-én 
3333. sz. a. kelt in. kir igazságügyminiszteri 
rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött ke/ebez letenni, avagy 
az 1881 LX. t. ez. 170. §a  értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előlegen elhelye
zéséről kiállít ott szabályszerű elismervényt 
áiszolgáltatni.

4* Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig az elsőt az árverés nap
jától számítandó 15 nap alatt, a másodi
kat ugyanazon naptól számítandó 30 nap 
alatt, a harmadikat ugyanazon napló1 szá
mítandó 60 nap alatt minden egyes vételári 
resztet után az árverés napjától számítandó 
6“ ,,-os kamatokkal együtt az 1881- évi 
deczember 6 án 39.42511 M. sz- a. kelt ren
deletben előirt módon a Csáktornyái kir. 
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál le
fizetni

A bánatpénz az utolsó részletbe fog
beszámíttatni-

5 Vevő kötetes az ingatlanokat terhelő 
és az árverés napját l<ö\etőleg esedékes adó
kat és átruházási illetéket viselni

ti. Vevő a megvett ingatlanok birto
kába az árverés jogerőre emelkedése után 
lép es azoknak haszna öt illeti.

7. A vevőnek a véteti bizonyítvány az 
1881. LX. t ez. intézkedései érteiméiben 
csak az esetben fog kiadatni, ha az árverés 
napjától számítolt 15 nap alatt az idézeti 
törvényezikk 187 $-a intézkedésének meg 
telelő utóajánlat nem tétel ík.

8. A tulajdonjognak vevő javára be 
k< beiezése csak a vételár és kamatainak 
teljes lefizetése után fog hivatalból elren
deltetni.

9. A mennyiben vevő az árverési tel
tételek bármelyikének a kitűzött időben ele* 
get nem tenne, az általa megvett iugatla' 
ttokra, az erdekelt felek bármelyikének ké 
relme következtében a/. 1881 LX t.cz. 188 
$-a szerint vevő veszélyére és költségére, 
bánatpénznek elvesztése mellett újabb ár 
verés lóg elrendeltetni.

Kelt Csaktorn\ án. 1886, évi julius hó 
3-il< napján. A Csáktornyái kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóság 469 1 — 1

3678 8 6 .

Á rverési h irdetm én y.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről ezennel 
közhírré tétetik, hígy Zakál Henrik 
ügyvéd állal képviselt N o v á k 

1 V e r o n a  férjezett K o p r i v e c /
I v á n n é szt -márloni lakósnak K r a 
ja c s i c s I s t  v án és neje K ut nyá k 
M a r i a  L, Lakosi iiletve szt-mártoni 
lakósok ellen 250 frt töke, s jár. iránti 
végrehajtási ügyében, a n -kanizsai kir. 
törvényszékhez tartozó ezen kir. járás 
bíróság térülőién lévő a szt -mártoni 
219 sztjkvben 80 b és 81b hsz szám 
alatt felvett és az adó alapján 6 6 8  frt 
becsült ingatlan birtok ugyanezen összeg 
kikiáltási ár és ennek megfelelő 1 0 °B 
bánatpénz letétele kötelezettsége mellett 
a mura-szent-mártoni községháznál

18S6 évi deczember hó 28-ik 
napján d e. 10 órakor

tartandó árverésen eladatni fog
A részletesebb árverési teltételek 

ezen kir járásbíróság telekkönyvi osztá
lyánál és a mura-szent márloni község 
bírónál betekinthetek

A kir járásbíróság rmot telekkönyvi 
| hatóság. Csáktornyán, 1886-ik szeptem

ber hó 2 1 . napján.
477 l — l

3509 tkv. 836.
Á rverési hirdetni, kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré 
tétetik, miként özv H o r v á t h  
A n d r á s n é  szül. A u g u s z- 
t i c s Franciska podtureni lakosnak. 
R e m e n a r i c s  József. Mária és 
Márk podtureni lakos végrehajtást szen
vedő ellen 69 frt 30 kr- tőke s fér 
iránti végrehajtás; ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék területéhez 
tartozó Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén lévő Podturen községben levő 
a podtureni 173 sz. tjkvben 244, 242, 
241 648, 671, 1505, 1809 és 1162. 
hrsz. alatt felvett s 509 frlra becsült 
ingatlanok s tartozéka«

folyó évi deczember hó H0=ik 
napján délelőtti 10 órakor

P’o d t u r e n község házánál inegta • 
tandó nyilvános árverésen a megállapi 
lőtt kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak

Az árverezni szándékozók tartóz 
nak az ingatlanok kikiáltási árának 
1 0°jo át vagyis 50 frt 90 krt készpénz
ben, vagy 1881. évi LX. t. ez. 42.

ában előirt óvadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, a többi fel
tételek e bíróságnál megtekinthetők.

Kell Csákfornyán a kir. járábiró 
ség mint telekkönyvi hatóságnál 1886. 
évi szeptember hó 21. napján 372 l - l



i C stA k to r n y á n  Göncz L.
gyógyszertáréban, Sztrahia testvérek, 
May ercsik L., és Heinrich Miksa urnái.
P. r la K o n : Sípos K.-féle gyógyszer
tárban. L eten  vén: Kaliwoda J. gyógy
■merész urnái. M u ra -S z o m b a tb a n : 
Bölcs B. gyógysz urnái. A lH b -r .e n d -  
v á n : Kiss B gyógy«*, urnái. N n g y -  
K a n iz s á n  t Mandek A Prager R. és 
Bellu« örökösei gyógyszertáraiban \  a 
r a z s d o u ;  Kussy A- Riedl J.és Kráu- 
terlilh B. gyógy«/- uraknál. K udbrepc- 
b e n :  Kobn József gyógvs* urnái 
K a p io n e z á n  Werli M. gyógysz. 
urnái
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BrUnni szövetek
egy elegáns

őszi vagy tavaszi öltönyre
! 3*10 meter hosszú dHriibokban.mindeg.yik egy tel

jes fé r f iö ltö n y r e  elegendő tinóm 4 Irt 80 kr 
j igen finom ^  frt 7 5  kr. a legfinomabb |Q frt 

50  kr v n l A d l

gyapjúszövetből
P H lm rratnn  é» hoj poer.lát téli ka
bátokra meterje 2 frt 50 krtól 5 írtig. Darócz- 
|o>sít-t meterje 125—2 ÖO kőid bárkinek postai 

utánvéttel a positefjárrsktár

BKÜNNBBM.
F iu y e lm e z te té s« . Fenli cég szövetei 

, kitűnnek sOlid és izlésleljes kivitelűk.
valamint különös tartóságok által Ismert 

' szilárdsága és nevezetes szállítási képe 
i esége kezeskedik arról hogy a legjobb
. anyagok és pontosan a küldött minta 

szerint szállíttatnak Kívánatra a ten' 
j cég küld m in tA k u t injrv e n  érs b ér -  
1 m e n tv e .  422 10 —20

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

|  P Á L Y Á Z A T  |
X Szelniczai rom. kath. kántor tanító állomásra. X

( Muraközben. %alamegye ) X
X  Évi fizetés készpénzben 300 frt o é., tanító járadék 35 fór leiekpénz és X
X  40 frt stola jövedelem. Q
X  Természetben : 'akás három szobával, konyha, kamara padlás és pincze. X
X  udvar, istáló pajtával és kamarával . kert, gyümölcsös, kis rét és két hold l ó .
X  Hat öl tűzi fa és még stola névbe: szabad rozs kender, bab és must szedes. W

%ivantatik az iskolában jb magyar és forrói nyelv képesség. 7*
X  templomban pedig jo f}angt jó orgona és Ijorvát énekek tudása.

A  Pálya/.*« Záratik és a 'A k u t i .  töriHoiV ív  1 8 8 7  ^
£  Addig csak az okleveles pályázók valamely vasárnapon mutassák be magukat a jjg
S  népnek az orgonán és a kellő bizonyítékokkal eliAiott kérvényüket küldjék az ^
\  alulírotthoz. W

£  S a e l n i . a É n  november hó 3-An 188fi. *

p  474 1 — 1. plébános s iskolaszéki elnök. X
O J ? G C O O G O O O O Ö > O C O O O O O O O O O O O O O « /O C Ö O O

. - i  u l  • - «

Í W i K a i l é i  d F Á M ö é
árnliáza

B R Ü N N B E N ,  F e r d i n a n d g a s s e  7. szám I  
Szétküldés postai utánvétéi mellett. I

Hazív ászon , A legújabb § < Í W  || &Pokr éc:tk |
I I  ;—,....  ----- — úri- és női derekben bérkocsi takarók H . .. . HH l legkitűnőbb m i n ő s . , ________________  . _____________  II drapp és szürke U| |  teljes 3ü rőf- | igen meteg é« szilárd fin. gyapjubó. Ao-ga H r m hosezu §1 
DM 1 db 4 4 széles 4 50 I ldbl*ső minős. 1.50 sávokkal 190 ctm. |  , I
t l i  1 db 54  szé'es 5 75 B 1 db 1 U  * 1 — j széles I drb 2,50 I 1 art)- » J

Brünni öltöny szövetek Kalmük, valódi színű
130 ctm giáles legújabb minták 10 méter 2 frt 90 kr. f i

kitűnő minőségű minden divatos dessinben.
■  1 eielrény 3.10 méter I teljes altttzet 5.—
jnj | « 3.10 „ 1 . „ 6.15 ChifFon, legfinomabb minőségű
B  l > legfiuomnbb minőségű " 12.50 1 drb 30 rőf 6 frt.
■  t-egujabb téti Libát szövetekben és valódi steier Kiválóan alkalmas úri fehérneműre.
IHH Mén r/ovetekben, legjntaiiTOsabban. mi

| j |' NŐI ruha-flanelt T gili ruha-barehent \ %éli nigger-loden Jggy szelvény L |
M  60 ctm. széles a leg I 60 ctm. széle« valódi 100 ctm. .széle« a futós.őnyeg Mj
H  divatosabb kivile- [ szinü. a legújabb női legújabb és legtar- 10 mtr hosszú igen H
| |  lekben, 1 ruha ( 10|  és gyermek ruhákra tésabb női rukákra tartó«, vörös v. zöld KI
m  mtr.) 4 frt 50 kr. 10 mtr. 3 Irt60kr. I ruha (10 mtr ) 5.50 sávokkal 3 frt 50 kr. M
» N em  tetsző áruk íennakadás nélkül visszavételnek és az érte esedékes összeg kívánatra H  
flfl 457 3 -6  posialordul&ttal postautalványon bérmentve visszaküldetik.
I I  *** M W T Ó X  ^  iaS7™ és bér mentve , |
N G H M H E M H E I B S f i  I r  B M M M  H

ooxcfi aoooeeo x#ox •Gfioooxo x<xx Koxoe
$ Sensacios hirdetés!! %
X A 88 ev óta fenállo l ^i cht enauer  6 z v e gye é s f i ai ez ég
Q  cs. és kir. orsz. szabadalmazott g

g s zőnyeg és p o k r óc zg y ár  o
Q  küld megii iidplénr*

O M I - n U á l U M / i O l á l T  x
GidO Cin. hoMvnt. 130 cm. eset, ■-pue/titliHtlan minftsígüt. *«t*;t Hlapr/iniieii. élé- »»iiiii s/eg. t y l y e t f i
Q  ' körülbelül 3 kg. «ulyu. dara búnk int 1 Irt o. é. iigy»iiar <t t> minőségben |  frt 50  Wf

q  kénsárga kocsitakarokat q

OhatuftVM kék vagy •átéUvinn ezegélytycl, körülbelül 2 méter honim 1 *|, ni s r . kí v. i / ő  minőségű*« 
darabonként 2 őt 25 űrért. A takarok teijeai-ii Magtalanok, igen vastagok, aiért mint a g y t e r i tő k. A  

■ í ő n y e g e k 8tb is humilluUt. TuváWb* ktW » még kéntttkea tort
X J u t e s z ő n y e g  ma r a d é k o k a t  X

1-gsT.etd) mustrával 10 — 13 toétto IUMHli|kU d < rabonként ..............................  ;{ Irt 20 krCrt
^Kiigií<oiyllkst lset '7árnynyal. drapeiiaval as k apoosrsil)......................................................  |  „ 75
9  Agyteritőket ... — ............ — — — ... f - Ö0 - O
Q A srta lte riták e t ... — .......... — — — — — — ........  -  75 - Q
ff Szőnyegek minden minőségben raktáron

K i  összes eladásra sz in t aruk teljesen n o.sogtal. m k s azokért kezességet r illatunk. Meg ne n w  
Q  -I# »ruk nehézség nélkül vissza vétetnek. W
Q  M e tr r e n d e lé n e k  u tA n v é t  m e l le t t  e s z lc ó z A lh e tö k .  476 I - 6. ^
O C:,m MM íT.ENA^EH ö vegye és fiai Hécs, I. lioihen'’iurmBtn 14. X
O X JX ia t.K Ű G s> íX «0»»*® X » '.® A ^aX A O X O X X X X ^#
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$  Legolcsóbb Legjobb s legpontosabb szolid
% aralc megrendelesi forrás szolgalat
^  • —  — K ö z v e t le n ü l  H a m b u r g b ó l . ----  - -

Kávé, t b a  is csea eg ek  a a g y h u i  e la d á sá t
-  ajánljuk az alábbi árakon, mint ismerete«, legjobb árukban, posladijmenlesen.

*>í t tánvét vagy az összeg előlege« beküldése mellett :
^  Kávé p irita tlan , 5 kilós zsákokban, plombozva 10 vámfont.
*v 5 kg BAHIA. kellemes izil . 3 00 6 kg JAVA. zöld erős delicaf . . 5.1<>
% „ RIO. finom erős . . 3 6 0  n AHANVJÁVA, kiv. fin. enyhe 5.30
jL ,  SANTOS bőfizető zőid 4 (KJ * FOR'rORK’O, jó szagu erő« 5 «0
^  .  GUBA, zöld erő«, briliáns . 4 3 > | ., (JYÖNOYKÁVÉ kiv. tin zöld . 5 75
^  „ GYÖNGY-MOKKA, atr. valódi tüzes 4 20 „ MENADO, kiv finom nemes 6 50
IjT n CEYLON, kékes zöld, erős . 5.00 „ ARAB.-MOCOA, kiv. neme.«,tüze« 7 20
x Uozzel p irito tl Fény-kávé Tbea ele«, c liicso m ag o laM b an

•W naponta friss nettó 4*/, kilónként . 4.55 CONGO légiin, jószagu 1 kjlo o. é. 2.60
t  5 10, 5-40, 595. 6 80 ',4 évnél tovább el- SoüCHONG kiv. fin.,, I „ o é. 3 70

tartható, nagyon kiadós. CSALÁDI THKA Melange I o. é 4 >0
v nUM  (Juha igen lin<»m 4 liter 3 05 MATJES lagujj. körülb 30 db 2,()5

X I I  ” Jamnika kiv. fin. 4 „ . . 420  "HER1NQEK 1 5 ki. Iiord. „ 25 db. 2.(50
„ „ ör. superfeiu 4 „ . . 8.30 Különleges sósheringek „ 4(K) db. 165

Nagyobb megrendelésnél megfelelő ai engedmény. •009N§
£  Hamisítatlan legjobb minőségű áruért kezeskedünk es csak egy kisér- 

letet kérünk.
£  Kimerítő árjegyzékek és vámt irifák ingyen bérmentve. 399 16—18

I  <$£&£££§<&§ és társa Hamburg,
Nyom Kischel Fülop laptulajdouoanál U«áktornyán.
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Občenite cirkvene pravice magjarske 

države.

Meti priznanimi ke.š veroizpuvestmi 
vu Magjarskoj obstoji zakonom priznana 
ravno piavnost i razmerenje Slede aled- 
beniktiv židovske vere pak zakon nared- 
]uje, da su izraelski Stanovniki vu zemlji 
vu pogledu zvišavanja purgarskih i poli- 
tičkiI, pravic s krščeniki jednaki

Medtem ravimpravnost med priz
nanimi veroizpovestmi ueznamenuje, kuk 
da bi ciikveno uredjenje i upravljenje 
pojfdinih veroizpovestih i vu odnošaju 
napiama državmtj vLsli iste forme bilo, 
nego su vu vsih napomenutih obziranji 
med njimi znamenite razlike I to;

1 Upravljanje ri.nokatoličke cirkve 
leti vu rukah biškupuli i duhovničtva 
brez vticauji i pomaganja svetovuih 
podanikov. Na vrhu upravljanja rimo- 
katoličke (kak i őrs. kath -1) cirkve stoji 
nadbtškup estergomski, kakti berreg pri -

magjarski, zva] toga su naprostian- 
stvu stoječem pod magjai skom kor unom 
joč tri nadbLkupa i osamnoj-t biikupov. 
Kralj obna a vrhovno patronatsko pravo 
nad cirkvom, on postavlja nadbiflkupe, 
piave i tifularnebi-kupe, kanonike, abaše 
i prepoite. Vifliii svečeniki (nadbiákupi 
biftkup:) imaju dostojanstveno pravo, pri 
donašauju zakonov vu velikaškoj hiž 
nazočni biti.

2. Uredjenje i upravljanje, kak i 
ndnoienje grčko kath. cirkve uapram 
državnoj \lasti spodobno je  riinokatolič 
koj cirkvi.

3 Evangelisti ali protestanti zadc* 
bili su 1606 toga leta b bečkoin i 1645  
leta linečkom pogodbom za mir. ter s 
državnim zakonom od 1790 toga leta 
pravo za neodvisno samoupravno versko 
upravljenje. Zbog toga ove vero izpovest 
brez vtikanja državne vlasti zvršavaju 
svoje cirkvene i flkolske posle, Todiju 
i ravnajo s v temeljen ji privrfteniki: sami 
si zbrajn svečenike, cirkvene i svetovne 
zastupnike. Kralju samo pripada pravo 
najviM ega nadziranja nad proteitantskimi 
cirkvami. Vu upravljanju cirkvenih pos 
lov svetovni stal«8 jednaki delnik ze svr- 
čenfckim stalekom.

Magjarski piotestanti deli ju se im
tri različne cirkvene oblasti i to su: ; )  
reformatori, ali sledbeniki helvetski g 
veroizpovedanja koji 5  cir k venili obhod« v 
ili kotačev činiju; b) luthermci, ali sled 
beniki Augustinske veroizpovesti, koj* 
četiri cirkvene kotare činiju, a zatim 
Sak si vu Erdelju, koji posebni kot.v 
cii kveni način ja u; c) sledbeniki unita 
6ke veroizpovesti zestojiju iz jediuop • 
cirkvenoga kotara vu Erdelju. Na vrhi 
upravljanja cirkvenoga kotara posta vij« n 
vMgde superintendens (biAkup) i pol« g 
njega svetovni glavni skr bitelj (na I- 
ziratelj,) 4 4

4. Grčko izhodna cirkva na pros 
toru stoječim, ffiagjarskom kor unom, de i 
se na d 'é razlučujuče okolice cirkve > 
iliti inetropoliie i t<> na srbsku i rimsko 
crkvenu okolica. Na vrhu upravljal j . 
predi imenovane postavljen je kar lovit ki 
utib iškup patriarckha (st bski pati iarckh ) 
na čelu pak rimske cirkvene okolice st. ji 
veliko sebinjski grčko izhodni rimbki 
bi-kup. Obedve cirkvene okolice im«ju 
vlast, po zadobljenom priznavanju <h- 
žtvne oblasti držati zeatanke ili ski.p 
jčme za zvrgavanje *kolskih i vtemelj' 
teljn h poslov. Uve skupščine iliti kong « 
suš' (poseb srbski, po eb r i inski) zesto.j n 
zvun viieSib svečenikov i iz i zebrán h 
cijrkvenih zastupuikov, k njihovomu pot. i 
sp\ada zbiranje nadb^kupov, ali potvni 
jenje nadbižkupov kak i b škupov pr. 
pJda njegvomu Veličanstvu Nadbifiktipi 
i^ išk n p i grčko izhodne cirkve su kotr p< 
mtgjacske veiika-ke h;že.

Gospodarstvo,
(Krma. tekuti pri mladini, sadovno dre

vo vu jesen >

Buduš je letos velika su a bila, 
zato bude vnogi gazda vu uepriliki za 
radi krme Takovim gazdom budem«« 
preporučili uekoje vrsti krme.

Od malinovoga listja govorili smo 
več vu naliti novinah Divji kostanji su 
tukaj dobii za knuu Kostanji zadrta - 
vaju v u  s e b i  č u d a j  v o d e  
zato l«‘hko spljesuiviju ako je dobro ne 
posumimo. N ajleie je suSiti vu pečnici 
kad kruha vuo ze nemo. Ako pak nemarno 
pečoicu, onda moramo kostanje na vet 
rovnom mestu razpiestreti i vi»eput 
premetati. Ali divji kostanji zadrftavajn 
vu sebi i čemei a, zato nesinemo a njimi 
jako hraniti mailiu. S druge strani opet 
su zato dobri kostanji, jer marin želudea 
popravlja ju i pomažeju prekuhavanje krni' .

Najbolje je kostanje seuiljeti i kakti 
šrota dati marhi. Najrajši jedu je ovce  
i svinje. Rogata maiba se težko privči 
k njemu, ali potlarn ga rada je 'e. Ovcam 
je treba d a t i: m  den j e d u o j ovci 
1 kilogram, kravam dojenic&m 5 kgra- 
mov, a marin za krmljenje 10 kgramov

Li-itj* od 8v»kojačkoga ijmskoga 
drevja je tukaj dobra krma za ovce i 
črugu marini, jer je tak hranljivo ka.> i 
seno Osim toga je dobro proti gri i 
vu kojoj maiba osobito na protuletje, 
kad zeleuu krmu jedn, trpiju. Za krmil 
je najbolje topolovo, lipovo i vrbovo 
listje. Hrastovo listje s u i i  samo za 
vračivo. Za krmu je najbolje ono listja 
koje se vu juliušu i juuiugu obere.

Tekuti jako -^kodiju mladini. Toga 
kvara moramo odstraniti, ako bočen«1 
hasna imet' od mladine. Mladinče, koje 
ima tekute ne samo da nije dobro za 
liranu, nego tekuti negda i piceke pok«« 
leju. Tekuti se jako fl^tno razplodiju i 
čisto zmučiju slabo mladinče. Zato mo 
ramo liastojati, da tekute iz koteov od
stranimo, a to pak na sledeči način biva 
Najpiedi moramo napraviti redko vapno 
k torna malo karbola prilejati i 8 tim 
pospiicari stene tak, da vu svaki nuj 
raeujši režek d«»jde. Osim toga moremo 
gnjezde s d u banjški m prahom posipa tj 
Naravska stvar, da je  to sve posel, ali 
ako ga nečemo ob&viti, onda raj&i naj 
na stran pustimo povanje mladine. Mia- 
•iiuu je na svaki način treba od tekotov 
osloboditi

Nekoje gazdarico namažeju inladiu- 
če nekakovom maičuiu To uije dobro,
jer od masče mladini sbeteta, a mlade 
pure pak pogineju od toga Mladini je 
samo smeti glavu i č r e v o  s ina*- 
«om namazati, ali druge dele tela ne

Potrebno je takaj mladinretu vn 
letu i vu zimi. da se vu suhim prahu 
kota. Pred kotcoui mora navek suho 
biti i višeput je treba s suhoui zemljana 
posipati, ter i ovdi moia hiti suhi prah.

Ako je mladina na zamazaiiom
vlažnom mestu, onda dojdu na nju sva- 
kojački betegi.

Kaj je treba črnili, da sadovno 
drevo vu jesen r,e zmrzne? Vnogi tak 
činiju, da male grane od zmiženja ob- 
rauiju, liste dreva doli bereju. Taj pjsel 
tak moramo obaviti, da s oitrim nožem 
liste, jo* kad su zeleni, s jelűim  reza
njem od dolnje proti gornjoj strani od
pišemo Kad tak režemo, nebu no tak 
I liko itičke pokvarili, nego kad s nožem 
trgam «, i male gianej za k ije znam<>, da 
Uioz zimu ne bu«lu narasle, odrežemo. 
Posel Ii8'ja nam je dosta poznat; list 
/. inc vu sebe baanovitoga zraka i njega 
s miti. koje koren iz zt*mlje vu granje 
i drevo donaja zmeáa, to je najpotieb- 
ih ^e sa hiline, jer bez toga nebi mogle 
. l e t i .

Kad drevo raste, počmeju i list« 
sv<»jd delo obavljati, to trnje jeduo vreme

* kad su svoje delo listi zviflMi, poč °jn 
se žutiti; kak to svako iesen moremo 
videti. To je ono vreme, kad listi uiti 
iz zemlje niti iz zraka ne viereju k sebi 
hrana. —

Premeni vanju listne farbe jako do
bro se more videti; uajpredi se počmeju 
n«jfine=e žde žutiti, onda debleáe iile , 
zatim deblefti k liček a na zadnje celi 
list. Listi zato budeju žuti, jer oni softi, 
koji su vu listu, ob toj dobi vu steblo 
pot-gneju, a dr.igo leto kad listi pak 
počmeju svoje delo ob^vlat«, oni softi iz 
stebla pak vu liste idejű.

Ako sc listi pedi strgneju od dreva, 
dok uisu joč svoj posel svrdili, dvovrstni 
kvar imamo; 1) izgiueju oni softi, koji 
b« bili morali softa vu steblo i grane 
potegnuti, koji bi bi i morali drugo leto 
pak svoje delo obaviati; 2 )  ako smo rano 
odtrgli liste, onda drevo zgubi one softe, 
koje bi bili listi jod napravili. Videli 
srno gori, da ob tom vremenu 1'sti več 
ne j e m I jej u tak narljivo liranu iz zraka 
pak iz zemlje, zato ako pr i je odtrguemo 
liste, zato ne od/iuiljemo ruliko brane 
od dreva, da bi ono « uda slabeše postalo.

Ako liste prije odtrgamo, hasnovi- 
tosti su: da drevo brže bede zrelilo, ali 
ako s malimi drevi (cepi) imamo posla, 
onda odtrgauje lista ne samo, da ne basni 
nego ékodi, jur sodtrgaujem listah mnogo 
menje hrane dobi drevo, i tak slabele  
ostane, a slabo drevo se leliko zmrzne. 
Najbolje je, ako hu na mladom drevu 
nezrele grane, ove odrežemo, jer se iste 
jako leliko smizueju, a ako je jedua 
grana smrznj na, táj beteg se iz jedne 
grane vu drugu potegne tak, da lobko 
celo drevo zgine.

Pesme oclricanja. 
(Prevodil: A Pataki.)

(Dalje.)

Noč je nem a,. . . polnoč tuče 
Sada vura v turnu gore,
V celici sem svojoj buden, 
čuvan svetu i sakrivcu..
Noč je nema, , . . samo vura 
Kiepče tiho, . . . bojazljiv«), 
Sin bi sveta prestrašil se,
0  moj 8tvo«če! O moj boie!

Prav polnoč je vura tukla, 
Tišina je sveta grobna,
1 v polnoéuo ovo doba
V mojih se pev glasi vusna,
I kad sve več spava mirno, 
Mene vidiš budnog samo:
Gde pred kipom klečeč tvojim 
Onda prav se tebi molim!

*

Kad mi v pamet dojde gda-gda 
Ouaj den, il ona vura,
Koja za sveta spriča mene, 
Da račun dam od Španije 
Kad mi v pamet «lojde onda 
Zadnjeg časa straSna muka: 
Zarnji kncaj mega srca,
I dah zalnji mojih prša.

Drhče, trepče i postane 
Svaka kaplja krvne žile . . . 
Jel moguče, milosrdui,
Da tak jako je Bog dobri ?
I tak v pamet dojde mi, da 
Mati si raa i tvoj sin ja,
Obl taj čas je blaženi mi,
I tad prosim: budi, budi!

(Dragiput dalje)

No zaista Ambru*!
(Iitinita lnštoria)

Gdo zna? Bog zna Zaista, i zyan 
dragoga Boga nigdo nežna, kara je siro
mašni Ambrud dospel? Odišel i v e i se

nije povrnul. Sin gospona upravitelja 
dožel je nazad, i sin gospona kantora 
vekši i Jaooš Dobakov i Marci Pistur, 
i svaki slednji iz maloga našega varoia, 
koji je pod 65. pukovnijom služil, svi 
s izuzetjem Štefana L engjelovoga, koji 
je vu bitki pri Solnoku opal, pak zvan 
Jauoša Vaša Hegjijevoga, onih dvajuh 
negda^njib kapuluciovskih bukab, ko em 
su pri Hegyt-íu obe noge odstrelili, te je 
vu Vorbavskoj bolnici vumrl, pak joi 
zvau triju dcce Sopkineb, koja su vu 
budimsk«j bitki ostala, ter izvan sina 
staroga gospona Schrcinera učenika dok- 
torstva, i naj poti je izvan niti tieznnm, 
ali s rečjo m svi su se k domu povratili 
ili ako i nisu domu došli, dospel je domu 
glas slavue jim smrti, samo od siromaá- 
noga Ambrusa niti traga uiti glasa, pak 
več potlje 18 let

,S v i su svi domu dožli, tak je 
plakata i naticala od leta do leta stara 
vdovica remenarka, stara Šukovka, te 
do krvava splakauima očima gledala 
u protuletje odkud se ptice seüce povra- 
čaju, kaduo joj na novo sve ulivanje 
oživi te jeseni, kada lis e ulivanje joj, 
s drvlji upadalo i / alostne piedstave 
radjalo, opet samo bi gledala prama 
nepozoatoj daljini modrih nebesab, koja 
se nad stranskimi zemljami svijala, kamo 
seleče ptice putuju* svi su se naza«i 
povinuli, svi su k domu došli, sa «o sinek 
siromašue udovice moral je onde ostati. 
Bog zna gdö; dobri Rog zna gd« !

S írjak B'izaá rekel je: .Tetka, «ia 
bi AmbruS vamrl bil, od toga bi glas 
bil dospel: sle«li buduč od Smrti nj. gove 
glasa ueima, mora da je živ.*

Šurjak Buzaš raoguče, da sam ne- 
veruje. kaj veli, ili ako ja i veroval pa- 
metnijega na svoje umirenje nije mogel 
reči, i to jedovoljno umirenje za jednoga 
po.štenoga čižmarskoga meštra, koji mn- 
drost svoju vu blažeustvu drugih i*č«*, 
neistinitost može s neprestano goječim 
ulivanjem predočiti, i samo to dosta je 
lepa i velika mudrost.

Surjak Valent Gergely, koji je 
drugačije po materi ststrič sa siromaš
nim AmbruSom, reče: budete vidli tetka, 
uajedenput koje vióeri bude se Ambrui 
samo predstavil, ravno kada remen iz
vlečem iz tiskala, gda budem luknjice 
vu remen postavljal, kad budem naj/a- 
lostoije peval Kossuthov razstajuči napev. 

ffPos.aute siuci trudni vitezi 
Da svrnem oči na dom s7oj mili,
Da splačem si suze nad prahom ujegvim  
Kad mu nit skrv jum n i j pomoči bolimu

Hopp! kak postavljam luknje? remen 
poštenja mi, velim, kak je istiua, da s 
osem delov zastoji hvojka čelvorue vuzde. 
hopp, podigoem si ruku, da iz butüje 
morem dobro si nagnut, nad žalostni 
napev. Koga to vidim? Koga mi oči 
gledaju? Gdo se je pojavil? anda poja
vil se, samo se pojavil surjak Ambruš. 
Kak kriči'«, kak plačem. Šurjak Ambruš 
Ovak dohadja, tak prispeva, da ga uiti 
ueočekivarno, šurjak Ambruš. A  ja, ueli 
sam dva leta onud bit? kaj? jeli gdo 
zame znal? kaj? Jeli oa ne? Došel sam 
ovde sem. Hiža mi, deca, gdo veli, da 
ne sam tu? ak more gdo leta od doma 
biti, da se nežna za njega, ravnotak 
more biti i deset i dvanajst let.

Siromašna dobra starica, samo bi 
zarobljena žalostiva i kiimala s glavora 
ne je ve ovala, neje i Bože, ipak je 
ipak verovala.

A  zakaj i nebi bila verovala, to 
uigdo ne je rekel, da je Andraža mrtva 
vide;! svršetku boja kak velu, vidli su ga 
jo* vnogi. Lovro Kamoj zaklinja se za 
nebu i zemlju, da kak su iz temesvarske 
bitke beiali, zajedno su isii vu Gjürkijev 
inajur na zdeuec vode pit, bili su jako 
žedni, upravitelj dal jim je vina donesti, 
dobroga vina vu holbenoj staklenki. 
Ambrus ue je niti odmeknul, dok nije 
videl dna flaje; još mu je trebalo reči,



Arnuš, deder mo ostavi za jeden gutajec! 
Židov Büungyli pak vre na dalje govori; 
veli, da je vu Pandovu iduči, našel 
Ambruia na piacú, gde je zesvim vesel 
nekojoj tackoj devojki lice oicipaval, koja 
je Gott soli mich strafen ako neje iatina 
tak zablisnula vu óéi lepoga magjarskoga 
domobranca, da bi ves srbski vitežki 
narod, tak bil zablisnul na magjarski 
akoro da nebi sve s najlep*im grljeujem 
i objitnanjem se zvršilo.

Eben so wie bei Ambrus. Zatim 
drogi vre opet dal\e poveda: Gyurka 
Tóth, kad je superiran domu došel, da 
je rekel, da je čul vu transportnoj hifi 
od nekojega kokanBkoga detiča, da je  
služil pri regimentu baruna Šiedena s 
uekojim detičem Auibrušem zvanim. koj 
je lepo znal fočkati i pevati- To kaj su 
našega Ambrula za Sukija zvali, nečim 
nikaj. za ono vreme, gda su domobran
ca k vojakom sporedih, vnogi je zatajil 
pravo si ime, ar zahman, joS su onda 
nekaj mislili, to da: Bog zna kaj i kak 
»š bude, ta i temešvargki Židov spo- 

menul je dvadeset i pet batin, koje je 
Gramond i t. d. dal odmeriti, da to 
ovak neostane.

Siromašna Stariča, < as skoro da se 
plakata, čas zamislila, ali je sve više 
glavom klimala te ne je i neje  verovali 
i Bože, ipak je čekala, ipak je ipak 
verovala.

Pak kak nebi verovala, da su tuli 
koi tuliko govorili, olike glase conašali 
od Ambrusa, svaki koj je do njega mo
gel dospeti, znal bi kaj stanovita pove 
dati: ako bi samo glas začuli kakvoga 
skrivačnika, namah su stali nagadjati, 
potvarjati, da to za ves svet nigdo 
drugi nemre biti, uego davna vrč nevid- 
jeni i oplakivani Ambro*.

Go vrnili su od bedastešega bedas 
teše od negdainjcga dobroga Ambrusa: 
uekoji da su ga vidli kakti putujučega 
tota, drugi kak kučia a tretji kak gos 
podskoga kavallira, četvrt1 kak /ensku 
peti kak učenika v PeSti ravno su mu 
mustači i bradi počeli kak pavoljiee 
pofrkavat se, dočim bi pak siromaki i 
Ambtuš odkad su ona dobra vremena 
predla, d a  b i  i živel bil, narasel 
punoletnim detičem, nevolja bi ga "trla 
bila, rajši da bi si bil gledal za reme 
narskoiu meštrijo n, kak za novo počet- 
nom stališu znaustvenom. Ali zahman 
ljudi su na ove bedarije zakljinjah za 
nebo i zemlju

S jeduom rečjum badava se Arab 
iuá zgubil, ljudi su ga vidli k<>j ovcD 
jedeu ovde, drugi onde, te su glase do
nosili k staroj ženski, ali sam Ambruš 
nije dosel na prvo Bil je takov, koj i/. 
Turske znal glase od njega, donesti, 
spominal se je s takvim koj ga videl 
vu službi nekojega atrašnoga veliki g i  
pa^e, kakti vrtljarskoga čuvata gde je 
vu prelepem vrtu stanoval, te rnu ie 
dobro bilo, svaki den jel je meso s ri>- 
uom kasom i budimsko rumeno vino pil, 
pu*il s pipe na dugoj cevi, samo to c 
t al luga. da se je moral prekrstiti z i  
Turčina te je s črljenom kapom na 
glavi, i s žutimi papučami hodil. Bil je 
i takov človek, koj se je spominal s 
ouakvim, koj ga je vu Nemškoj videl vu 
selu Irgendwo kam mu je pomogel neki 
bamburžki pošteni sabol iz regimenta 
uteči, onde je brusilac postal, te se 
onde oženil s kčerjum svoga gazie. 
Najedenput samo si postavi ienu na 
tačke, zaprete si psa, te se odpeija domu. 
Božo kak bi se nadtirn bilo moči smijati 
da podjedno nebi bil i tak žalosten po 
sel. Bil je  i takov človek na ov ga je  
vre sam videl opet, koj je bil domobra
nec, tujim je za vojaka sporodjen skupa, 
z njim je  pobegel k Peimontezom, očitu- 
juč, da je kroz duga tutna leta /njim i 
služil, kano za domom čezneci légionul ec 
on je došel domu, ali Auibtuáa nije bilo, 
ar se je zavadljal, da do toga n e če dojti 
dok s Garibaldi jom v nakičnoj ladji i *a 
zastavom nebude m< gel dojti. Čekaunda 
samo čeka, morja mu vu posred domo
vine počivajo, samo čeka.

Dobra starica samo je zamišljena 
glavom klimala, gdo se nebi čudil nad 
ovirai vnogimi lepimi, nad ovimi razno 
likinai glasovi, gdo je nebi bil skupa po
meša), ter gdo si z njimi glavu nebi 
bil skupa pomešal, ne glavu več i pamet 
li  pomešal, od toliko vrstnih pomislih, 
te veroval verojatnosti, ar neverovavfli 
svega, kaj se je  govorilo izmed prilikah 
šareuih predstavah, ipak mora koja isti-

nita biti, jedna ipak mora biti istiuita. 
Badava, ulivanje sc najpotljc u človeku 
n veru pretvori.

(Dm giput di>lje.)

Kaj je novoga ?
—  Kolera VU glavnim  varašu i 

okolici več popu"« a Več se nije treba 
bojati. Broj beteinikov i vumiraj učili 
sve menjši postaje.

—  Pravda zaradi lutri je. Jeden 
gospon iz Zeute telegrafiral jo vu Segedin 
na lutriju tri broje, koje irnaju postaviti. 
Isti gospon spornenul je  vu telegraiuau, 
da po pošti pošilja taki 1 frr. penez. 
Lutri jaš zapis ij j e  tri broje, ali peneze 
je zabadav čekal. Več je mislil, da peuezi 
uiti nebudu došii, pak je cedulju več 
pričel tržiti, ali ju nitko nije kupil, i 
tak ju je  za sebe pridržal. Iziflli su s \i  
tri broji ! Zentaiskogn gospona sin, koj je  
vu Segedinu stanuval, oti.šel je na lutriju 
i prosil 4 0 0 0  frti; ali lutrijaš nije štol 
poneze dati, jer je  on forint kesno došel. 
Vezda bude on gospoir iz Zente tužil ; 
bude li lutri jasa tu ril ili poitara, to se 
joi nežna, —  To vre, da poštara, da 
budu se i drugi poitari malo reda navčili.

—  Jedotl človek za petdeset Chu- 
nieson inžinir došel je ne zdavoja vn 
galabieisku rudnini, gde je bilo 50  teža
kov, koji su se posvadili. Chamcson po
miril je težake taki, jer je  jednoga doli 
hitil i orufje mu zel. Kad se je težik  
stal, pograbil je jednu goreča faklju i 
bežal proti magazinu g<le su dinamiti 
bili veleč, da bude sve skupa vužgal. 
Inžinir nije si dugo premišljaval, bežal je 
za težakom, i kad sn več obedva blizo 
dinarairov bili, streli! je inžinir težaka 
iz revolvera, i tak je petdeset ljudih od 
smrti obranil.

Krivi ponezi Na čongolehki 
pusti blizo Scgediua popisali su navuči- 
telu Kolman Greguru pohiitvo pod 
ekžekuciju, zaradi nekak.oga dugo. Kad 
je Vetró Januš ekftekotor došel, da popi 
sane stvari zlicitira, skoči iz -kolskoga 
stanja jeden človek van, i vujedeu jarek 
otide. Vetró iáéi je taki za njim, i našel 
je vu jarku jednu posudu, koja je vu 
caujke bila zamotana. Taki je odnesel vu 
hižu i pokazal tam žandarom i drugoinu 
ekžekutoru. Kad su canjke razmotali, 
"»Sli su nutri ma*inu za banjke i 13300  
frti krivih penez. Kad je to Kalina', 
videl skoči na Žan dar c. Njegov 18 let 
stari sin, kči i žena su se takaj postavili 
na žandara. Ali dva ckžekutori i žandar 
obladali su nje. —  »Odnesi e mašinu,
odnesite sv«, kričal je Kálmán, sam * 
peneze mi dajte Očete peneze ? Petdeset, 
sto foiinti vam taki dam,“ —  Nišu ga 
poslušali, nego su sve skupa odnesli 
Žandar pak nije imel tuliko pameti, dn 
bi ga bil v reH odpravil! Kad je po- 
tlim  dolet po Kalnaai a, več j • pobegel.

— Tolvaji. György Martina Stanov
nika i7. Toročkc su več jedenput cigani 
obkrali, zadujiput bil je na stiaž i, pak 
kad je ob pol noči do|el dimo, hoteč 
hižna vrata zapreti, skočiju za njim vu 
lužil tolvaji, koji su njega i Ženu do krvi 
sprebili i 788  frti vkraii. Sin koj je vu 
"tali spal je zdrav ostal. Martin i Žena 
mu su rivi, i ve liju, da je nekakov po
znati človek iz Kislaka bil med tolvaji.

Kotoribžka občina poslala je 
moibenicu k luiuisteriumu, da bi joj se 
dopustilo svaki tork tjednoga sejma držati. 
Gledeč na to ista občina broji 5 0 0 9  i uš 
ž ima 2 9 9 4  Stanovnike, ima željeznicu, 
pošto, telegrafa i žaud&re, osi m toga su 
tam veliki trgovci deskali Hirschler i 
Újlaki pri kojih uavek do dvesto težakov 
dela, ter zato moraju Stanovniki kaj česa 
na pijacu kupiti, vu istoj obČiui su 54  
'taeuuari i trgovci, varmegjija pak jim 
jako ua ruku hodi. Gledeč na sve to 
moreju senadljati, da jim  bude raoiiste- 
rium dopustil tjedovauga sejma obdr- 
žavati

—  Na orsačkom spravišču je mi
nister peneznih poslov grof Szapáxy ua 
zadnjoj sodnici predstavil < rsačke račune 
za dojduče leto.Izdatek jo pak vékái k a« 
priraitek. Minister je dokazal, dadrugač  
niti nemre biti, ako hočeju ave stroške 
v redu naplatiti, i tak nebude treba 
puuo penez na posudbu zeti. Faliju za 
stroške dojdučega leta 30  milijuuov

—  Vu Bugarskoj se je orsačko
spraviače skupa zišlo, ali se nežna kaj 
bude se delalo. Vlada je odlučila, da bi 
najpredi izebrali si kneza. Ali niti Ruska 
niti drugi koj europejskl orssg jo* nisu 
nikoga naznačili, da bi bil za ta j posel. 
Bugari hočeju Waldeinara danskoga her- 
cega izebrati za kneza, koj je šogor 
ruskoinu čaru. Ako -uski car uiti na to 
nebudejptivolj**!, onda se bude več vidlo, 
da noče vu bulgariji kneza trpeti, nego 
da druge nakane ima.

— Groba kopajuča mati. Vu Hon
dáin Pas de Galaisu blizo Pariza je pred 
tremi meseci vumrla jeduoinu gazdi kči, 
pak su joj vu vuhi ost a viri otingliue. 
Mati je več onda proti tomu mrmrala, 
ali domači ljudi niša dopustili doli zeti. 
Pred jedilo par dnevi oti-la je mati s 
svojom d rugóm kčerjum na grobje, veleč 
da ide cvetje na g rob sadit. Na grobjn 
je groba izkopala, otingliue iz gnilih  
vuh vun žela, groba nazad zakopala i 
cvetje nasadila. Kči je sve to domtj 
povedala, i za kratko vreme su žandari 
nečlovečni! mater zaprli

—  Ubojstvo iz šale. Na početku 
ovoga meseca j i jeden financ iz Markaza 
iz šalje ciljal s puskom na jednoga člo 
veka pitajuč ga, jeli se boji pulite.
»Ne bojim se ja, odgovori človek, im 
sem sóidat bil.* Na to se puška spruži 
i človek mrtev doh opadne. Nesrečni 
človek imel je Ženu i sedem drče.

Vkanjlivec. K Veislar Andiašu  
vu Kalazu došel je  ove dneve jeden 
lepo oblečeni mladi gospon, koj je rekel, 
da je on krčmar jz Budimpešte, i hoče 
vino kupiti. Veislar se j* veselil tomu 
i peljal m laioga človeka vu pivnicu, gde 
su svakojačko vino koštaM, i pogodili se. 
Mladi gospon je rekel, da hude za par 
dni došel po vino. Budu. j e  v« č  mračno 
bilo rekel je gazdi, naj mu da za dobra 
plačo foringu vu Budimpešto Gazda je 
to s ladostjom v< 'nil, i rekel je svojemu 
sinu, naj konje zaprete i naj odpeija 
gospona Mladi gospon je  povedal gazdi 
da ima na cesti blizo B pešte oštarija.
Dok su se do le oštarije dopeljali, veli 
mladi gospon k<čišu, naj ide uuttr pc- 
gledati, jeli je  tu njegova draga. Dok 
je kočiš vu oštariji bil vušel je gogpsn 
s konji i s koli, i tak je moral koči- 
pešice tlimo iti. Žandari iščt-ju vkanjlivca.

G Gresz Alajoš éakove ki fiš- 
kaliu* bode 17-oga o. m. svoju kance- 
laiiju vu Prilok prenesel. Kada se /.a- 
W iiu o  iz jedne strani, da nas ostavi, 
iz druge strani se raduj uno, da Dolnje 
Mcdjimurje jednoga člana dobi, koj bude 
se trsi! vu 8udbeno;n poslu, pak vu uu- 
pteduvanju puku Dolojeg- Medjimurja na 
pomoč biti. Želimo mu, da ga B< g na 
has,,n i radost D. Medjimurja dugo vu j 
zdrnvju naj poživil

Bugari. koje je Pandor knez 
ostavil su si novoga kneza zebrali. Nu- 
vomu knezu je ime Valdemar, koj je 
28 lét stari danski herceg. T o se ješ 
nežna, jeli bude Valdemar herceg ovu 

ast ho»el prijeti ali ne?

Poštuj otca i majku da ti bude dobro!

Nekoj oteč od velike starosti 
slabo je videl i slabočul a ruke su mu 
drhtale, kak šiba na vodi. Si''oma*ki ov 
starec stanuval je svoji.n sinom i suehotn 
vu jeduoj hiži, kada su jeli, znal je starec 
zbog drhtajuči ruk po stolu spolejati, 
a to se je 8'nu i snehi durilo, za-adi t >g* 
dali su "taromu otcu vu zemljenoj zde- 
ici p?i peči jesti. St9iec je tužno pogle

da val od p>‘či na stol, iz očih mu suze 
kapieju, iz derhtajuči ruk opadne mu 
zdehca i p >tere se, a sneha p<>črae starca 
karati i mrgko zešpotava'i; on je samo 
milo zdihaval i mučajuč poslušal; onda 
su mu kupi i di venil zde icu. Drugi dan 
je starec pri <»b«dy iz drevene zdelico 
pri peči mi no jel, a mali vnuk Štefek  
je na podu sedeč siagal dtščice skupa. 
oteč ga od stola opita, kaj deias' Maji 
siaek odgovori: delam zd e licu iz koj1 
bute vi i mama jel* kad ostarnete; ove  
reči su tak strerile serca roditelov, da 
su taki starca pri peči sedečega plačuč 
proshi za opru* enje, ter ga on izti čas 
pozoveju k sebi za stol. M isleči Debili sc

do istine, pod starost z nami tak dogodi
lo. Prcporuéam, da ei deca o vaj pri »er 
gliboku vu serca zasadiju, i polek ietrte  
zapovedi božje, stareše poriuvati navčiju-

Cirkvenčič Gjura.

ČESA ŽITKA.
Pšenica 8 .2 0  8 .4 0  H rt 5 .6 0  -  fi-25
Ječmen 5 .5 0  -  7 .-------Zob —  6 . — —
Kuruza 5 .— 5. 45
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Budapest 7. novembra 1886.
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Szerkesztő :
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

U r e d n i k .

Crez sest letnoga boravljenja pri 
„č-ikDvečki raedjimurski 4parkassi* bil 
sera srečen kak kuigevodja imeti zaufal- 
nost medjimurskoga puka.

Budué sem isti 5parkassi moju slur- 
bu zahvalil bil, i nju ovoga meseca 15-ga  
samovoljno ostavil hudem, nemrem za
pustiti obečanj« svim ODim poétuvauim 
medjimurcom, koji su žara i svakovrstna 
pitanja šparkassnih posuajenjah k menj 
bili zaufani, da i nadalje svakomu iz 
drage volje poslužiin navuka.

Vu Čakovcu, novembra 11 ga 1886.

s pozdravom,

P r u s a t z F

A a a t h e r i u s k a  v o d a  z a  z a t e  i  u s t a
od

»lra J. tí. POPPÁ.
c. kr. drorikogii zubara

u Beču Bognergasse broj 2 .
Liečničke potvrdo

J jr o f  Q ppoU er, bivši Rektor mag. 
uif Pr"»es c. kr. klinike u Bečn. kr. 
aks dvo ski savjenjk, itd. Dtražiosam  

vasu Auatheiinsku vodu i obnaáao ju 
prejmrukc vriednom.

P ro f Drasche upoiabi) je z a  pnkuse 
pravu Aiallierinsku vodu u svojem 
liečoičkom o«!,elu e c. krobčoj bolnici 
i izjavi l, da je svrsli shodne, ti da je 
zvrstna.

i
§ r .  K a in zb a u u , carski sav jetnik bivši 

prtJcsor. Jasam Anathetinsku vodu 
od Poppá kod veli og broja mojih bo- 
lestnikah redili radlh bolnsiih u ustah 
i na zubih osobito dobrim uspjehom 
iiporabio je r  sam osvjedočeu o k en ičoj 
čisto j sasfo i n i iste,

Takodjer kod kroničkih katarrah 
d jelűje Auathei inska voda od Poppá 
vrlo hasnovtto nakvašenjem bolnili 
mjestah ustah, grkljana ili vrata.

J*ro/. S c h n itd e r  upotrebljava Anat- 
herinsku vouu od Poppá kod bolestih 
ustah, vratah, i grkljana kao i desnih 
najbolji ii uspjehom.

Ovi rudi izvrstnog djelovan ja pos v ud« 
takodjer u Njemačkoj, Švajcarsktij, 
L’urskoj, Englezkoj i Americi itd. dobro 
piipoynani ijekovi za zube od dra. 
Poppb, mogu se nepokvareni i u hiš 
koj kakvoči.

Može se DOBITI: Vu Č a k o v c u  
vu (ioncz Lajosevoj apoteki, pri Strahiji. i 
Mayrscsák L. i Heinrich M V u P r i l o k u  
vu áipoftevoj apoteki; Vu L e t e n j i v u  

Kaliwodaevoj apoteki. Vu M. S  s  o b o t i 
vu Bó'csevoj apoteki. Vu L e  n d a vi Vu 
Kissevoj apoteki. Vu V. K a n i ž i vju 
Mandekovoj. Pragerovoj i Bellusevoj apo
teki vu V a r a ž d i n u  vu Kussiovjij. 
Biedelovoj i Krftuterluhevoj apoteki, l  u 

L u d b r e g  vu Kohnevoj apoteki. V u  
Koprivnici vu Wertievoj apoteki. 306 2 - \ 3
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