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MURAKÖZ
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi 

__  h e t i l a p  — ..

M egjelen ik  C sák torn yán  h eten k in t e g y s z e r : vasárn ap .

A tis z ta  e r h ő te s  é s  a  n ép .

Falusi köznépünk körében ijesztő 
mérvben terjed zz erkölcsi romlottság.

Igaz, hogy pórnépünk igen sok 
helyen erélyesen ellenáll a corruptió 
vészes áram latának és helyes, dicsére 
tes erkölcsi érzéket tanúsít, de tagad- 
hatlan, hogy népünk legnagyobb részé
nél oly kórtünetekkel találkozunk, me
lyek a legnagyobb mérvben megérdem
lik figyelmünket és elszomorítják mind
azokat, k’knek nemzetünk erkö esi meg
szilárdítása szivén fekszik !

.\zon veszélyen kívül, melyet a 
legtöbb falusi iskolában a fiuk- és le
ánykák közös terembe való összezsufo- 
lása magába rejt. árul még a dévaj- 
kodás, melyet a mezei m unka idejében 
hétszámra íelügyelet nélkül honn ha
gyott serdülő gyermekek elkövetnek.

Számtalan faluban semmi megüt
közni valót nem talál a nép azon bot
rányos szokáson, hogy 17— 18 éves 
legények és fiatal leányok a hét bizo
nyos napjain a l e á n y  s z ü l ő i n e k  
e n g e d e l m é v e l  együtt töltik a pász 
torórákat: szóval nem eszményi, hanem 
cagyon is érzékies szerelmi viszonyt 
folytatnak egymással !

Kell-e hosszadalmásán bizonyítgatni, 
hogy ezen — fájdalom! nem csak Mu
raközben, hanem hazánk igen nagy 
részében, elharapódzott bűnös szokás 
mily káros következményű az illetőkre 
és mily nagy mérvben kárhoztatandók 
azon szülők, kik az ily visszaéléseket 
tudva, azokhoz beleegyezésüket adják.

í)e  a felelőség oroszlánrésze min
den esetre az elöljárókat, a hatóságot, 
a lelkészek t és tanítókat terheli, kik 
ha váll vetetten igyekeznének am azerény- 
tipró és erkölcsmételyező szokást szelíd 
intelmek, de ha másként nem, erélyes

intézkedések által kiirtani, bizonyára 
nemsokára beállana a ja v u lá s !

Ha azonban a tanító és nem rit
kán a tisztelendő urak is az Éva til
tott almáját szívesebben élvezik, mint 
a paradicsom megengedett gyümölcseit, 
ha a nótárius uram , a „falu eszeu 
szintén a »deákné vásznáénak  kate
góriájába tartozik, — akkor nem lehet 
csodálni, ha az ezek gondjaira bízott 
nép elöljáróitól csak a ledérség sport
szerű hajhászását látván, azon igaz 
Ságnál fogva, hogy a rósz példa raga
dós, maga is ro m lo tt  válik.

Ugyancsak megrovást é demelne':. 
sőt undort gerjeszlenek és minden igaz 
érzés j embert mélyen elkeserítenek azon 
orgiák melyek számtalan községben a 
farsangon, a korcsmái tánczmulatságok 
alkalm á\al végigtomboltatnak.

Mit szóljunk ahhoz a rengeteg sok 
»apasági kereseN -hez, melyek meg
gyalázott leányok által benyújtva, ha
lomszámra szaporítják a járásbíróságok
ii-atcsomagait ?

Mit szóljunk a Muraközben különö
sen divó számtalan »vadházasság« ról, 
melyek mint a házasság kigúnyolásai 
a hatóságok által töretnek, noha azok 
szám talan falusi család boldogtalansá
gának s az ily viszonyból született le
gitim gyermekek nyomorának, szeren
csétlenségének okozói szoktak lenni

Mit szóljunk azon falusi »családi 
drámák« ról. melyek a meglazult er 
kölcsi érzék folyamányaképpen a hil- 
vesgyilkosságot, a férj inegiiiérgenését 
eredményezik . . .

Bizony az erkölcstelenség talaja 
sim a és lejtős, a ki egyszer rájutolt. 
ha csak e r ő s  k é z  idején vissza J 
nem rántja, az örvénybe sülyed és meg
semmisül !

Az e r ő s  k é z  legyen a ható 
ság, az elöljáróság, a  lelkészek, a ta 
nítók keze és e kéz áldást hozand né- 
p ükre és megmentőire!

o'f.aszlufyácz ~ödön.

H Í R E K .

— A Csáktornyái tüzollö-egylet kő
iéből. A múlt vasárnapra hirdetett közgyűlés 
az azon megjelent tagok csekély száma 
miatt, nem volt megtartható, azonban a 
működő tagok közgyűlése határozatképes j
lévén, a tűzoltói segélyegylet pénztárnokául 
(Weisz Károly, eddigi, gyengélkedő, buzgó 
pénztárnok lemondása folytán) Ángyán Kál
mán kir. póstalőnök választatott meg. A tűz- j 
oltó-egylet nemes ezétjának megfelelöleg el
határozta, hogy a városban eddig elhelye- j 
aett ÍJ vert vascső mellé még 15 ilyet fog í 
elhelyezni a város különböző részeiben. Az
uj 15 rnscriükut lerakását, már a jövő héten 
elkezdik. E 24 kút nyáron a város utazói
nak öntözésére fog egyszersmind szolgálni, j 
A  3-ilc hydrophori is megrendelte a tűzoltó- j 
egvlet, mely e hó végén küldetik el a gyár
ból. Mindenesetre örvendetes hírek, melyek 
ez emherbaráti egylet haladásáról tesznek 
tanúságot.

—  A Csáktornyái áll. tanitóképezde
kertészévé a nm. vallás és közokt. minis
ter ur Balogh Imre kinevezett kertész le
mondása folytán Weisz K troly oki. kertészt, 
a budai országos vinozellérképezde végzett 
növendékét nevezte ki, ki állását már el is 
foglalta. —

A múlt Szerdai hetivásáron Csák. 
ti rnván a kir. csendőrség és a városi rend 
őrség több gazdának 32 drb sertését foglalta 
le s hajtotta a városházára, mivel nem bír
lak igazolványnyal. A t. jegyző urak köte
lessége volna a népet fel világosítani s az 
i'y kellemetlenségtől megóvni.

Perlakün, a „Szegény tanulókat 
segélyzö egylet11 Göcz Ferenc* kir. járás- 
biró ur kezdeményezése és vezetése alatt

April hó 11-én tartotta alakuló közgyűlését. 
Az egylet 70 nő- és fórfitsggal alakult meg, 
de a t&ggyüjtés még mindig folyik. Az ala
kuló közgyűlésen az alapszabályok megbe
széltettek s a nagyin, m. kir. belügyminisz
tériumhoz jóváhagyás végett felküldetni ha- 
tároztattak. Az egyletet vezető tisztség kö
vetkezőleg alanult : Elnök : Göcz Ferencz. 
alelnök: Dr. Böhm Sidney, jegyző: Tóth 

j Sándor, gazda; Thorday János. Ezen kfvUl 
kilenez választmányi tag, kik a következők: 
Kostyál Ferencz, Szebényi Lajos, Glavina 

! András, Sípos Károly, Banelli Sándor, Hor
váth Mihály, Vugrin János, Jelaaics Mihály, 
Reichvein Antal — Az egylet megalakulá
sakor már 77 írt. tökével rendelkezik. Ezen 

1 kívül ajánlatok történtek, melyek szerint a 
1 „Társaskör- óvenkint 10 írttal, a Szmodíts 

Viktor segéd szolgabiró ur által tett tanügyi 
alapítványból évenkint 50 írt. — A czel 
dicső, de a pártolás is hozzá méltó. — Fo
gadják e he yen is u hgméltóbb elismerést 
és a legmélyebb köszönetét első sorban a 
kezek, me yek a zilált szálakat oly tapiotat- 
tal és sikerrel képesek rendezgetni, másod
sorban a nemes szivek, melyek gyulnak éa 
áldoznak. L e v.

—  Perlakról írják, hogy az időjárás
nagyon egészségtelen mert ott a bete
geskedés és a halálozás igen nagy ar&nyu. 
Naponta 5 . 6  részesül az utolsó kenetben, 
ll-én  vagyis vasárnap hat ember feküdt a 
ravatalon.

—  Szomorú állapotok Czirkoviján-
ban. üzirkovljánban az a szokás, hogy a 
tanítót ideiglenes minőségben választják meg 
s e minőségben meg is hagyják 1.. 2 évig 
s aztán túladnak rajta nehogy az megöre
gedvén náluk, nyugdíjaztatásához a köz
ségnek is hozzá kelljen járulnia. E szokás 
aiapján megsokalták, hogy az ottani tanító 
mar 3 év óta teljesíti községükben hivata
lával jár«-) nehéz kötelességeit, hogy szaba
duljanak tőle, az öreg asszonyok ráfogták, 
hogy iskolába járó leányaikkal erkölcstelen 
cselekményt űz s belevonván a dologba a 
község biráját, általa feljelentést tétettek az  
alsó-vidéki esperes helyettesnél, ki a vádat 
feljelentvén a szt.-szóknél, az a vádolt ta
nítót állásától azonnal megfosztotta. Az ül. 
dözött tani ró most szaladgál a szolgabiró- 
hoz, ügyvédhez, hogy mentsék meg legalább

TARG2A.

A s z e r e te m , «  s z e r e te m . . . .
( Beste! j . )

Orta: Jioná'fy (\vula.

Egyet-kettőt kong még a nagy harang 
s az ünnepélyes néma csendbe beköszönt a 
halvány holdvilág. Nyugalom van mindenütt, 
s csak elvétve hallszik egy bagoly borzal
mas huhogása, vagy a légben úszó darvak 
síró danája.

Hol van az a művész, aki gyarló te
remtményét az Istenség remek munkájával 
csak párvonalba is állítani merészelné ? — 
Hol van az ax ecset, mely egy ily fenséges 
éjt megörökíteni tudna? ... Kinek az élet
ben soha semmi öröme nem volt; kinek 
ifjúkori álmait a kegyetlen sors szétrom
b o l,  s légvárai rombadőltével annak ham
vaiból a nyomor iszonyú képét látja fel
épülni kinek lelkében a világ -  és ernber- 
gyülöle*. dicsvágy, öuérzéa vert gyökeret, 
kit a hit megnyugtatni soha képes nem volt,
— kinek ajakáról átoknál egyéb nem re
pült el soha, mindezek, s a még hátralevő 
nyomorultak óriási serege ne tegyen mást, 
mint egy ily fenséges éjben pár órát töltsön 
el, s megtalálja sajgó sebeire az irt, mert a 
természet templomában megtanul - -  tűrni és 
imádkozni.

Az egész miadenséget átölelő fénypa- 
lásf, ti bólintgató jegenyefák közölt halk mo
rajjal átröppenő zephyrek, melyek titokzatos 
mondatokat susognak a merengő leikébe, a 
harmatcseppekben megtört holdsugarak, a 
csillagokkal kivert égboltozat, mind rámutat 
arra a szebb, boldogabb hazára hol egykor j 
majd „nem fáj semmi !“

Ki hinné mégis, hogy e fényes éjnek 
oly sötét rémei is legyenek . . .  ? s ki gon- j

dolná, hogy az éj ujjai oly borzalmas dol
gokat jegyeznének a sors tekete könyvébe 

S ez mégis igy van.

Piros pünkösd napja is elmúlt. Az a 
nap, mely e szép ünnepet megaranyozá, le
tűnt az égboltról a  nép aludni ment, s az 
elmúlt nap szép történetével álmodik. Még 
a kis madárka is korábban tért fészkébe. 
Tán a sok énekléstől fáradt el ? Minden al
szik, minden néma. Csak a Z . . . folyó 
hömpölgő hullámai zsonganak. csak a part- 
j »it. benőtt nád és reketye bokrok suttognak. 
Majd egy kígyó csúszik át a zizegő harasz- 
tokon, s a vizbe vetve magát, átsiklik a 
másik partra, hol a sürü nád között eltűnik. 
Itt egy zümmögő éji bogár, amott egy éhes 
denevér röpköd. Ha ellensége észretaiálja 
venni, Isten legyen irgalmas életének.

Ritkán törléuik az meg, hogy egy nagy 
napot valami kedélyes mulatsággal meg ne 
koronáznának a Z . . . i fiatal paraszt le
gények. Miért is ne! Egy kevés a jóból meg 
nem árt, szokta mondani a magyar ember, 
s ők e szép mondásnak hódolnak is.

Most is olt mulatnak a „Billagei*1 csár* 
dában, hol jó bor, zene s ami a fődolog, egy 
igen szép csaplárosné is van. Ez a csárda 
egészen a Z . . . folyó partjára van építve 
Z . . .  töl egy jó fél órai távolságra. Kö
rülötte jegenyefák bámészkodnak a messze 
távolba, mig árnyékuk a folyam babjaiban 
fürdik. Az ajtón kilépve, egy nagy rét zöld 
képe tárul az ember szeme elé. Bent a szo
bában hosszú padok nyújtózkodnak a fal 
mellett. Egyik sarokban n „sűrítés41 áll, mely
ből a mindenre vigyázó, szikrákat szóró, tü
zes szemű korcsmárosné kacsintgat egyik- 
másik nyalka legényre. A „söntés“ mellett 
Peti czigány trónusa áll, hol Ötöd magával 
uralkodik, s ő mind a „zenekar44 megöregülf 
„karmestere" egy nagy kisztli tetején ül, sű
rűén eregetvén rövid szárú makra pipájából 
a gyomrot felforgató füstöt. Ma az ünnep 
emlékére a »terem« virágokkal van fel
díszítve.

— — Szól a muzsika. A fiatalok is- 
tenigazában járják azt a kedvelt tánezot : a 
csárdást. Az öreg Peti már kétszer leló- 
gasztá fáradt karjait, de nem szabad pihen* 
nie. Húzza, húzza még soká, Egyszerre 
azonban a nagy zsivajból csendeség lön. ... 
Mindenki bámulattal fordul az ajtó felé. — 
Mintha mindegyik lába gyökeret vert volna 
a talajba, oly veszteget) állottak, arcuk moz
dulatlan uiint a szobor. De hát mi is tör* 
tént ? ! Nagyon csalódnék, aki ennek valami 
rendkívüli okot tulajdonítana. Mert semmi 
más nem történt, minthogy egy ismert ven
dég érkezett, a falu legszebb é* legsze
gényebb legénye, a szép gulyásbojtár : B i- 
r ó P i s t a .

Midőn a félig kinyílt ajtón belépett, 
„Szerencsés jó estét4 kívánt a mulató fiatal
ságnak. Mindjárt azon gondolat érlelődött 
meg bennük, hogy honnan is vehette hát ez 
a szegény legény azt a szép ruhát, hisz 
úgy néz ki mintha skatulyából vették vol
na ki. —

Igazuk is volt.
Pistán a legfinomabb gyolcsból készült 

ing volt, csipkével pazarul kiczifrázva. — 
Mellén szép fekete ... fényes gombos mel
lény feszült. lábán pedig szép sarkantyus 
csizma díszelgett. Gatyája pártájából dohány - 
zacskója lógott alá, árvalányhajas pörge ka
lapiába pedig makráját dugá. A szegény, de 
szép gulyás bojtár ma különösen nagyon 
szép volt.

Szépen elkészült a ... halálra.
Midőn Pista az ajtót maga után be

tevő, mintha villanyütés érintette volna őket, 
mindegyik pohár után nyúlt s igy kiáltá- 
nak fe l:

... Éljen a pünkösdi király !
Be is illik annak.
A szép fogadtatás után a liatalok foly

tatták a tánezot, Pista pedig egy asztalhoz 
ült, szép fejét meztelen karjára támasztván, 
igy szólt lassú hangon ;

... Korcsmárosné lelkem, egy messxely 
bort a legjobbikából !

A fürge menyecske alig hogy Pista ki- 
mondá a szót, már ott állt a telt üveggel, 
melybe)« a bor olyan piros volt, mint az 
ajaka. Pisla tele töltvén a poharát, miután 
száját piros zsebkendőjével megtörté, ki
ürítette. ...

Pista viseleté ez estén igen különös 
vala Nem volt kedve, mint máskor, nem 
tánezolf, csak — busult.

Nagy szeget ütött ez a szép csaplá 
rosné fejebe. Sokáig habozott, vájjon meg
kérdezze-e Pistától, hogy miért busul. Végre 
is a kíváncsiság erőt vett rajta a igy szólt 
a gulyás bojtárhoz :

— Ugyan édes Pista lelkem, mi a 
baja? Talán a gólyamadár elvitte a jóked
vét ? Szóljon édes szivem !

Észre lehetett venni Pistán, hogy lelke 
nagyon messze járhatott, s midőn a korcs - 
márosné kérdést intézel t hozzá, egy nagyot 
sóhajtott, s mint aki álmából ébredt fel, té
továzva tekintett kőiül.

A  korcsmárosné a kérdést ismételte, 
mire Pista szép cseDgő hangon így felelt :

... Hogy mi az én bajom, lelkem csap 
lárosné, azt csak én tudom és a jó Isten.

... Azt elhiszem, hogy maga tudja és 
az Isten is, de hát én is szeret uék egy pi 
cikét tudni « maga bajából, szólt kaozérau 
a menyecske. Talán segíteni is tudok rajta.

- -  Segíteni — szólt Pista bús hangon, 
segíteni majd ez fog én rajtam, s ezzel övére 
mutatott, mely a ól egv revorver csöve vil
logott elő.

A korcsmárosné arca a szivárvány min
den szinét játszotta az ijedségtől, de ezt 
Pista nem látszott észre venni, hanem be
szédét folytatéi :

— Vagy lehet tán öröme ezen a gya
lázatos világon annak, kinek mátkáját el 
akarják rabolni, kinek elvesztésével ez az 
élet, ez a gyönyörű szép ólet csak teher le
endő De hál Isten, már nem soká tart.

(Folyt, kör.)



becsületét Ex ügyben jelentés tétetett a 
megvei alispáni a tanfelügyelői hivatalhoz, a 
rágalmazók ellen meg a perlaki kir. járás 
bíróságnál tétetett feljelentés. A szerencsét
len tanító magán kívül \a n , az a hír is el 
van terjedve, hogy megőrül*, kútba akart 
ugrani sat. Ehhez járul még hogy az üldö
zött tanító nem szabadulhat a faluból mert 
a közs. negyedévi fizetését előre kiadván, 
ennek tejében lefoglalta összes bútorait- Az 
alsó-vidékén általános a sajnálkozás a sze
gény családos tanító e s e t e  f ö l ö t t .  
Így h a l l o t t u k  e z t  az alsó-vidék 
több tekintélyes- szavahihető intelligens- 
lakójától. Az igazságszolgáltatás majd ki
deríti a valót s a rágalmazók meg fogják 
kapni méltó büntetésüket. Őrizkedünk tehát 
addig is bírálat alá venni az illető feljelen
tők s intézők eljárását, azonban különösnek 
találjuk mégis, hogy az egyházi elöljáróság 
egyszerű feljelentésre fegyelmi vizsgálat mel
lőzésével sújtotta a vádlott tanítót és csa
ládját. Bízván az egyházi elöljáróság igazsá
gában- méltán remélhetjük, hogy kiderülvén 
a vád alaptalansága, a sokat z iklatott ta
nítót minden Ukintetben rehabilitálni fogja.

—  Nyilvános nyugtázás. A hely
beli polgáriskolai ifjúság „Zrinyi-önképzőkö- 
rének« jótékonysági alapja javára a követ
kező n e m e s  adományok folytak be Elősorolva 
az aláirási ívek száma és az aláírás rendje 
szerint: I. Morandini család 5 frt, A. Hirsch- 
mann 5 trt S, Mayer 2. Pecsornik János 
2. Bozzay Pál 2. Vrancsic.i Irén I. Novák 
László 1 írt — III. IIochflusíKaroiinaJőO kr. 
Molnár Mária öO kr Granitz Maliid 60 kr. 
Neumann Jozefin 50 kr. Neumann Samu 
40 kr. Herlinger Mór 40 kr Schwarcz Ja
kab I Irt. Lukofnák János I fit. N. N. 30 
kr. N. Q  40 kr. X. Y. 40 kr Mayer testvérek
1 írt. Csakathnrner S. 30 kr. Szirtev Gv. 
40 kr. I). K 40 kr. ... VI. Wollák Rezsöné
2 írt, Heinrick Miksa 1 frt. Tollák Gyula 1 
Irt. Bernyák Károly 50 kr. Pecsornik Ká 
rolv 50 kr Kohn Herman I írt Zeisler Samu 
20 kr Deulsch Gyula 50 kr — IX Séra 
István I frt. 60 kr. X, Or. Krasovecz 1 frt. 
Molnár József 1 írt Wendy M. 20 kr. Őzv. 
< íóncz Lajosné 1 írt. Szakonyi I frt Neuwirt 
Lotti öO kr Mózes B. 50 kr. Nuzsy M. 00 
kr. Pecsornik Ign. 50 kr Okolicsányi Ab. 
1 frt . Bauer Karoly 20 kr. Ziegler Kálmán

2 frt ifj. Bzeivert Antal 1 frt Zsivkovics Fe- 
rencz 60 kr. Cvetkovics Antal 5 0 kr. ... XI. 
Gyógytár 50 kr. L. Kosenberg 40 kr. Fischel 
Fülöp könyvkereskedése 1 frt Frász Tamás 
30 kr, Verbáncsics Nándor 50 kr. Bencsák 
Stana 50 kr. Zakál Henrik 3 frt Samu Jó
zsef 1 frt Laubhaimer Józsefné 1 frt Laub- 
haimer Bozsa 20 kr Pochner FereDczné 50 
kr. Pólyák M 20 kr. N, N. 20 kr. Ptichta 
Jánoz (Szt.-György) 50 kr. N. N. 50 kr Az 
eddigi (első) kimutatás szerint befolyt S5 frt ] 
90 kr. azaz: ötvenöt frt 90 kr. A további 
kegyes adományok kimutatása folytatólagosan 
következik. Fogadják a nemeskeblü adako
zók polgáriskolánk legbensőbb köszönetét | 
Csáktornya, 1886. apr. hó 15 M i s k o l c i  I 
A r n o l d  mint a kör vezetője.

~—  Lopás. F. hó 3 . 4 i éjjelen Bra- 
nilovics József dunykoveezi korcsraáros háza 
falát kibontották s onnét 30 klgr. zsírt és 
80 klgrt szalonét elloptak. A tettesek még 
nem kerültek kézre.

— Tanítói választás. Elhalálozás 
folytán megüresedett szoboticzai kántor tani- ! 
tói állomásra 1 hó 11-én ideiglenes minő
ségben Kovácsevics István választatott meg

—  Gyászhirek. Martincse.ics József 
volt Csáktornyái városbiró Cecília leánya 
hunyt el f hó 12-én, 21 éves korában. Te
metése a közönség részvéte mellett f. hó 
13-án volt. Nyugodjék békében ! — Tiszay 
András dekánoveczi kántor-lanitónak Ma
riska leánya 1, hó 9-én délután fél 4 órakor 
élete 25. évében elhunyt. Tetemei f. hó 11. 
délután 4 órakor a dekánoveczi temetőben te- 
mettetett el. Béke hamvaira!

— GyaSzhir. Kohn Hermann és neje, 
szül. Deutsch Rozália a saját valamint gyer
mekei: Zseni, Gyula, Vilma, Arnold, és Ró
bert, nem különben anyósuk özv. Kohn 
Teréz és özv. Deutsch Mária, úgyszintén a 
többi rokonaik nevében mélyen szomorodott 
szívvel jelentik, hogy szeretett leányuk 
K o h n  F l ó r a  életének 9-ik évében 6 évi 
szenvedés után f. é. április hó 10-én este 7 
órakor elhunyt. A boldogult hült tetemei f. 
hó II-én délután 6 órakor tétettek a kö
zönség nagy részvéte mellett a Csáktornyái 
izr. sirkertbe örök nyugalomra. Béke lengjen 
hamvai fölött!

J% yilvános köszönet*
-‘Mindazon t. ismerőseimnek és barátaim

nak nemkülönben a Csáktornyái izr. fiaiul~ 
súgnak saját s gyászoló családom nevében 
ez utón is a legfyálásabb köszönetemet nyilvá
nítom? kik elhunyt felejthetetlen JTiÓt’ít 
leányom temetésén f. fjő H-én megjelenni és 
ez által fájdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek,

'Gsáktornvai 18 8 6 . ápril 14.

Kohn %Urmann,

VEGYESEK.
Azok a gyermekek ' Pista lelkem, 

mondá a nagynéne, ne torzítsad úgy el ar-
czodat, mert egyszer majd a jó Isten meg
haragszik, aztán örökre úgy hagyja - Nemde, 
nagynéni, mikor kicsiny voltál, a te arczo- 
dat is úgy hagyta ?

Papírból készített vasúti sínekkel 
tettek újabban kísérletet Amerikában, a hol 
a papirkocsik tudvalevőleg már légen di
vatban vannak. Az ilyen sinek oly erős nyo
mással vannak készítve, hogy érczkemény- 
ségüek. Az aczélsineknél sokkal olcsóbbak 
és tartóeabbak is.

Hivatal Kinek Isten hivatalt ad, észt 
is ad neki hozzá. Csakhogy kinek Isten észt 
ad, annak az emberek nem adnai- hivatalt.

Legbiztosabb szer nátha ellen. Fe
hér itatós papirosra 2 ..3 csepp karbolsavat 
öntünk s azt lámpa fölébe tartjuk s a gőzt 
beszivjuk. A gőz leszívásánál a szájnak 
mindég zárva kell lennie.

Tyúkszem s labfagyás elleni szer. 
4 gr salycilsavat 22 gr. collodiummal ve
gyítünk. Naponkint e folyadékkal kétszer 
kenjük be a fájós helyeket, s rövid idő múlva 
a bőr egészen leválik róluk.

Szigorú erkölcs- -  De szép egv ka
nári madár ez kisasszony, talán párosak ? —

Isten ments uram ! a mama semmiféle sze
relmi viszonyt nem tűr a háznál, — \o lt a 
találó felelet.

Reszeg tehenek.Berlin melletti mezei 
jószágról reggelenkint kocsin szokták beszál
lítani a tejet a ber'ini tej&rusokhoz. Szerdán 
reggel tej nélkül jelent meg a kocsis a ve
vőknél s azt állította, hogy nem hozhat te
jet, mivel a jószág összes tehenei ... számra 
nézve több mint saáz ... már egy egész nap 
óta részegek. Itatáskor ugyanis a vízcsap 
helyett a mellette levő szeszcsapot nyitották 
ki s vagy 150 liter szeszt eresztettek a nagy 
itató dézsába. A teheneknek jól ízlett a bó- 
ditó ital s rövid idő alatt oly hatalmas ked
vűk kerekedett, hogy senki sem mert köze
ledni hozzájok. Könnyű elképzelni, mii, fül- 
hasitó lármát vihetett véghez a részeg te
héncsorda.

A legújabb párbajvivási mód. Egy
olasz lap szerkesztője a következő levelet 
kapta : .Uram ! Oly gazemberhez, mint ön, 
nem küldenek segédeket, ... ezennel pofon 
vágom önt. Más szándékom nem volt. ön 
tehát pofon van vágva. Köszönje meg, hogy 
nem botot használtam.c A szerkesztő erre 
igy válaszolt: „Hasonlithatatlan ellenfél ! 
Kívánságához kópest fogadja köszönetemet, 
hogy verés helyett Írásbeli pofont küldőit. 
Ön irásbelileg felpofozott, én ugyancsak ily 
utón hat revolver golyót lövök önnek fejébe 
és igy ön meghalt. Tekintse magát halottnak, 
ha az utolsó sort elolvasta. Tiszteltetem 
holttestét!«

Az ehstg mint életmentő 1791. évi 
január 5-én az a u x o n n e i  katonai növelde 
öt növendéke a mély vár árokban korcso
lyázott. Midőn az óra ötöt ütött, az egyik 
ifjú mondá: — Öt óra. ebédre kell mennem! 
Maradj még kissé, kérték társai. — Nem 
maradok, mert nagyon éhes vagyok. Ezzel 
távozott. A többi még korcsolyázott egv 
darab ideig, midőn a jég egyszerre beszakadt 
ós mind a négy az árokba fűlt. Az ötödik, 
ki az ebéd miatt ott hagyta társait, a fiatal 
Bonaparte, a későbbi I. Napoleon császár 

1 volt.
A csalók büntetése .Mi történik 

azokkal, kik felebarátaikat megcsalják és 
i meglopják?« — kérdezé a vallástanár egyik 

tanítványától — „Amerikába utaznak" fe
lelte a tanítvány

Navuk od pravic Magjarske države.
II Državne forme.

Na svakom gradugu stoječemu
ljudstvoma društva potrebna j* koja 
višja oblast. Tak je pri ljudih vu hiži 
glava obitelji koja se skrbi za dobro j 
cele obitelji i njenih kotrigov. Vu ' 
občini je poglavarstvo, koje pasi na red 
i ravna s kupnim, občinskim imetkom:
ter je vu koreuičnom vtemeljeuju glava,
koja posle občinarov vu mirnom kak i 
vu bojuom vremenu ravna i zvršava. 
Naj v e k S« i najznameniteie ljudsko druš
tvo: država naime, takaj nemore biti 
brez koje višje oblasti, koje posli se vu 
toni zestojiju, da za svakoga podanika 
vu državi obvezne zakone naredi, i da 
se za državno dobro neprestano briga 
i skrbi.

Óva uajviőe a oblast vu pojedinih
državah kak je negda bila, tak i vezda 
je svakovr8tno vuredjena, te na vsako 
vrstnu felu zvršava posle svoje. Državno 
vuredjenje, ali forma državna zeve se 
ravno on način, poleg kojega su vure
djena zvršavanja najvišiše oblasti. Naj 
poglavitefie dvoje vrsti državnoga vure 
djenja, koje vu vezdašnjem vremenu med 
izobraženimi narodi obstoje, jesu samo
vlada (monarchia) i skupno-vlada (res- 
publeka)

1. Monarchia zove se ona forma 
vladanja, gde je najvišiga oblast vu ruki 
jedue peršone, koja pergona se navadno 
zove vladar, glavar; prama veličini 
države, pak i povestničkom razsirenju 
nosi tituluS vezda: cesar, kralj, ouda opet 
herceg iliti knez. Ali monarebije ima 
opet dvojevrsti i to

a) more biti monarchia neodvisna, 
•ko glavar sam brez pripomaganja na
roda uezavisno sve zvr.šuje, anda, kaj 
on odredi, ono valja kakti zakon, po 
volji svojoj postavlja i odpušča državne 
■lužbenike, koji su samo njemu odgo

vorni; vse posle vu orsagu brez pitanja i 
i privoljenja naroda zvršava. Ovakvo 
nezavisno vladanje obstoji za vezda med 
europejskimi dižavarai samo vu Rusiji 
i Turskoj.

b) Odvisna, aliti vustanovljena 1 
vuredjena forma vladanja je pak 
ona, gde je zvržavanje najvišeši ob
lasti med vladaroin i med narodom 
podeljeno tak, da orsačko spravi če, 
koje očituje volju naroda, naredjuje i 
donaša zakone, a vladar je potvrdjuje. 
Najvišiše službenike (ministre) vladar 
postavlja. Za vezda vu izobraženih 
orsagih največ ovakve forme državnoga 
vuiedjenja ima na svetu.

2. Bkupno vlada (respublika) zove 
se ona forma državnoga vuredjenja, gde 
najvišida oblast svim purgarom o: saga 
skupno pripada. Ovde a:ida ne gospoduje, 
nevlada jedna pergőim, nego ves skupni 
narod zemlje. Sam narod zvršava zakonske 
posle i poslužuje pravne posle i čine.
I vu starinskih i malih skupnovladah 
zvršaval je sam narod sve ove posle 
A li vu dende.šnjih skupnovladah zvišavati 
ne je  moguče, nemore vu tak velikih 
državah sam uarod zakone donažati i 
voditi skupno vuredjenje. Zato vu vez- 
dašujih skup-državah, skupno-vladah 
po izebrauih ablegatib zvršava narod 
zakonske posle. Na vrh vladauja se pak 
postavlja od vicinena do vremena na 
stanovito vreme izebrani glavar države, 
koji se navadno zove predsednik. Ov 
izebraui glavar zemlje ne je  vladar, 
nego je najvišiii službenih vu orsagu 
koji samo s tolikom oblastjum zvršava, 
koliko mu forma državnoga vuredjenja 
dopu ča i nalaže pak je i sam odgovo
ren, ter kak izmine vreme na koje mu 
postavljeno poverenje, prestane mu moč 
i službovanje njegvo. Ovakvu formu 
državnoga vuredjenja v/.ivajU Francuzka, 
Švajcarska i Severno-Amerikanske Zje- 
dinjeno Države.

Magjarska je od početka več vure
djena samovlada bila, tojest vu Magjarskoj 
državi je od početka n a j v i a i g a oblast 
med glavarom zemlje i med narodom 
bila podeljena. Sprvine si je  narod sam 
i zebiral kralje, nego vsigdar na temelju 
krvne pogodbe i to zmed Arpadove 
korenike. Potle pak su od različnih 
domov i korenik kralji dobadjali na 
kraljeski tron, vse do leta 1687-ga, 
gda su vu zakouu odrečene piavice 
za zbiranje kralja. Ond:i je poprijeto 
stalno kraljestvo, po kojem zakonsko 
vladajuče obitelji kotrigu po smrti kralja 
pripada koruna, te brez zbiranja po 
nasledojučoj pravici dohadja na tron.

(D rugipat 4elje.)

ZABAVA.
Pripovedka Miške Milostivniča.

Imam sreču sebe ponižnost jum 
pokazati, da ja Milostivni Miška, ta- 
cunar vu jednim malim vara5u stanujem, 
za kojega su zabilje/.ili, da nije nigdar 
nitko imel tak pogodjeno ime, kak on 
t. j. kak jas. Neznam jeli istina ili ne, 
ali da sam neštero vreme jako nesrečen 
bil, to spoznavam i takov nesrečnik, 
koj nije uigdar dobil pomiluvanja.

Kaj budem tajil? Im kaj človek 
zakriva, ono uprav uojde Da svetlost 
Tak onda budem pripovedal od moje 
uesrečuosti, morebit za nekoga bude 
dober navuk.

*
* *

Ah Bože dragi, kak na ovim lepim 
svetu se sve promeni!

Da se netrudiin dalje za prilike, 
ostanem pri Gibki, pri mojoj mali ženki. 
Kakov angel je bila ona, kad je  jog 
puca bila. Tak dobra, milogtivn«, pri

jazna ,kojoj para morebit nebi nagel na 
ovim iirokom svetu. Ali bogme drugo 
leto kak smo se skup zeli, sve je diugač 
bilo, sve se preobrnulo, tak da nišam 
znal, kaj sam za čineči. Ali držimo red.

Kak velim, zlo je  bilo pri hiži, to 
pak zato, kajti mir nije bil nigdar. Da 
mir nije bil, tomu nišam jas krivec, jerbo 
svaki pozna mene, da sam tak milostiven 
i dober, koj niti jednu muhu ne zbantuje.

Ali moja mala ženka cele dneve 
si jezika rabi svojim brbljajom, tak da 
več hoče me noroga napraviti Vu tak* 
vim načinom da bi nju tko zapital, 
zakaj je to? Neznam ili bi dobil odgovor 
ili ne.

Jedenpnt kak je bilo, kak ne-vodu 
sam iz kupice pil i uprav onda su se 
vrata tacuna odprla. Jas brže bežim 
vu Hacun, da podvorim; a kupicu nes- 
reten nisem na navadno mesto del, nego 
na stol, koj je s najdražešim stolnj&kom 
bil pokrit.

No Bog pomagaj! Bilo je čuti krike 
i vik«. Celi dan sam imel sreču poslu
šati predikaciju, s kojum me je  oi samo 
svetek, uego i v petek trakterala.

Počela moja mala žena tožiti se 
kak je  ona nesrečna pri mojoj hiži. 
Nitko nju nettima. sve joj na k var ide 
i na vek moram vu žalostjo biti. Ob da 
me više n» svetu nebi bilo!

Ovdi je malo prestala, samo jav
kanje je još čuti bilo.

Žatim opet počela na glas govoriti. 
J a  odidem na zad k mami i to včioim 
na jedenput, kak najprije dobim od 
koje susede peneze na posod.

Ali Ijubezna, — veó nisem mogel 
poslušati, rosa mi več na obrazu bila. 
Stupil sam k n joj i rekel sam. naj ne- 
bude tak bedasta, im tebi nitko neče 
zlo, tebe nitko ne bantuje, a jas niti 
na misli neimam, da bi te cbantuval.

No tak, verne jo i za bedastn drli, 
koja samo tak vu zrak govori. Onda bi
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jói tu ostala? Na, ne niti jednu minuto. 
Vezda se opet podela cmindrati, jas pak 
za zdvojiti sam bil, i kak da nebi? 
K aj bi rekel štet?

Do večera niti reč jeden drugomu 
ni rekel t. j. jasam govoril neflteru réö 
to bože kakti tretji osobi, ali spoznal 
da ipak najbolje bude tiho biti.

Došel je večer, obed ve postelje su 
bile razpravljene. J a  sain se tomu svenou 
prečudil, je r ona nije nigdar imala na- 
vadu obed ve postelje respravití. Ni sam si 
mogel prečuditi, kaj to zuači. Ali uaj 
bude s bogom, ja  si legnem vu poatelju 
predi nego ona. Vu postelji počel sam 
brkati, to bože, da veő spim. Ali kaj 
bi spal, kad sam navek jednom okom 
oju gledal.

Na jedeDput dojde moja tena k 
meni, pak me počme stiha buditi, govo
reč uaj ostavim njezinu postelju, pa 
nej se legnem «u svoju.

Nišam mogel premisliti si, zakaj 
ona postelja bolje moja nego li ova. Kaj 
to zuači? Na to ona mi tak počela 
govoriti. To je moj dragi inuž zato, kajti 
zotra jeden drugoga ostaviti bude moral 
i tak vezda zadnjič svaki vu svoji pos 
telji si naj premižlava svoju budučuost.

J a  sam nju počel mirovati, ona pak 
da pokaže, da njezine reči niti polovica 
nije la/, naprvo donašala. da vu zdenec 
bude skočila i najedenput: „Mi'ostivna 
gospa vu sami robači vun odbežeia,* ja 
pak kak uorc za ujom i dostigel sem 
nju pri zdeucu. Ali kak mi bilo moguč 
nju dostici? To se vara je znate tak 
pripetilo, da ona nije tak Uetuo bežala 
kak jas. Blato je uprav bilo, ona pak 
pazila, da si noge ne zamaže. Jer za- 
mazanami nogami nebi rada vu zdenec 
skočiti; kak velim, dostigel sam i pod 
ruke prijel i na pol mrtva vu postelju 
sam ležat del. Samo vu jutro je k sebi 
došla -

Drugi dan zarad posla sam ižel 
iz doma. Po ovim putu sam se obrnul 
k mojemu negdsšnjemu najbolšemu pa j - 
da«u Mukiju, koj je mene navek za 
sineka zval, ako uprav sedem let mlajii 
bil od mene. Pa najprije sam govoril 
od moje žalosti, onda pak sam ga prosil 
za navuk, jerbo sam znal, da moj Muki 
čuda vuóil se, vuogu knjige je več étel 
ősim toga i veliki kale faktor je bil.

Mislil sam, da moj Muki žalovanim 
obrazom me mude gledal. Ali kajj bi, 
kad sam več svc povedal, onda se tak 
počel smejati, da se sve tresilo vu sobi. 
Samo onda, kad je prestal se smejati 
mi ovak reče.

Ne zahmaD, da ti je ime Milostivnič. 
Ali neznam, kak moréé tak veliki, ženski 
osel biti? Kaj nespoznaš, da tomu svemu 
je tvoja milostivnost kriva?

Pogledajmo, kaj je  vu stvari. Ti 
veliš, da te strah, kaj te nebi ostavila. 
Kaj morebit nepoznan njeziuo marnu? 
Poznam i mislim, da uebi njoj bilo jako 
volja tam iti. No vidi*, da ujoj niti na 
pameti nije dimo iti, samo sve to je 
zato, kajti ona tebe hoče vu škripci 
imeti. Veli, da nema penez kajbi dimo 
iéla? NezDam čemu treba peneze? Im 
njezin dom je  od tebe samo pol vure. 
Pak mislim, da pri tebi je ključ od 
ormara.

Aba velii, da štela vu zdunec 
skočiti. No to pak si moraš sam premis
liti, da bi fitela vu zdenec skočiti, onda 
se nebi bilo njoj treba blata vugibati. 
No vidiž Miika sin moj, ako još je- 
deuput se kaj takvogo bude pripetilo, 
uaj se stražiti, nego ave za áalu zemi 
onda ne samo da vu zdenec nebude sko
čila, nege od ove navade se ostavi i 
bude nazad dober angel.

Nisem viée poslušal, kaj mi Muki 
govoril, nego sam se dimo spravil i več 
sam znal, česa se moram držati.

Dober den ljubeana-nutri stupeč 
sam rekel, našel sam tebi kola, po 
kojib se budeš dimo vozila.

Samo me pogledne široko s onami 
lepimi očima, kak da bi htela se oplašiti.

Zatim je sveti mir bil. Nemrem 
tajiti, da Mukijov recept nebi mi hasnil 
ali bolje je nas vu miru i ljubavi držal 
na* mali Ivek sin, koj ne davno od 
povečanja je na svet doéel i ako smo 
njega pogledali, dosti nam bilo, da smo 
sve pozabili i cd vezda jeden drugomu 
niti naj hujše reči nije pregovoril.

Kaj pak je glavno, da od vezda 
mi navek kapa na glavi ostala.

Ali ovo sve naj mednami ostane!
*

•  *
Oho, skorom sam se spozabil iz 

mojega prijatelja Mukija, Ste več čuli, 
da se on več oženil? Pak tomu je več 
poldrugo leto.

Ne zdavna sam pri njem bil, da 
vidim kak ima on vu redu svoju zenu, 
jer koj več yu s v oj oj ledičuosti je  zual 
kak treba s ženom baratuvati, on vezda 
jo* bolje zna.

Kad sam nntri stopil, ob nebo kaj 
sam videl, kaj ne! Mojega* Mišku sam 
spazil pri zibki sedeti i zibku zibati 
njegova žena pak pri oblokn sedela i 
vu političke uovine je  bila zamišljena

Sve one Ijepe navuke sam mu 
pripovedal, koje je ou meni povedal 
i koje su meni hasuile.

On je znal drugomu navuk davati 
ali uije bil čvrst |e obdriavati. Ipak 
lehkeša theoria, nego li praxis!

Prevodil
IVAN Š T IN G L 

učitelj.

Kaj je novoga doma?
—  Na orsakom spravi < u pre

pirali su se proélim tijednu nad zakonom 
koj od ravnanja občinah govori; ožtra 

j je bila i ova prepirka, ali ne tak, kak 
ona, kuja je bila za varinegjinskc pra- 

I vice. To je bila zadnja stvar pred 
i vuzmom, ar budu ablegati na veliki
| tijeden dimo odputovali.

—  Austria i Magjarska ponovile 
1 su saveza ua deset let za zajediuske

trgovač e i bankarske posle. Ali pred 
jesen težko se bude to razpravljalo. 
Vremena je išče dosta; kajti desetletožn a 
pogodba glasi na 1887 i 1897 leto. 
Nadjamo se, da pak nekaj profitiramo 
po trgovini i banki.

— Dunav več pada i vu Budim
pešti. Več se nije treba bojati. Poplave 
se menjšaju i po okolicah. Lepo protu- 
letje se kaie. Čujerno, da je žitek vu 
dobrom stališu. Samo je malo krme 
zaradi duge zime. Buduč ladje i mažine 
vu redu hodiju i puti su bolši: više 
Žitka se douaša vu glavni varaš; zato 
mu je več i cena za nešteri krajcer 
menjia.

— T«szay Andraša dekauovskoga 
učitelja kči Maria ua veliku žalost fami- 
liji i celoj fari, vumrla je dne 9. o. ra. 
po poldan. Telo njezino pokopano je 11. 
Ö. m. po poldau na dekauovskom grobju. 
Lahka joj zemljica!

—  Sobočki školski odbor zebrái 
je Kovácseviti Istvaua za privremeuoga 
učitelja i orguljaša vu Sobotici.

— Pančevski SUd odsudil je ove 
dane Radovausczev Dragu na smrt, 
buduč si je muža s čemerom ostvarilu.

—  Priločko društvo za podpoma- 
ganje sirošne Skolske dece, držalo je pod 
predseduičtvora Götz Ferenca kr. kotar- 
skoga sudea dne 11. aprila seduicu. 
Društvo sastoji iz 70 mužkih i ženskih 
glavah, ali zato se još podjedno prime 
vu družtvo svaki. Za društvu su zakone 
napravili i odlučili nje na ministerium 
zaradi potvrdjenja poslati, Poglavari 
družtva su sledeči: predsednik Götz 
Ferencz, podpredsednik. Dr. Böhm Szid- 
ney, bilježnik: Tóth Óandor, gazda 
Thorday János. Izim toga je devet 
izbiratelov, a ti su sledeči: Kostyal Férce, 
Szebényi Lajos, Glavina Andrai, Šipoš 
Károly, Banelli Sándor, Horváth Mibalj 
Vugrin János, Jelasics Mihály, Reich- 
vein Antal Druitvo veő ima 78 frti, 
izim toga dobi od družtvenoga kruga 
avako leto 10 frti, od varasa 25 frti a 
od Smodita Viktora podsudea 50 frti. 
Cilj je plemeniti i vreden, da se podupira. 
Naj primeju najtoplešu zahvalu svi oni, 
koji se vu tom posla trudiju i druitvo 
podpomaieju.

— Iz Priloka pišeju, da je vreme 
jako nezdravo, jer ljudi jako beteguju i 
vumiraju. Vu Priloku se jih svaki den 
po 5 —C spoveda. 11. tojest v nedelju 
bilo je  v Priloku sest mrtvih.

— Na orsačkom spravjgču predlo
žili su, da bi se 20 milijunov frti posa
dilo za izplaóenje lanjskib željezuičkih 
i drugih stio*kov. To se boi me* uije

dopalo; ali na zadnje pregledavali budu, 
na kaj neobhodno potrebnoga su setuliki 
penezi vun dali i poleg toga se budu 
onda ravnali

Kaj je novoga vu velikim svetu ?

— Austrijsko-magjarska ikola je 
vu Kouštantinapolju i jedno 80 let 
obstoji. Od toga smo komaj nekaj znali. 
Školskoga grunta je sultan dal, a brača 
Baltazzi su dali 4000 turskih lirab.
1 naš dober vladavec je več do 4000 
frti prikazal ua uzdrftavaDje ove >kole. 
Školski jezik je nemški, zato su se 
Magjari malo za nju brinuli. A li vezda 
se dogovarjaju, da se bude i magjarski 
vučilo. da s tim bolje preevete.

—  Srbski kralj, posle dugoga na- 
nudjavauja, itak je gori zel zahvalenje 
ministerskoga predstojnika i celoga mi- 
nisteriuma, kak smo več na znanje dali 
i ovlas'il je Rističa, da bi novoga 
ministeriuma složil. Ali Rist č nije mogel 
takvoga ministeriuma složiti, koj bi mu 
se bil dopal; dakle odstopil je  od toga, i 
vezda je vredni Garasanin imenuvan

I za predseduika, k j si je sto/il rainiste- 
riuma a kralj mu ga je potvrdil.

— Tur ini i Grki. Dok se euro
pejske vlade briuiju, da mira na Balka
nu zadržiju, i da Grke odvrneju od 
taborske volje, za toga su se turski i 
grčki Seregi ua tursko-grčkoj graniti 
ziili do prvoga hitca iz puške koj bude 
na skorom pukuul, ako več nije. Ako se 
to več nije pripetilo, onda se jedino 
turskomu zapovedniku ima zahvaliti. 
Eyub baáa koj Grčkoga uapadaja čeka, 
opoinenul je Grke, da ono mesto, koje 
su zavzeli, Kútra brega naj ostaviju. 
ČJrez ov breg ie raedja med temi dvemi
rsagi Grki su toga brega zavzeli ifna Tur- 

sku zemlju več stupili. Eyub baša da bi 
mu opomena več vredua bila, i*el je 
s seregi bolje napre.

—  Zaradi zuboboli vu smrt. K
Herinu marseillejskomu doktoru dogla 
je  jedna lepa mlada devojka zuba si
dati spuknuti. Buduč se je mlada de vojka 
jako bojala, hotel joj je doktor aethera 
dihati dati, da ne čuti, ali nato nije pri- 
voljila, ar se jo bojala, da se onda veo 
nigdar nezbudi. Nato je doktor v ruke 
zel klešče i njoj vu zube dosegnul. Devojka 
prestrašeno skoči gori, odpre naglo 
obloka i iz tretjega itoka je doli skočila. 
Chardot, tak se je zvala nesrečna, na- 
jedeoput je vumrla. Mati joj takaj hoče 
zdvojiti, i deu i noč paziju, na nju da 
si uebi život vzela.

—  Velika kradja oa beriinskoj 
pošti. Berlinsko poštarsko ravnateljstvo 
prijavilo je sudu, da je jeden list, koj 
je ut jeduoga baukara bil atresirani, i 
vu Lojem je bilo 252,000 markah, izgi
nul. Prež dvojbe je, da su ga vkrali. 
Težko bude zezuati krivca, kajti broji 
od banjkah uisu popisani.

—  Turske navutiteliice Vu kon- 
itantinapoljskoj preparandiji, koja kratko 
vreme obstoji, bil je zadnji tjedeu prvi 
izpit. Na izpita bil je Munif basa mi
nister kakti predsednik i 17 navučiteljicah 
dobilo je diplomu. Med prvimi turskimi 
navučiteljicami su Ibrahima i Zekki 
bašine dve kčeri, Riža efendiova kči, 
gospodična Hanum Ymajet, Sefki efendi 
inama kči i na zaduje više oficirskih 
kčerib, sve budu na konStautinapoljskoj 
devojačkoj školi dobile mesto.

— Smrtni dvoboj. 8. aprila pišeju 
iz Kiela. Kipp leitinant posvadil se je 
s Wolfom mornerskira doktorom i splus- 
kal ga je; zaradi toga naravski dvoboj 
je postal, akoprem su je hoteli pomiriti. 
Dvoboj je  ove dneve bil v jutro ob 5 
vuri na jednim pijacu blizu varaša. Naj 
predi je  Wolflf strelil i kugla je išla 
Kippu črez jetra: Nesrečnika su na 
kočiju deli, ali dok su do špitala došli, 
večje mrtev bil.

— Nesreča na morju Oxford 
zvana talijanska ladja vozila je jako 
vnogo soli iz Trapani vu Messinu, 
polek Punta della Campanella Vu 
morju duruula se je na jednu pečiuu, 
tak jako, da više Ijudih iz krova vu 
vodu opalo, i su se vtopili. Kapitan, 
koma je mlada žena zginula, vu žalosti 
s revolverom se je strelil. Ladja je  jako 
potrta, a puuo soli se je izkvanlu.

—  Tursko-bulgarskoga ugovora su 
europejske vlasti prekrižile. Zato su

podpisale tursko-europejskoga. Po tom 
nisu slušali ua želju bugarskoga vojvode 
Šandora, da se uebi samo na pet let 
imenuval za Rumunjskoga vladara. Ovu 
odluku su europejske vlasti več Óandoro 
izročile, a on veli, da vu potreboCi za
dovoljen bude i s tim.

—  Novine pišeju, da vu jednoj 
okolici Khinezke su se domorodci po- 
bunili proti krščanskim selam i 500 
ljudib su zaklali; jedno 1800 Ijudih je 
pobeglo. Ove dneve smo čitali takve 
uečemurnosti vu Afriki iz jeduoga orsaga 
Črncov. Europejska konferencia bi za 
takvoga kaj zadovoljščinu morala iskati, 
a to niti nebi bilo zabadava.

Nekaj aa kratek Ca*.
Kuliko je Bogov ? — zapital je 

inlpektor maloga Tikveš Ferka vu školi. 
F e rk o : .,Jeden.*

Inšpektor: „Koliko pak je peršou?“
Ferko: „Tri su per‘one 1*
Inšpektor: „Kak je to mogúée je

den Bog —  vu trih perionfth f “
Ferko : „Gospoo navučiteij su uam 

tak rekli, da je ovo uar&vska stvar, samo 
da to vsakomu bedaku uemoramo ua nos 
obesiti. —

Jeden plebanuš je spazil, da ujegvi 
faroiki pod prodečtvom spijo, zato daje  
malo zdrani, zakričal je na je n p u t:
,.Ogenj je, ogenj j e !“ A faroiki ua taj 
krič su se prebudili, pak jo i sneni, za- 
pitali s u : „Gdč gori, gdé gori?“ — 
A 1 dragi mogi faroiki vu ,,peklu“ — i 
to za one, koji pod prodečtvom ovdi 
spijo i drémljeju 1“

Apotekar: kJ a  vam nemrem nikaj 
bolšega preporuciti proti vašemu betegu, 
kak doktora Milera teba, on je dober, 
pak i za sigurno hasnil“

Mui: „Tak, taj teh od doktora 
Milera, ajd ž njim sim! Doktor Miler 
uepije nikaj hudoga!“

Učitelj: „Zakaj zovemo oue, koji 
su ua galge obsudjeni siromaiki grešniki?*

Dijak: „Zato, ar bogate grelnike 
neobsudiju na galge.(>

Muž: Kaj imajo gospou kerčmar z* 
jesti. Kakvo vse meso?

Krčmar: imam paprikaša, guljaša
i beržolice,

Muž: To nečem. K aj pak tam 
imaju za jeduoga vtiča v kerlétki?

Krčmar: To je kanarec.
Muž: Kauarec? No onda mi uaj 

žujega napravijo paprikaša.
Krčmar; O prosim, to je  ué mogoče. 

Im kanarec je dragi vtič, a poleg toga 
pak i jako ljepo popeva.

M ui: No samo ga uaj takoljeju.
Krčmar: No pak naj bude, za pet 

forinti ga zakoljem. Za pol vure doueael 
je krčmar siromaškoga kanarca pečenoga 
na jednem malem tanjéru i del ga pred 
muža.

No gospon krčmar, rekel je muž, 
naj mi ve dajo od toga paprikaša jednu 
porcijo za pet kraj čarov.

A: Ali dragi prijatelj, zakaj si tak 
žalosten?

B: Je , ja ti imam vuogo nesreče 
vu ljubavi.

A: Kak je to? Pripovedaj.
B. (žalostno). Vidiš; moja prva 

ljubav je  vumrla, druga je otiila vu 
kloiter a tretja....

A: No tretja?
B: Tretja je postala moja žena.

Vu jednih novinah bil je sledeči 
oglat.

„Pred četirimi dnevi odpelal, ili 
pak vkral mi je  netko moju Ženu; nu 
moguče bi bilo, da je i sama pobegla. 
Vsakomu, koj mi moju tovarušicu nazad 
dopelja ili ju  nagovori, da se k meni 
povrne, ubeéajem puua pleča batinah.

Zadnja bedastoči. Jeden ve trenj ak, 
koj je dugo razkalašeno živel, naj- 
zadujió se oženi. Punica na dan svatbe 
opomene ga, da bi se vezda za takvim 
znamenitim koračajom opametil i da 
uebi več uikakve bedastoče delal. , ,0  
doista uečemu rekel je zet, „ovo mi naj 
bude zadnja bedastoča'1.



Stareéi brat pisal je  mlajjeiru 
ratu sije leč list; Dragi brate! Zadnji 
tvoj list, vu kojem si peneze prosil, 
nésmo dobili; nego nas ipak veseli, 
kaj ai zdrav. I mi smo zdravi. Ovdi ti 
pošiljamo jeden stari kaput; daj iz njega 
hlače napraviti. Tvoja draga sestrička 
pošilja ti prež mojega znanja tri forinta 
kaj si 6ižme splatiš. Vuöi se dobro; 
né da bi osel ostal kak do vezda tvoj, 
tebe ljubeči:

brat Peier.

Bankér: Naj mi ucgovorijn od 
piseov. Ovi su vsi sami siroma-ni vragi!

Pisec: To je tuliko, kak da bi ja 
rekel, da su vsi bankéri sami bedaki!

D raga tetca! samo vezda još jeden 
put naj izplatiju mojega duga. Dobri 
Bog njim to naplati!

Áko pri dobrom Bogu imaS kredita, 
kaj se onda k meni obračaš?

C é n a Ž i t k a :  Pšenica 8 ’20 -  8 60 
H r i 6.50 — 7.25 — Kuruza 6 2 5 - 6  30 
Ječmen 6, — 7.— — Zob 6 .7 5 -7 .2 0

—  L o t t e r i j a .  Budapest, 11. 
ApriliuS, 1886.

2 2 .  6 4 .  4 1 . § 4 . 6 3 .

Szerkesztő; MARGIT Al JÓZSEF urednik.
o  o

/ /  /  n D E  T É S E h:

Árlejtés! hirdetmény.
Vagyonbukott Petrich J a k a b  stridói kereskedő csódválasztmányénak 1886 

é v i  á p r i l l  1-én hozott határozata folytán a leltárilag 
1872 f r t 66 k r ra  becsült

röírts fűszeráruk és bolti szerelvények
továbbá a 331 frt 47 krra becsült bútorok, végül a még künnlévő 953 frt 
6 0 k r t  t e v ő  b e j e l e n t e t t  k ö v e t e l é s e k  ajánlati árlejtés utján 
eladatnak.

A záit ajánlatok az itt kitüntetett becsértékekre külön külön 10 százalék 
bánatpénz letétele illetve beküldése mellett

f. é. május hó elsejéig
alólirottnál terjesztendők elő, a leltár és a feltételek úgy alólirtnál, mint a 
tömeggondnoknál ZAKÁL HEN RIK  ügyvéd urnái Csáktornyán megtekinthetők. 

K elt N . - K a n i z s á n ,  1886 évi áprii 11-én.

Dr MORGENSTERN JÁKÓ
ügyvéd,

363 1 — 1 _____________________ választmányi jegyző.

Nyom. Kischal Fülöl laptulajdonosnál Csáktornyán.
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