




t r e d n i f  kta p ia s r a s  t
et»r»i ®ijic, fratertka hiía, lévő 
oa kanaifuaciji. — S uradnikom 
m»ii ja avakl dán zo Toriti mad 
I l i i t  Turoaa. — Sva poHljka 
Ütmét sa aadrtaja noTlnah, naj 
h  p a ttija  na ima M a rg lta l  

J o z e fa  aradnika vn Cakoveo.

l 'r c d p la la a  t m j i i

Na etlo U tó ..................4 fr t
Na pol Itta . . . . .  2 fi t 
Na ietrert Itta . • • » 1 fr t

Pojadini broji kottája 10 kr.

Obuana aa poUf pnjódba i fal 
ratanaja.

Coprnice.
i.

Coprija jc od starodafinib vremenah 
oslala med pukom i dendenes je raztepena 
i to tak, da vera krs auska nije moguds 
hila to krivoverstvo zmed sebe iztrebiti 
Vreé vu tidovskom Talmudu (izdan 500, 
letu po narodjenju .Jézusa) je govor od 
nekakove Lilioth, koja je bi a zena Ada- 
mova i mati vragov. Zatim je govor, da je 
Uerodiades glavu Ivana krstitela liotela 
kuánuti, ali je glava tak jako puhnula, 
da je od tóga velra Uerodiades vu zrak 
zletela i jós vezda po zraku lcóv.

Rosle su se sliőne coprije jóé bolje 
lazprostranile po svetu i mislilo se je, da 
coprnice na stanovite dneve skup dojdu i 
vu maéke, ve i druge Zivine se pretvo- 
riju te pleáeju i lepő se zabivijaju.

Oko 1560. letu su ljudi najviée vu 
m0 ‘ coprnicah veruvali i mis’ili su, da 
Clovek s pomocjum coproica raoZe dobiti 
od vraga, knj se neufa od Boga pr03iti.

Govorilo se je, da coprnice vu petek 
na veCer skup dojdu i vu prisulnosti vraga 
zatsjiju vem, kr4  i Mariju, s iiogami po- 
gaziju kria, vragu vernost prisegneju ; 
coprnice tancaju oko jednoga kozleka, ko 
jega po dovráenom j lesu vuígejti i od 
pepela si svaka coprnLa malo vzeme i 
stim pepelom onda suícdove krave, konje 
a i same ljude mo2eju vubiti.

To krivo miálenje je tak bilo ráz 
proBtranjeno, da su cirkveni i svetaki po- 
glava^i vfőirat tnorali svoj glas podignnti, 
da ovakovo krivoverstvo iztrebiju Svetska 
oblast je pák 1ak strogo po9tupala s co- 
prnicami, da je vu razlicitih varasih na 
stotine i stotine ciprnicah dala seígati

l.judi su lak vu copriju verovali, da, 
ako je tko od koga kakov beteg dobd, 
mislilo se je, da je zacopran. Jedna go 
spodiöna je misllla, da je zaeoprana pák 
joj je doktor to nikak nemogel z gl ve 
zbitl; kaj je napravil ? vu nienu no nn 
vodu (icalinu) je igle, cavle i perje na 
metál, pák joj je lo pokazal i rekel je, da 
je to z t je izís’o i oua je od to^a rnis- 
lenja ozdravili. Ali na takái naCin coprija 
ipák nije bila zapreőena, jer to vidivSi 
njem rodbina za stalno su verovali, da je 
zaeoprana bila.

Isti pismoznanci i sudei verovali su 
vu coprije to se mo2e suditi s nj'hovog* 
postupanja s coprnicami Kad je takova 
íena, koju su za coprnicu dr/ali, na sud 
bila po9tavljena, sudec je zapovedal, da 
ju nesmeju s licem naprvo nego s brbtom 
cbrnjeno na sud dopeljati. da budit oni 
prije nju k k ona nje vidibi.

Ali éim se je bolje znannst po svetu 
áirila, s fim hu ljudi menje veruvali vu 
m ór coprnicah Na pofietku sedem najs tog  i 
9 tole(Ja ved 8U govorili, da CDprnice ne- 
letiju po zfaku, nego je vrag obmami,

pák si one onda mishju, da leti u. Potlam 
pák niti tóga nisu verovali. rekli su do- 
duSe ; jasu coprnic*, ali neimaju nikakove 
módi. Coprale su s prahom, travom, s'a 
mom, mastjoin, orihavanjem, sv. vodom, 
ali nikomu su nemogle naákoditi.

Budud je vera vu eoprnic; tak bila 
razpostranjena, zalo su jako oStri zakoni 
bili ntredjeni proli coperuicam, pák uprvo 
zbog tóga su viSeput i neduine üene od- 
sudili, dók mje prot' lim krivicam Frilrik 
Spe , je2uita gori stal i rekel Mnogo 
sam coproicab vodil na galge i \omafu, 
ali ma'o ih je bilo krivi. latina, da mi 
coprale. ali st ni ja nikak nriojflo dnkazati, 
da bi komit avojom coprijom na kodile.

Nada'je véli Spee : Svet mi^li, da sve 
one nevolje, s kojimi Bog svel opominja, 
da se na p >koru gene, od coprnicah doj
du. Tomu visokovufienomu i vr dnomu 
redovniku mora svet zabvalili, da je vera 
vu coprnice toliko koliko prestala i da se 
proti takovim nesredium 2enam nepos- 
tuplje tak oátro, kak vu taro vreme, kad 
je dosla bilo, &ko su dve lene skupn 
őapta'e, veó su mislili, da su coprnice.

Nemole se tájit', da vu srednjem vektt 
nebi btlo coprniceth ; dapid* vnogo i mnogo 
ali óim je ufanje i vera vu nje prestala, 
sve mai ) po malo je i coprnicah nestalo.

1 den Jenes svet mnogo od coprnicah 
govori, i takove iene se najdu, kője se a 
t »m meStrijom zabavljaju, ali se ib malo



tko boji, jei je svot ved dovoljno pod- 
vuden, da éloveku zvun Boga na du*i i na 
telu vrhonarnvnim naHinorn ni ti pomoci 
niti ákodili moZe, a ooprnjaki i coprnice 
neka znajti, da a nikakvim greliom Boga 
bolje nebantuju. kak, ako z vraíjom po- 
moéjum, komu hoéeju h.sniti ili skoditi. 
Vo buduéem broju naS li novinah budemo 
éitateljem donesli jedan sud, kak je bila 
jedna coprnica sudjena.

V R A C I T E L J.

ZABAVA.
Jedna mati iz pukn.

(Isfiniía pripovest)
Ií.

Za ovim sledcéi pojav nadma uje svako 
opisanjs, tóga réje rooguée opisati. Cdo je 
to prrl vei, nigdar neíe pozabiti. Namah pri 
zaéetko ognja moglo se je videti, da jedino 
utodíée samolfdicu nudjaju, kője su se mei'im 
va éasu napunile. Kapitan sa smrt,om se je 
bor(dm licem tak junaéki brauil, kako se to 
samo pri moinari more videti. 8 neod’ué- 
nrga postai je postojan mnz fiija sudbiua s 
ladjiDom skopfiana, i dokié se je trudil, da 
avakoga vu ladice namest', sain odlufiil je s 
ladjorn skupa potoniti.

Ganutljivo pojavljenjenje bio videti 
jedooga mLdoga putuika, k< mu se na ramc 
zaru nica mu spustiia ; piivezavéi si jedno 
déte nekoje matere k prsam te je tak vu 
an etnji molila, jedno ueduino déte, kője je 
bogát mu stric on kraj mórja s razkriljenimi 
Takarni oíekival, Da pol vu zJvojnosti, na 
pol vu zaCudjeuju gledalo je pred se.

I matiozi su se po piimeru kapitana 
si zesvim ae premeoili, ali sve je nadvisil 
vu p('2<tvovuosti goros asi Cameron. Koji 
se je samo oslobodil, bude se spouiinal (noga 
inuta brocéene íarbe i Ii mkukáké jak OHtl-

Za Oas su sve ladice pripravne stale, 
nekoje da bi na obale stigle, neíioje pák, 
da se vu vaiove zag.nu. Sve 6e je vtc ge*1 
duIo vu tmicnoj nőéi, razsvétljeno jedino od 
gorcéega Agaraemnona. Samo su C aim ron i 
kapitan oude ostali.

Kapitan ! sve je izgubljeuo ! refij C - 
merőn.

Tak je prijatelj ! odgevori on Podaj 
mo si ruke, ta vurgo Bmo zli putev za jedno 
prfi'nil?, ali ovo bude zadnje Morebit ima 
ipák utoé’éóa kapitan, sprevodite me !

Né, né kamerát ; s tóm ladjorn pojdem 
ua dno mórja. Neimam niti dece, niti 2ene, 
óva ladja bila mi je fteua, s njom budem 
vumrl. Sprevodite me vi.

Te su mo poslednje bile léfii. Silna 
gt ml javina nastanr, vufcgal se lagev s vin- 
skem festem. Potlje i ékoliko cisovah je 
samo nekobko roáevinah se vidjalo raztepc 
no na morju.

Cameron zgrabil je nekobko stupov, te 
se je na pol brez svésten s valovi borii 
Kak jo k sebi doflol, naáel ne je na jednoj 
morskoj obHi vu vla/nom pésku, te jc svet 
Iffiega turrja vidd. Boftanska previdnost 
odkupiia mu je na éednoviti naéin tivljenje.

Fa pol kakti zanemljen, na pol pák, 
kaoo spotrt leial je dobro vreme ua vlaxnoj 
zeinlji, zatim Be podignul, te se tiailua préd, 
i ah duda od éudeáah 1 óéi zgleduule su mu 
poznatc pccine. Motje sbacilo ga na rodno 
mu méato, te je gore po suhom raorckom 
biegu kretd se jeden mu2karec, nofini strazar 
pevajoéi jeduu statu ákotsku pesmu mór 
naisku :

»Vu obloku, brate, fi^ka te svetlost sveée. 
Vu obloku Ceka te evet’ost sveée IM



najdu jftdnu zapoéV'enii fia *11. Mialeéi, da 
je r.o kakovo dob*o vino, pili su, ali su 
hví za kratko vrenie vumrli, jer je vu 
fln$i otrov |éemer) bil. Oh! poftírlivosL 

Pred sudom
Sudtc : Prije kak bi vas piist.il na 

prisegn, pitam vas, jeli ste vre kad prDegall V
Svedok : Jenám, dvakrat. Prviput kad 

sam vek veCnu Ijulav prisegel 2eni pred 
oltárom, a drugikrat sam prisegnul da se 
nebudem nigdar ve oáD-nil.

Horvatsko-magjarski razgovori. 

llorvát-magar beszél r̂etés^k.
Palje. — F« l) tatás.

Peter Ve hu predrage. Pák gu jih 
niti nega

Pé er. Most túl drága. Aztán nincs is
Pavel. G oí si je sume dal poseői i 

gde bi si élovek díva kapuval?!
Pál. A gróf nz erdőit levágatta; tol 

venne az emb r fát ? !
Peter. Budemo s lőporom kurili
Péter Kőszénuel fogunk fűteni.
Pavel Tu iko nega pri Muri, da bi 

za nas sve dosta bilo.
Pál. Annyi nincs a Muránál, hogy 

m ndnjájunk számára elég volna.
Peter. Bumo si dali iz St \jerske dopelati
Péter. Stájerből fogunk majd hozatni
Pavel. Imamo i bli2e lapora.
Pál Van még közelebb is kőszenünk.
Peter üde b to bilo ?
Péter Hol volna ez ?
Pavel. Na Zagorskoj, ne daleko od 

Vara/dinp.
Pál. Z igoiiában, nem mesze Varaz«dtó1.
Péter To je istina. A prem onda bu 

lehko do nje dojti, kada bude Éeljeznica 
do Lepoglave gofova.

Péter. Az igaz. Kiilönö.en akkor 
lesz könn.ul hozzá jutni, ha a vasút Le 
poglavá’g kész lesz.

Pave’. Sever se hap> puhati, moiti 
bude se pák vvénrie preobrnulo.

Pál Éj-zaki szél kezd fujn , ta’án az idő 
meg fog változni

Peter. Mog'o bi biti.
Péter Lehetséges volna.



5861. tlkvi sz. 89.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Izsó Ferencz alsó-lendvai lakos végrehajts 
tónak Czopóth József s Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 350 írt tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy
kanizsai kir. törvényszék (a Csáktornya’ kir. 
járásbi óság) területén lévő . begykerUleti 
266. tk. 372. hrzi sz. a 957 frtra becsült 
ingatlanra az árverést elrendelte, és hogy » 
fonnebb megejlölt ingatlan »z 1 5 9 0  évi 
mArezioft hó l-* o  n ap ján  (I. e 10 
ó ra k o r  az I. hegykerül* ti bíró házában 
megtartandó ny.lváuos árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Ar'6-ezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 %*át v»g>’is 9r> f,t 
70 krajczárt készpénzben, vagy az 1881. 
LX t.-cz.42. §-ában jelzett árfolyammal szá 
mitott és az 1881. évi uov. 1-én 3333 sz a 
kelt igazságügymioisteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékkép28 értékpapír bán a kik ül 
dőtt kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. § -i értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Csáktornyán, 1889. deczember 5-éu.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint ükvi 

hatóság. 526 t

5259 tlkvi sz. 1889.
Árverési hirdetményi kivonat-

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
tlkvi hatóság közhirré teszi, hogy Merkli An 
tál zala-szent-m.hályi lakos vőgrehajtatóuak 
Simunkovits Balázs végi cinj'ást pzenvedő 
elleni 55 fit tőkekövetelés és ]á ulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagykanizsai királyi 
törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) te 
rületén lévő VII. hegykorüb ti 23. tk. 4 
hrzi sz. a. fekvő Petrinovics Mária és férje 
SimuDkoviti Balázs, továbbá Petrinovics Ilona

Vidovics Bálintné, és Petrinovics Ilma 
férj. Zadravecz Antalné tulajdonául felvett 
és 410 frtra becsült egész ingatlanra a végreh. 
törv. 156 §-a értelmében az árverés meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és bogy 
a fennebb megjelölt iugatlan az I& 90 évi 
fe b ru ó r  lió 2 5 -lk  n ap ján  <1. n .‘I ó r a 
k o r  a VII. begykeití’cti községbnó házában 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapi 
tott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in-; 
gatlan becsáráuak 10 9/0-át vagyis 41 frtót 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§ ábnn jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi novemb«r hó 1-én 3333. sz. ». kelt 
igazságügyroin itcri rendelet 8. § abuu kijelöltI 
óvadékképes éttókpapirban a kiküldött kézé 
hez letenni, avagy az 1881, LX. t. ez. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a biróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított azabály- 
szerü elismervényt álszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1889. évi november 
hó 28*ik napján. A Csáktornyái kir.jbir., mint 
tlkvi hatóság. 526:

U t á n z á s o k  e l l e n ,  m i n t a  é s  i e g - y g y e i  v é d ő r e .

- ◄ G - " T O  M O  B S Ó ^
S c h a u m a n n  G y u l a

v i d é k i  s z c r é s d d l  H t O é k r r H i ih H ii  ciii(s/.í<Vsi z a v i t r o k n n l  é*
g j o i u o r l t n j a k  e l l e n  é v e k  ó l a  Ui|»ró l»AII ü r n i d i  s z «t

Kapható a/, osztrák magyar monarchia minién jóncvU gyógyszertárában
E g y  doboz ára 75  kr.

I*o st asz őt kil üt c a le g k e v e s e b b  kőt doboz vétel éltől u tá n v é t te l .
F o r a k lá r s  S H I i n i A W  ^ V I  L l

v id ék i gyógyszertára  N t e c k c r a n h a n .
l i y ó g j i ó z a i í  w a l .  l a p o k  Y ő l e m ő i i y e i  e g y o m  o r s ó  é r t é k ő r d l

Wi tter í̂edicinische Wochenschrift (Bécsi gyógyászati belilap) 1878. 15. 
szám A Schaumann (gyula ur stockeraui gyógyszertárából való gyomorsó egy 
oly szer. mely emésztési zavaroknál a gyomor gyengeségénél annak hm út
jainál, vagy ehez való hajlamoknál étvágytalanságnál stb igen jó hatással 
bir és nemcsak étrendi s minden étkezésnél használandó, hanem leginkább 
gyógyászati szernek kell azt tekinteni Annak Összetétele, melyekben a leg
jobban kipróbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagyszerű hatása 
csak a legújabb korban lett köztudomású — képviselve vannak, érthetővé 
teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása által eléretnek. És min
denki. aki tudja, bogy éppen az emésztési zavarok mennyire befolyásolják 
az ember egészségi állapotát, és mennyire lefogyasztják az egész testalkatot, 
el fogja ismerni, egy ily szer fontosságát.

^  ien er M e«licini«clir ll liittp r  (Bécsi gyógyászati lapok) 1878. 22. sz. 
A gtockeraui vidéki gyógyszertár tula donosa ScliniiiiiAiin 4* vilin gyógy
szerész által készített, gyomosrsó különösen idült gyomorhurutnál jön észsze
rűen alkalmazásba. Leginkább azon előnnyel bir az egyéb ro^z emésztéseknél 
használt szerek fölött, hogy könnyen élvezhető és hosszabb ideig vehető a 
nélkül, hogy ártana. Különösen rósz emésztéssel biró egyének részére 
ajánlatos.

T udom  A*ul ; Megbízható vevőim és elárusítóim tudtomra adták, hogy 
itt ott a concurrensek, akiknek fogalmuk sincs a gyomorsó összetételéről, 
minden érték nélküli szereket készítenek és az enyémhez hasonló dobozokban 
elárusítják, amivel is kérem arra ügyelni, hogy dobozokon az én aláírásom 
látható legyen. Schaumann Oyula.

N yom atott B ischel Fülop laptulajdonosnál C sáktornyán.
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