
Honestas.
i

Legyen a patak vize még oly keskeny, 
ha áramlat éri. mégis vet hullámot. Patak- 
viz kis városunk tátsadalmi élete; melynek 
sima tükrét az elmúlt hét egy eseménye 
hullámzásba hozta. Pajzánul keletkezett e 
hullámzás; karikái a partról egy pors met. 
sem mostak le, mindamellett sok homlokon 
redöt okozlak. Ezen redök jogosultsága szülte 
elmélkedésemet is, melyet ime a közvéle 
meny honé kése alá helyezek.

A sajtónak nincs joga az egyéni életet 
szemlére kitenni, de a tettek felett hatalmas 
úr azokat villamvilágitásba is helyezhe • és 
ha ezen tettek a társadalmi élet kerekébe 
ütköznek — súlyosabban Ítélhet, mint a 
büntető igazságszolgáltatás, melynek 21)3.
§-a d hónapig terjedhető állainfogházzal 
sújtja azt, a ki a párviadalra kihív, vagy 
ily kihívást elfogad, melynek 21)6. §-a 1 évig 
terjedhető államfogházzal bünteti azt, ki 
fegyveresen kiáll a párviadal megkezdéséhez,
— és nem büntet, ha a lélek a párviadaltól 
elállottak. (21)7. g-a.) — Л párbajozni aka
rók szembeszállnak a büntetö-törvénynyel 
és ebben van ratio, mert igazságszolgáltatá
sunk — kitűnő büntető-törvényünk dacára 
bizonyos nemű becsületsértések eseteiben — 
coditicalt bűnvádi eljárás hiányában — nem 
adhat kellő elégtételt már azért sem, mert 
felruházván a párbajra szabott büntetést a 
honestas jellegével, tág kaput nyitott azon 
felfogásnak, hogy a párbaj miatt kiállott 
bizonyos idejű államfogház: lépcső a köz- 
becsülés lajtorjáján; — mi természetesebb 
tehát, mint a hogy a S-ok elvesztik el 
rettentési erejüket.

II
A komoly párbajra vonatkozólag legyen 

azonban mindez mondva. Eme megkülönböz
tet s : komoly és nem komoly párbaj, távol
ról sem alterálja ugyanazon nézetemet, hogy 
a párbaj ezer baj, hogy azt elitélem minden 
körülmények között, de a megkülönböztetés 
azért szükséges, mert tényleg van nem ko 
molyán akart párbaj is. mint ezt a mull 
heti is igazolja. És ép azért, mert nem ko
moly volt az egész, tartom szükségesnek 
megjegyzéseimet.

Igenis, kikerülik a büntető-törvény ne- 
mezisét annak 297. §-a alapján, de ezzel 
egyúttal eljátszották az állarafogházi hones- 
tast is azért, mert magával a honestással 
játékot űztek. Ezért mondtam fentebb, hogy 
a közvélemény súlyosabban büntet, mint a 
törvény — és igazabban mondva : nem is 
a közvélemény büntet, hanem önönmaguk 
büntetik ününmagukat, mert nevetségessé 
tették a honestas fogalmát

Nagyobb bátorság kell ahhoz a közvé- 
leménynye! szembe szállni, mint a fegyver 
csöve elé állni, de azért állni az üres cső 
elé, mert bátorságunk van a puskába szánt 
port a közvélemény szemébe hinteni, az 
már —  gyengén mondva — nem bátorság.

Keresse tehát m;ndenki a sértést a tör
vényes vagy humánus módon megtorolni 
és vonjuk inkább komolyan vissza az olyan

sértést, melyet nem komolyan követtünk el, 
semhogy a nem játszásra készült fegyvert, 
m ntegy porzóval töltsük meg és mégis elta
láljuk — magunkat.
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C s a r n o  k

Népdal.

Piros kendőt adott nekem a rózsám,

S azt is mondta; szeressem ám igazán. 

Piros kendő, piros rózsa, szerelem ;

Betyár vagyok, s a legszebb lányt szeretem

Deres szőrű „Csillag“ lovam, mint villám, 

ügy repül át éj idejen a pusztán.

Körme csattog, szikrákat csal patkója.... 

Hogy hova kell inenme. már jól »udja.

Nádfedelii rozzant kunyhó a csárda,

Benne 'akik a puszta szép virága.

Benne lakik az én kedves galambom. 

Kinek csókját száz világári nem adom.

ZALAI HORVÁTH GYULA.

Az utolsó Miatyánk.
Kicsinyke kis révészkunyhó áll a Tisza párt

ján. Ebben lakik a révész hitvesével, s három apró 
cseprő magzatával. A révész kint van a Tiszán háló
jával. Oly soka tér viszsza,pedig már az est jó bese- 
tétedett. Madárt sem látni .az is nyugvóra tért. Mesz- 
sze menydörgések, mint közelgő zivatar hírnökei
nek moraja rezgeti meg a viskó repedezett egyetlen 
ablaküvegét. Az édesanya türelmetlenül tekintget ki 
a ködös éjbe; Iiallgatodzik, tán meghallja jó urának 
érkező lépteit, de bizony csak a nádas,kísérteties ze
néjét halja, amint a kaczagö szél azt dühösen ide-o
da himbálja. A ház előtti akácfa is meg-megrecseg; 
néhány ágát már letörte a vihar, mely őrülten nyár- j 
gal keresztül a délibábok rónáján. Mindinkább dü
höng az orkán; s a boszorkauyszél mérgesen tépdesi 
a kunyhó nádfedelét.

Ég és föld rémitő csatát vívnak. A kis gyerme
kek remegve simulnak édes anyjuk kebléhez, s foly
ton azt kérdezgetik:» Hol van kedves apánk?“

»Mindjárt megjön édeseim, csak várjatok 
Imádkozzunk a jóistenkéhez egy Miatyánkot, hogy 
könyörüljön meg rajtunk«

És hö imára nyílnak az ajkak : »Miatyánk, ki 
menynyekben vagy!. «

A vak éjben kápráztató villámok cikáznak 
melyektől a gyermekek megijedve takarják el 
szemeiket.

„Szenteltessék meg neved ; jöjjön el orszá
god“

A vad zúgással hömpölygő Tisza zavaros 
hullámainak csapkodásai és a mennydörgések 
pillanatra elnémítják az édes imát.

„Legyen m̂ g akaratod ; miképen a menny
ben, akképen a földön is„

Surti istennyila csapások vagdalják a haragos 
hullámokat, mintegy megkorbácsolni, s megfékezni 
akarván azokat.

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma«

S mind veszettebben tombol a vihar * u 
menyország csatornái ozönnel öntik a záport, inelv 
mar a tetőn is átcsurog.

* k* bocsásd meg nekünk vétkeinket“ Távoli
vesznarangszó döbbenti meg az anyának és fia- 
inak imádkozó sziveit.

„Miképen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vetetteknek..«

A kicsinyek zokogásra fakadnak, s az anya 
keble az ijedelemtől lázasan piheg.

„...És ne vigy minKet kisértetbe...«

Iszonyatos ropogás hallatszik. A íékvesztett 
Tisza a gyenge védgátat átszakitá.

»...De szabadíts meg u gonosztól. Amei!“..

L perczben a rohanó ár betódul a recsegő 
ablakon és ajtón; szivrepesztő jajkiáltások bor
zasztó zűrjében összekulcsolt kezekkel fullad meg 
az anya és felemelt két karján három csecsemője.

Nem ölelhették át édes apjukat... Szól az 
Istenítélet harsonája!

Nincs irgalom !

A merre az árvíz száguld, nyomában minde
nütt végpusztulás, iuség, halál !

Hát az apa, a révész, mit csinált?

Sajkáját magával ragadta a Tisza, s egy 
magasabb dombon a partra taszitá, ho! is a vész- 
teljes éjszakát átvirrasztania kellett, s csaladjának 
mentséget nem vihetett.

Harmadnapra kereshette fel csak egykori
kunyhójának puszta helyét, s Jézus segíts! majd
nem, hogy halva összeroskad ., Felesége és barom 
draga gyermekének iszapos holt leste, össze - 
csőit kezekkel olt heverenek a kunyhó romma- 
radványai között. . . .

Imádkoztak!« — mond szomorún. — 
kaik többé fohászra nem nyílnak, de me h 
gattatni fog a főbíró égi trónusánál hő imájuk: 
»az utolsó Miatyánk!«

—  BÚCSÚZÓ. Igentisztelt Csáktornyái és 
vidékbeli ismerőseim mindegyikétől személye
sen nem búcsúzhattam el, azért fogadják, ké
rem, t. ismerőse;m és kedvos barátaim távc- 
zásom alkalmával e helyen szivemből mon
dott: ,,Is. nihozzádottomat !** Kérem, tartsanak 
meg baráti szeretetökben és jó indulatukban, 
ki önöket szivembeu és emlékemben megtar
tani soha meg nem szűnöm. Verőcze. 1885. 
ápril 10. Tisztelettel A m b r u s  F e r e n c z  
kir. adó tárnok.

— Hym en. Hirschl Gy. bellatiuczi ke
reskedő kedves leányát, Fraucziska kisasszonyt 
a múlt napokban jegyezte el B e r g e r  
Jenő muraszombati könyvnyomdász. Sok bol
dogságot frigyükhöz!

—  G yászh ir. Stirling Antal alsó-lendvai
esperes-plébános, czimz. kanonok és szent
széki ülnök hunyt el a napokban. Temetése 
f. hó 7-én nagy részvét mellett történt. 22 
vidékbeli lelkész (Mur? .őzből 4 : a szelni- 
czei, szent-mártoni, stridói és vrátásineczi 
plébáuosok) és 16 * •• f  fuugáltak a gyász
szertartáson. • A mes-o;cogn!t nagy tanügy-



barát volt, ennek bizonysága az is, hogy a 
lendvai néptanoda vezértanitóját halála előtt 
inagáboz kérette és a lendvai iskolák ügyét szi
vére kötötte. Végrendeletében örököseinek meg
hagyta, hogy a temetésén megjelenő vidéki ta
nítók fuvar- я napidijáról s ellátásáról gon
doskodjanak. A megboldogult számos évekig 
volt a Lendva fárabeli hívók lelkiatyja. Az 
örök világosság lényeskedjék neki!

— Köszönet n y ilv á n ítá s . A muraköz! 
takarékpénztár igazgaiosága a Csáktornyái 
kisdedóvó-egyesület javára 13 frtot küldött 
be. Fogadja a t. igazgatóság a kisdedóvó
egylet forró köszönetét ! Kisdedóvó egylet ne 
vében : Á n g y á n  Kálmán péuztáros

—  Szom orú á llapotok . Ivánovecz.n a bu
jakor állítólag oly mértékben harapódzott el, 
hogy a járási szolgálni óság szükségesnek ta
lálta a kór meggátlása és megszüntetése vő 
gett a hely színén a körorvossal a gjanus 
nőket vizsgálat és szemle alá fogni. A vizs
gálat teljesítésével Bölcs Sándor s. szolga- 
biró és Szirtey György körorvos bízattak 
meg, kik f. hó 8-án teljesítették eme meg
bízatásukat.

—  S z ín észet A német színészek Csák 
tornyán mn't. kedden к zdlck meg szereplé 
sokét, ezenkívül csütörtökön játszottak. A kö
zönség pártolja őket A műkedvelők tegnap, 
szombaton látszottak minden tekintetben fi
gyelemre méltó eredménynyel. Bővebben a 
jövő számban.

— D eák József Csáktornya város pénz- 
tárnoka Csáktornya mezőváros számadásának 
összeges kimutatását állította össze az 1884. 
évről, mely kinyomtatva is megjelent. A ki
mutatás kimerítően részletezi a város bevé
teleit s kiadásait, a vagyont s terhet. Bevé
tel volta múlt évben 31,972 fit 75 kr. ki
adás : (292 fit 60 krajczár pénzmaradvány 
figyelembe vételével) ugyanannyi. A vagyon 
s teher rovata 29,686 frt 60 krt mutat ki.
A számvizsgáló bizottság Szilágyi Gyula el
nöklete alatt az egyes tételeket átvizsgálván 
s összehasonlítván, azokat helyeseknek találta.

—  A zalamegyei gazdasági-egylet ki
küldöttje: Szabó Imre földbirtokos f. hó 8-án 
adla át Gerencsér György uedelici tanítónak 1 
a gyümölcsfa tenyésztés körül szerzett érde
mei elismeréséül a gazd. egyesület jutalmát. 
Szabó Imre a jelenlevők előtt buzditó szava
kat intézett a megjutalmazotthoz s az iskola 
kert gondozását s a tanulóknak a gyümölcsfa 
nemesítésben való gyakorlását a kitüntetett 
tanítónak ielkére kötötte.

V E ttV E SG K .

— A vendéglőben V e n d é g :  Fize 
tek ! Egy pohár söröm és 7 zsemlyém van. 
V e n d é g l ő s :  21 kit fizet, de ha ismét 
iiy szomjas lesz, úgy menjen el a pékhez és 
ott kérjen egy pohár sört.

—  Koldus á llt  meg a ház előtt és ala
mizsnát kért, mondva , hogy falujában tűz 
pusztított és mindene oda égett. A kérdésre 
vau e hatósági bizouvitványa, raelylyel állítá
sát igazolhatja, azt telelte: — Fájdalom, a 
bizonyítvány is oda égett.

—  S zerecsen  bölcsesség. Tudod-e fiam, 
hogy trágyázott, földön a búza miért tenyé
szik jobban mint másban ? kérdezé egy öreg 
szerecseu fiaitól. Nem én ! Megmondom tehát: 
mihelyt a buzaszem megszagolja a trágyát, 
sietve törekszik ki a földből és lehetőleg ma
gasra növekszik, hogy ne kelljen rósz levegőt 
szívnia.

—  K ie s e tt a  v a s ú ti kocából. Izgalmas 
jelenet folyt le mint Bécsből jelentik pár nap 
pal ezelőtt az Aspany vasúton. Egy Ozer -  
w e II к a Antónia uevü asszony 10 éves kis 
leánya Simmering közelében kihajolt a kocsi 
ablakán és mielőtt még anyja visszakaphatta 
volna, egyensúlyt veszítve, kibukott a kocsi
ból. A vonat teljes gyorsasággal robogott to- 
vábh. Elképzelhetni a szegény anya állapotát 
a ki a legközelebbi állomásig le nem száll
hatott a vonatról s odáig a legborzasztóbb 
kétségbeeséssel számolta a perczeket. Végre 
Simmeringnél megállott a vonat és Czerwen- 
kánál leszállóit, hogy gyermekének legalább 
a holt testét föltalálhassa. Nagy örömére a 
kicsike vidáman játszadozott a vasúti töltés 
mellett, a borzasztó esés daczára valódi csu
daképpen egyetlen porczikája sem sérült meg.

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA“
* • • •G njézda nesm eju  se p ticam  jeniati

í raztepati,

Vu vezdasnjem vrcmcnu vzeli síi >i 
navadu i to najvise der ki, da gdé saino 
moreju dojti do vtíéjega gnjezda, laki vze- 
meju vtici gnjezdu s jajrí ah pák s mlmlmn 
Vnogi misle, da su stém kaj dobra vrinili. 
Da su stérn dapace veliko zlo napravili, 
vidi se iz sljedecega. Prvlje. dók nísu lak 
nemilostivno pticam gnjezda vkrej jemali, 
brojilo se po priliki na (Ive vure hoda da- 
licine, do deset jezer ptiéjih gnjezdali. Upa- 
Éalo se je i preraéunalo, da na svako 
gnjezdo dojdu po cetin mladi. Ovi cetiri 
mladi ftiéi potroSe vsaki den do sto idva- 
deset gusenic.

Ako se ovih sto i dvadeset gusenicah 
pomno^i s deset jezer gnjezdah, te se onda 
dobi jeden miliun i dve slo jezer gusenicah. 
Anda vsi ftici ih deset jezer gnjezdah pot- 
roáe vsaki den jeden t'Milian i dve slo jezer 
gusenicah, a vsaki mt ̂ ec potrose 36. miliu- 
nov gusenicah Vsaki razumni gospodar more 
od ovud \ideti, da ako hi vse öve gusenice 
2'vele, pojele bi vse cvelje i üstje z dréva, 
a po tóm nebi dobili piav nikakvoga sada.,

Zato naj vsaki otec pazj na svoju décu 
da nebudu jemala pticja gnjezda. Pák ako 
bi otec spaz»!, da (léte jemlje pl icja gnjezda 
naj ga prvi put opomene, da toga vise ne 
dela i naj mu razlozi. kakov se kvar i а 
drevju s tem dein Аки (léte nebi holelo 
posleSati opomene < mo a se na svaki 
nácin kaätigovah

Svaki onda naj i (o pazi da se phc- 
ja  gnj« zda, fim vise cüvcju; ar jedino on a 
bude naSesadovno drévo bol.ie rodilo. kada 
bude menje gusenic A metre gusenic 
bude onda, kada bude v: e pticicah, kője 
neizmerno vnogo gusenicah poiedu

Glad Ferencz.

Vörösmarthy.
(2l\IOT()PIS.)

8 velikorn gizdom i pouosom spomina 
gvaki Magyar ovo ime, kője je orsagu na- 
jomu po éirokora svétu uebrojeue hvale i

odicenja priskrbelo. Vörösmarthy Mihály nije 
pil junak na bojnom polju ; on se je odicil i 
proslavil svojom velikoni z.nanostju kak ovén- 
eeni pésnik naroda magyarskoga. Vörösmarthy 
spisal je nebrojeiia d la vrhu domovine naáe, 
od njega je i glasoviti ,,szózat1* ко joga jeden 
dél vu prevodu glasi : ,,Na zeuilji ti ovoj 
drugog mosta némáé; —  vu toj domovini 
/ivet, vumívt moiaá lglasovitu fóthsku pésmu 
je on pisai. Ova giasi :

Prvi «’lóvék v domovini 

Nam je Uralj,

Njega éuva, s krvjom brani 

Svaki к raj.

Srréu najde on v narodu 

Svu pravu,

Sreía ponos naj okruni 

Mu glavu !

Vörösmarthy Mihály rodil se je v Puszta- 
Nyéku vu Fehérvárinedjiji 1800. 1-ga de- 
celobra. Otec njegov, k<j je bii gospodarski 
éinovnik prerano je vumrl a 16 lét stari 
uiladic Mihály ostal je p?ez imetka, prez 
pomoéi. Ali buduc g.i ]e viuéa zelja vlekla 
za navuki, zato odlucil j e  s a tu  oh svojih si- 
lah skolati se. Da si hrauu, stau i opravu 
piiskrbi, podvuéaval je gospodsku decu a 
pclek toga i svoje äkole vräil. Kad je prvih 
5 dijáé к h äkolath vu Fehéivaru zviőil, odi- 
ätd je v Pe t, da tarn na\ukesvoje nastavlja 
Osobito ujegovo 'pous anje i neumorna ronr- 
Ijivost prgkrbei i mu je tu ined nrjveksnn 
g »spod«,m v liko poátov ni о i polescicu áv - 
Ijenja. Opazivsi najixie vu »ka i v uf na gospoda 
n *gov pesniöki i prsnn nanski duh i nas o- 
jauje, preporucaü su ga sve da e vu pozor- 
nost orsackih \tiikaäo\r a to )e pak mladoga 
vuöenjaka podbadalo i boduilo na uovu de- 
latnost.

kratko imal je toliko zaslugah, da 
su ga 1830 leta zebrali za élana (kotriga) 
auademije, kaj mu je uz .ug’ed i lépi doho- 
d»;k nosilo. Tu je s neut^udi jivom marljivostju 
kak glasoviti jez^koslovec í pesuik deiujué za 
kratkih uekoliko lét tolikii dike i hvalah 
postignul, da su ga svud po sirokora orsagu 
oblubili; kudgod bi bil putoval, svigdi su 
ga 8 veseljem s paradami i s vélik«mi sve- 
éanostmi prijemali i spiévadjaiig

Kadi ga je pak 1885 leta nemilostivna 
smrt pograbila, céli orsag zaodel se je v 
érninu. sve je za njim plakalo. Na spr<*vod 
njegov sgrnula su se sva gospoda iz orsaga, 
posvud sluáili su se rekvijemi za pokojnika.

Da pak orsag izka e ljubav i zahval- 
nost tak zaslu/.nomu domorodcu, obskrbel se 

I je za njegovu prez imetka ostavsu dicu; na
pokon pak da ime ujegovo med potomki zi 
vclo bude, podiguuli su mu na spomenek 
iöpi monument (spomenik), koj stoji vu Szé- 
kesfehéi váru na onom lépőm piacú, kéj se 
je po njegovom diénom inenu nazval : 
rösmarthy-tér.u

Ovak okoruni svét i tak blagoslovi Bog 
onoga, koj si s marljivoscu i s navuki zna 
priskrbeti ljubav svojih domoiodcov.

Z i l U V i .

Pesma.
(Spopeval: Anton Potlajhnik).

Kad blaíenost duse tvoje v oéih ti se sjaji, 

Kad od rane velke boii srce ti kvari:

Nije dosta sladki smeb da radost tvu opî e, 

Nit pak teî ki uzdah, da ti srca bol izbrise.

Blaáenost v glasu se javlja, bol kreljuti prosi,

A to dvoje samo pesma mila nam donosi, 

Pesma, к ja zbudi srce naáe spavajuée,

Ona je, ka vraéi srca rane bolujuée.

S t a r a  J a l z a
!

Kaj je doneslo novo leto?

l'rvi dán novogleta, kak se je Jalía leői ktela, 
na jedenput netko kuca na vraiima, kak odpre 
vrata, koga vidiju joj oci, tko stupi nulri ? Janos 
nje/.in sin sa zvezanom glavum, krvav rezdrapan, 
kak jedno strafcilo.

— Jezu§ Maria sveti Joáef, sin moj kud 
hodiá i kud bludiá tak kesno ?

—  Kud ? Tud, vezda sem tu. Samo mi dajte 
I malo vode, da se omijem.



— Kaj se je dogodilo Boíe mili ? lm si vés 
krvav. Si moríi opal gde. El как je dobro, da si 
dimo doíel. Budeé kaj jel. AU se sednijvre jeden- 
put no. Jaj как mi je zal, niií jednu к ^ С1| vina 
ti nemorem dati. Se nije morti nekaJya Velika 
nesreóa pripetila.

Kroz to vreme dók je sirota mali ga spita- 
vala, se je *>’alo vu red spravil,Vi po^me povedati, 
da как je sim doáel.

To stpji, da je Janói gazda svoie strpei. 
Odifcel je svojimi pajdaái vu kröinu, как je to 
navadno po svetkih pri takovim. Büa je muzika 
i ples, Janos, se je sei dole pred njim jedna holba 
s vinom i ni se jedni muhi zameril Itak, как se 
dimo spravil, su se ma njega postavili. Brand se 
je, a!i zabadava, óuda su bili dole su ga hitili i 
/bili i spolrli. Ali to sve ne dosta biio Kak dimo 
dejde, росте ga gospa sim pak ta poáikavati 
kakli nekakvoga decaka. On se рак razsrdil, рак 
joj je povedal svoje : kaj ju je briga za njega, i 
nek ona svoga psa baníuje. - S tem ju je tam 
ostavil, kak Sv. Pavel vlahe. -  Vezda je tu ; j 
ako je majki ne prav nej ga slira iz hize vun.

Ali kaj mislis moj miii sinek. bee si dobro 
vóinil, da si dimo doáel, itak sem te veó dugó ne 
vidla No vidiá, kak budi je svet.

St*ra Jalza je sve vennalakak joj je Janos 
na motal. pa je to sve sumo jedna pripovest bila. 
Janói se je vu krómi s taueeremi zine-ai i se spoz- 
nal jednum pucum. Za vreme je ta ista puca dimo 
isla svojimi pozuatemi pajdaái vu drugn selu. Janos 
je lo ne rad videi skup je zebrái jedno t»ar deó- 
kov i hajd za njimi. Ali oni su se nedali i bilo 
je svadje i klet ve nazadnje krvarije. Janói je зато j 
to dobil, kaj je iskal.

Istina doma mu je k tomu gazd&rica takovo 
prodeótvo napravila da no. Nato si je vun zel 
svoju plaeu za navek i odiáel je k staroj si 
mamiéi.

Am bi se to isce zaslo doma ostati na jedno 
kratko vreme pa isce k tomu sain, ali on nije 
sam dosel, nego s о b о m je d о n e s e 1 
svadju.

Postuj moj mili óitatelj fiskálisé, ali se cu- 
vaj od njih, da ti nekakvu tu£bu na áinjak neo- 
besiju. Jer oni mnogi paragralov, koj je nezna. 
zavpelaju óloveka i óisto zabludi ne znajuő sim 
nt ta. Jano>a su daklem na sud pozvali. Fis
kális od drugih deókov je dobro brazil. Nepres 
táncé je bezal gde k íiékalbu, gda k sudcu

Pod ovo и vremenu je navek pri Staroj 
Jalzi stanuval Sluáiti je niti ne Slel iti. mii je ne 
bas mogel iti zbog svoje bóléuliive i uke. Lepő mu j 
sc je to svejedno vidlo. da je pri materi sloput 
vékái gospon, kak tarn, gde je do vezda bil samo 
jedina kosta mu se ne vidla. No /aló nikaj — se 
balrivi sam sebe ako pravdn dobim buciéin ja 
vre zivel. — Ali toj pravdi je dugó ne kraj bil, 
veó je Jalza nemirna poóela biti Dogodilo se je 
da jeden moral prisecti da on nije kriv. a itak 
je bil. To sigurno da nije dopustila njegova po- 
boina mali Rajéi bila bi nekuliko forintov Janosu 
dala, da bi samo mir postal. To su i njemu nag- 
lasili.

Janus si je Io premislavati poéel, jeli li vzel 
jeli nebi. Na zadnje je privolil 25 frli prijeti i 
stem je sve dobro nastalo med njimi. Ali medlem 
je kraj bilo ne samo pravde, nego i penezam a 
vu komori je takajse vec malo bilo. Sirota Jalta 
samo je tak dugo tiskala, dok je mogla, am kak i 
nebi jedna mali za svoje dete sve veinila, kaj joj 
je inoguöe, Jeden dan spazi sirota Stara. da ga 
nega veó nikaj za kuhati, Tezko joj je bilo njemu 
recti. Ali te budi Sietek mali je itak vun zbrbral 
sve.

To je Janosu tetko stalo, da sbog njega 
moraju dva stradati. Odlucil se je da niti jen den 
neóstane pri materi si 1 na srecu dobil je pri 
ebeim takvu sluzbu, koju je mogel s vojom bolez- 
Ijivom rukum sbayiti. Kak je svoju prvu placu 
materi si vu ruke stisnul, misül je da se znova 
narodil.

(Dalje sledi.)

Kaj je novoga.

—  Ubojstvo vu Budimpcsti. S t u r m  
Géza stolaiski det'ö, koj je s Tóásó Alb r- 
tom skup stanuval i skup deial, isel je v su- 
batu po goiistajanju vu jednu oätariju k 
vet erji. Tu je s tremi prijatelji do pol noci 
sprevadjai vréme. Okoli pol nö i, kad su 
dimo átéli iti, su je dva nepoziiati na vulici 
» botami napali i jeden s med njili je na 
pi'é idueega Kendrovicsa tak po glavi s bo
tom vudril, da ga je taki krv oblejala. Kend- 
tovice je fletno iz ruke zlodinca botu vzel, 
ali nije bil s njom nego je s dvemi prijatelji 
pobegel tak, da je Sturm sam ostal. Jeden 
zloCiuec je onda na Sturnia skocil i jednim 
velikim noiem med rebra vpicil. Stumi je 
na to takaj priéel bezati i dostigel je na jed-

uim voglu svoje pri jatelje i samo toliko re- 
kel: )fMene su vpiéili, idemo fletuo dimo, 
kraj mi je.“ Tri prijatelji su ga onda dimo 
dopeljali véé cisto oslabijeuoga Domaj su ga 
w postelju polegli i ob diugi vuri po pol nőéi 
doktora zvali k njemu Doktor je doáel i re
bel, da je rana nevraéljiva. Véé ob pol peti 
vuri v jutro spustil je nesrec-nik duíu. 2au- 
dari su pripeéenje zazuali i mam on dau 
zloóinca Vass Stefana éerepaskog detica uaäli 
i vlovili. Pri iztragi, gdé mu bila draga i 
jeden njegov pajda-, valuvali su, da se ues- 
reca po bijenju pripetila, i da su se Stur- 
uiovi hapili biti.

—  V e lik i ogenj VU Baranyi. 30 Mar 
ciu-a kak nam dopiiuju, bil je veliki ogenj 
vu obiini tlidvég. Ogenj je iz nepoznatih 
zrokov po pol nőéi buknul poleg refor. ple- 
banije i buduö ga je voter podpomagal, za 
kiatko vreme je bilo, 33 stanja vu plamnu. 
Iz sna predremljeni ljudi prestraseni, nisu 
sprvine nikaj proti uesreci delati mogli. Kri- 
óanje dece, zeuah i ljudi, pak tulenje marhe 
je jako zalostno bilo 6u!i. Za malo viéme 
dosii su iz sueednih obéinah ljudi s ^pricalkami i 
delati su jako, da prepreéiju ognju dale se 
äirili. К  var je jako veliki. Vnogi nisu nikaj 
osloboditi mogli, kak opravu kaj su ua sebi 
iineli. Pohijtvo, drva, opiava, kriua, zitek sve 
jim je zgiuulo. Bii/uje ..bóine Vec pobiraju 
íive2a za siiomake. Obéma Vejti je taki 
drugi dan poslala za jeden 6is zive/.a.

Deák József kassir varasa óakovca, je 
svoj racuu za leto J 884 tiskati dal i rez 
poslal med aianoviiike Öakovca. Vu raeuuu 
se vidi, da je dohodek i izdatek bil vu prosl. 
le tu : 31,972 frt 75 kr. Vicdnosti i terh 
lmal je varaS 29,686 frt 60 krov. Ov ra- 
Oun se je poleg predseduiétva Szilágyi Gyule 
piegledal i komisija je sve vu redu nasla.

Izgaéeni ljudi Vu Budimpe ti je vu 
subotu predpoldan Sclmsbergtd- Ferdinanda ko- 
< i,ja vise ljudih izgazila. Jednoga coveka su 
iz.vau sebe od p >lja|i vu llokovski spital, joj 
он dau je ob 2 vuri vumrl. Splaäeni kouji 
su ga dostigli i jeden ga je tak vrituul v 
glavu, kaj mu je odzadi glavu zdrobil i 
moidjam* tak ranil, da mu nije bilo moói po 
nmei. Polli se zeznaio za druge nesrece — - 
Jedna puca joá vezda leái te/.ko beteáia 
vu spitalu.

S te k la  m acka. Ove dane je vu Somo 
gyu jedue starice ieue muöka ostekla Jcduu 
12 let staru pucu je najpredi orauila, koja je 
ätela svínje brainiti a ma ka iz kotca vun 
skoőila i .ogu joj oranila. Na kriku je vi-e 
ljudi dobezalo zmed kojib je inaéka vuoge 
rauila tak jednu 16 let statu pucu, jednu 
40 let staru ienu i 2 decke. Drugi den su 
Síi po doktora, koj jim je :aue zezgal ali 
véé je kesno bilo Tili pet msreönikov bude 
sigorno med tezkinii boluii iz svéta preiiii- 
nulo. —

Z e n itb a  m allh  ljudih (cvergelov.) Vu 
New-Yoiku se svigde spomiuaju od zenitbe 
nialili ljudih. Najmenj i clovek sveta Magn 
grof jemle Tom Tocevu dovieu. Na gosti, 
koje budu s velikom sveéauostjum vu Holy 
Trinstkoj cirkvi, pozvaii su do 400 ljudih. 
Po gostuvauju pojde novi par vu Francuzku, 
gdé mali uiuíek kaátélja ima koj je male 
vekii od ßjega. Grof i zarutfuica mu su véé 
zdaviiji pozuauci. Grof je za poldrugi lakét 
visesi od male dovice. Dovica Tom Ponce 
povedala je jednomu piscu uoviu vu New- 
Yorku, da oua zato ako i zamu/. ide, itak 
pokojuoga iuuza zabiti nett-, akopiem je 
Tom Pouce veliki grubjau bil i öudajput je 
s äakoui pozdravil inaiu zenicu.

Fasinska svetko vin a  na v u г e m. V
BrüSHclu se pripetilo. Belgijauci iiuaju navadu 
fuäinslcoga vola s pro eeijom po varasu pel- 
jati. V Brüsseiü bilo je to pred desetimi leli 
prepovedano, tak da samo za deset lét slo- 
bodno a i onda k vuzmn ne k faäniku. Sve 
cüuu proscciju su zapoöeü paradni konjaniki, 
za njimi muiika. Za ovimi deca nacifrana, 
koja su nesla pozlacene i srebue mesaiske 
noie . Za ovirai su doili purgari i mesari s

pozlaőemiui. drvenimi cipeljami v modrih ka- 
putih i s venci okicenimi sabljami. Vola eu 
vu cerleni rubacaj opravljeni mesarski detiéi 
peljali, za njimi pak druge domaée zivotinje 
koje je banda sprevadjala. Proieciju je zak- 
Ijucila jedna koeija nacifrana s pozlaöenimi 
kitarai vu kojoj je jedna mlada puca sedela, 
koja je zastupala célí Brüssel. Pri proáeciji 
su bile äkrebljice vu koje su peneze pobirali, 
za siromasne prezposljene teiake.

O rsaeko spravisce, kak smo vec* pisali, 
od dana pred vuzmom i do 11. aprila neje ob- 
di2aio sednicu.

Englezi vu Sudanu jako zlo stojiju. 
Vidi se, da je zadnje poslaustvo vu Tamai 
eisto zabadav biio. Na polovici puta pri 
Harheenu priceli su si taborske sance zidati 
a opoldne kuhali su si obeda ; dok su arabi 
na nje vudrili, i na to je postala velika bitka, 
vu kojoj je po naj novesih 500 englezov 
mrtvih i ranjenih ostalo, dve jezere devah 
(kamilah) su zgubili, tcr su inorali predati 
hasheensku staeiju ; nazad su se potegnuli vu 
Ivakim. Islina je kak pi^eju, da su arabi iz« 
gubili jednu jezeru ljudi ; ali je i to istina 
da englezi reteriraju pred Mahdijovom vojs- 
kom. Radi toga jako koriju englezki listi 

I geuerala Grahama, kaj je tak nepremisljeno 
izpostavil svoju vojsku pogibelji.

Vu Afganisthanu vu Maloj jos je vek>i 
strah ; kaj ti akoprem je nekakova sloga med 
rusi i englezi, ali ova sloga niti je topla niti 
mrzla. Rnsi su rekli, da oni iz predobljenih 
mestah nedeju, n jihova cast jim to uedopu^éa, 
Ali ako nje Afgani ue napadneju, ili se ka- 
kov nered nepripeti, oni*dalje uejdeju. Ali 
kak Cujemo, itak idejű Englezi su jako zme- 
öaiie volje zaradi toga. Pripravljaju se s vc- 
likom vudriti na rusa, ue samo vu Afganis- 
tanu, naj predi vu Heratu, nego i vu Europi, 

j Ako bude to tak islo, obadve se strane pri- 
prav 1 ja ju, onda se mort^mo nádijáti velikoga 
tabora med dvemi takvimi orsagi. Med Eng 
lezkim i Rusk im orsagom, koji su do vezda 
radi kratkovidvljivosti euglezkoga miuistra 
ülastona, vu piijateljstvu bili. Za Indiju, 
svoju dragocenu zemlju, bojiju se englezi, a 
rusi pak se za njom trudiju. I Cudno delo, 
Furki su se poceli nuter me-ati. Rusi su 
vec zdavnja zainetavali Türke, driali su je 
za slueajui pleu. Englezi pod Gladstonovom 
viadora nije se Tarki slagali. Sada uajedeu- 
put obedve vlade prijateljsku slogu sünje s 

I turkoni.I

Talijanska umverzalna mlade :̂ pocela 
I se je buuiti vu Padui, Turinu, Rimu, a morti 

ve< i vu Neapolu, tak da su morali zapreti 
predi nepomenute tri universe (sveucjlista) 
Glavnoga zroka tim bunam nije moéi znati, 
do vezda se raisli, da böeju takovu slobodu 
si priskrbeti, da bi saki po svojoj volji isel 
na predavanje7 i samo bi one proffesore pos- 
lu<al, koji se njemu dopadaju. To bi tuliko 
znaeilo, da na Talijauskoj universi nebude red, 
professori se budu tak imenuvali i odpuéóali 
kak to mladeá hoée, a vlada i koruna naj se 
ajoj pokorava, Takva zelja itak malo pres- 
tupljuje medju. Zato je i vlada se suprot- 
stavila proti tim éuduim pui;tom.

CÉNA Í IT K J í .

Kuruza na vagi . . . .  6.15 —  —
Hrt „ „ . . . .  7.30 -  —
Psenica „ „ . . . . 7-50 — 7*75
Jeómen „ „ . . . . 6.-------- 7*—
Zob „ . . . . 6.75 —  7-—

L O T T E R I J A :
Vu (iradecu. 4. uprila

2 6 .  6 7 .  16 .  1 7 .  6 5 .

Szerkesztő : MARGITAI JÓZSEF urednik.



167 szám 1885.
Árverési hirdetmény.

Alulír! kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX 
t. ez. 102. 103. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 422 184 
számú végzése által Neufeld Bernát végrehajtató 
javára Martinecz Jakab és társai ellen 500 frt kr. 
tőke és ennek járulékai erejéig elrendelt biztosítási 
végrehajtás alkalmával birőilag lefoglalt és 357 
írtra becsült Márlinecz Jakabnál 2 db. Szarvas- 
marha 2 db. ló 4 db. sertés Mesták Péternél 2 
db. tehén 2 db. boiju és 2 db ló Babits Józsefnél 
egy borjú és egy szekér Sebastian Ignáonál 2 
db. szarvasmarha Babits Lukácsnál 1 db. borjú 
és egy göré ból álló ingóságoknak nyilvános 
árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, 
ennek a helyszínén vagyis Perlak alpereseknél 
leendő eszközlésére

1 8 8 5 -ik  év April hó 15-ik napjának délelőtt 
9 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. ez. 107. §-a értelmébena legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is készpénz fizetés mellett 
eladatni lógnak.

Mindazok kik elsőbbségi jogokat vélnek ér
vényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli jelentése
iket az árverés megkezdéséig alulirl bír. végrehaj
tóhoz adják be.

az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 10S. §-ában megállapított 
teltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán 1885-ik évi Mártius hó 25 
napján.

Molnár József
kiküldött bírósági végrehajtó.

5373 tk. sz. 84.
Árverési hirdetmény.

A  Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről ezennel köz hirré 
tétetik: hogy Zakál Henrik ügyvéd végre- 
hajtatónak Ruszék Klára férj. Jancsecs 
Istvánná mint elhalt Rnszák Balázs örököse 
alsó domborui lakos ellen 37 f. 61 és 61 f. 76 
tőke s jár. iránti végrehajtási ügyéban a 
nagy-kanizsai kir: törvényszékhez tartozó ezen 
kir: járásbíróság területén levő az Alsó 
Domborui 408 sztjkvben A 520 hszsz. Ituszák 
Imre és Kuszák Klára közös tulajdonául felvett 
209 írtra becsült ház, udvar és kert az 
aránylagos legelő és erdő illetménnyel az 
1445 sztjkvben A I 761. 853. I056|a
1107. Il94 |a . 822jb. 1888|b. 2690;a
3282|a. 4104|a. szám alatt felvett és az adó 
alapján 840 frt. 50 krra. becsült ingatlan 
birtok, ugyan ezen összeg kikiáltási ár és 
ennek megfelelő 1 0 j°  bánatpénz letétele 
kötelezettsége mellett az Ai. domborui község
háznál

1885 év május 21 én délelőtt 10 órakor

tartandó árverésen eladni fog.

A részletesebb árverési feltételek ezen 
kir: járásbíróság telekkönyvi osztályánál cs az 
Al. domborui község bírónál betekinthotők.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. Csáktornyáu 1885 év január kó 15 
ik napján.

5330 tk. 84.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
miként özv. Koczián György ué szül Csern- 
csecz Dorottya ternoveczi lakosnak. Baamau 
Ferencz és neje Zsnidar Mária ternoveczi 
lakosok végrehajtást szenvedők elleu 370 frt. 
tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó 
osátornyai kir. járásbíróság területén lévő 
Ternovecz községben levő a ternoveczi 76 §z. 
tjkvben A 1 2 sor 340 és 345 h. rsz. alatt 
felvett 357 írtra becsült ingatlanok s tartozékai 
folyó évi

Május hó 23 ik napján déielőti 10 orakor 
Ternovecz

község házáuál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Az árverezni szándékozók tartozuak, az 
ingatlanok kikiáltási árának 10e/° vagyis 
35 frt 70 krt. készpénzben, vagy az 1881 évi 
60 t. ez. 42 § ában előirt óvaűékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni, a többi fel
tételek a bíróságnál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1885 évi Márczius 
hé 19-ik napján.

Ajánlja dús an  f e l s z e r e l t  r a k t á r á t  mindennemű
órák, arany, ezüstáruk és ékszerekből

legfin. kiállítva, a tárgyak mindegyiue a c<. k. fémjelzó hivatal áljai felülvizsgálva

és fémjelezve van.

M i n d e n n e m ű

R  É  G  I Ó R Á K  A  T,
Ugyszill'í'll

ARANY- és EZÜST TÁRG YAKAT

javítás végett jóttállás mellett elvállalok.

Régi tárgyak eseréke a legmagaiakk árban átvétetnek.

N B : Bátorkodom még jól berendezett n p lik n i-ú rn ra k tá ro in n t is a n. é. közön

ség szives filmcímébe ajánlani. 209 6 -  *
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Vidéki megrendelések lelkiismeretesen és pontosan eszközöltetnek
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Öltöny-szövetek
c t a k i e  t a r t ó »  g y a p in s z ö v e th ö i  egy középterm etű  férfi részére :

( jó gyapjúszövetből 4 írt 96 kr.
Egy öltözetre ( jobb gyapjúszövetből 8 „ „ „
*•10 méter ( finom gyapjúszövetből 10 „ „  „

( legfinomabb gyapjiiszöveiböl 12 frt 40 kr.
Utazó-Plaidek drbja 4, 5, 8, egész 12 Írtig. Legfin. öltözéteket nadríig, (első-kabát, 

es eső köpenyszüvele’s tülffi, Loden, cornum Kammgar, Cheviot, Tricot női kendőket: tekeasz
tal pesztókat- perwiejit: doskingot ajánl

AUptunt,.tt Atiltaror«£*y alános - ä  -
gyl.rfi raktára Bct/rrnbetr,

Minták postabérnrientesen küldetnek. Mintalapok a szabómester uraknak bérmentetlenül kül
detnek. lo írton {elüli utánvétel küldemények bérmentve. Állandóan több mint 150.000 o. 
é. írt, értékű raktárom van, ennál fogva természetes, hogy nagy világüzletemben sok 1 egész 
5 méternyi poseztó-végek maradnak, csakhogy ily posztövégeket kénytelen vagyok jóval a 
készítési áron alul tovább adni. Minden józanul gondolkozó ember be'ogja látni, hogy e kis 
posztóvégekbüü minták nem küldhetők, mivel néhány száz minta rendeléséné1 e végből mi 
sem maradna,, ennélfogva tehát valóságos szédelgés ha posztökereskedési ezégek posztóvégek- 
böl mintákat hirdetnek, mert ez esetekben a minták egész darabból és nem végekből valók, 
ЧУ eljárásnál a szándék ösmeretes. Meg nemfelelő posztóvégek kicseréltetnek, vagy a 
pénz visszínküidetik. Levelezések magyar, német, cseb lengyel, olasz és íranczia nyelven
fogadtatnak •!. 10 — 20

© Ц -  K áv é  közvetlen l la in b t irg b ó lk ö z v e t le n  s z é tk ü ld é s  a  m i jó  h ir n e m ü  kávé® th e a  e e e m e g e  s t b . n a g y b a n i r a k tá r u n k b ó l a  te gk ítü ro ó b k  m in ő s é g ű  á r u  E e g o to só b b  á r a k é r t b e m e n t v e *  efiq lc- 
ges fketés» vagy utánvét menüett*

K Á V É  5  K L G R . Z A C S K Ó B A N  Á R  O . É . I  RT

Kávé cselédség részére . 3 20 Jav, zöld егбя finom . . 5
Rio, finom erős . . . .  3'50 A rangjává igentí. gyönge. л* 20 
Santos, tisata . . . .  3*75 Portorico, zamatos erős . f, 0 
Cuba, zöld erős fényes . 4 20 Gyöngy kávé, lefin. zöld. ТО: 0  
Gyöngy Mocafr valódi füzes 4 45 Java, nagyszemü légiin. . 5  90 
Ceylon, kékes zöld erős 4*95 Arab Мосса,nemes tüzes. 7 25

Chinai téa díszes szélénezékben ár klgr. ként o. é it t
Kaisow Congo pornál, fin. 1*70 Táblnrizsígenfi. 5 klgrként 1*40 
Congo, igen finom . . 2 60 Jamaica-Kum la 4 liter . 4 20
Souhong, lefiuom . . 370  Caviar, la.) 4 klgr. tiszta 7 5 °
Pecco Souhoug, igen fin . 4 90 keveset sóivá 1 klgr. ,. 2*50 
Császár keverék családi téa ■ Ajókuk szard, körülb. 24Ód, 1*5®

igen fiom . - . . 4*20|jCsemege 2 drként körb.480J2*,'0
Idény-árjegyiék körülb. 1000 czikkekről ingyen és bérmentvj 

ETLINGER és társa Hamburg, világposta-szétküldc’i*.

aagy veszteségek; melyeket egy londoni 
nagy vasbutorgyár, a „tíoddenígde ílrethers and Camp« 
ezége, a glasgowi bank legutóbbi bukása alkalmával 
szenvedett, annyira megingatták , hogy kénytelen gváiá 
beszüntetni, s a tömeges készletet, kitűnő jóságu s 
minden kiállításnál az arany éremmel jutalmazolt 
vasbutorait a gyári ár negyedrészén végleg elárusi 
lani, Ajánlom tehát a fenínevezett háztól bizományi 
lag reám bízott csodaszép

400 darab vaságyat felnőttek számára s minden szoba 
a lakás díszére vállnak, hihetetlen csekély áron darab

ját 8 frt javai. (Előbbi ára 32 írt 50 kr. volt.) — Egyes 
megrend eléseket is teljesítek, a meddig a készlet tart 
mindig teljesen ép, hibátlan minőségben, a pén 
előleges beküldése esetében:

B U K i i K i y i  F .

G é p - R a k t á r ,  B é c s b e n  

Landstrasse, Krieglergasse 3. B.

Különösen a tavaszon s nyáron a vaságyak, 
mert folyton védelmül szolgálnak a férgek ellen, s 
mert tartósak s összerakhatok, a íaágyakat nagyban 
felülmúlják. 207 6— 12

(Az ágyak majd 

e rajznak 

h a s o n l ó k )

N yeiouuott Fisehel Fülöp kiadó és laptulajdonosnál Csáktornyán.
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