MURAKÖZ
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi
===== h e t i l a p
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A felnőttek oktatása a magyar beszéd
elsajátítása érdekében.
Vannak olyan közérdekű ügyek,
melyek csak kölcsönös meghányás-vetés a pro és contra vélemények meg
hallgatása után oldhatók meg sikeresen
Ilyen közérdekű ügy a felnőttek okta
tása a magyar nyelvben, mely létei a
nméltóságu vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr állal a jövő országos tanitógyülésre is kitüzetett tárgyalásul , azon
meghagyással, hogy előbb minden ta
nítói já rá s k o r kidolgozza a tételt és
véleményét adja.
A nem zetiségi kérdés manapság sok
kal nagyobb port ver föl, mint bár mi
kor is, m ert minden nemzet, akár van
ehhez történeti joga. akár nincs
ön
maga ak ar sorsának intézője lenni —
küzd, áldoz és fáradozik a nem zetiség
ért nem törődve azzal, hogy törekvését
diadal koronázza e va-y szégyenteljes
bukás követi.
A nem zetisége' ez idő szerint leg
inkább a nyelvbe helyezik — bár nem
egészen helyesen: s minden nem zet tö
rekvése oda van irányi va, hogy ősei
nek nyelve — anyanyelv — minél tágabb körben elterjedjen hogy m entül
nagyobb legyen azok szám a, kik nyel
vél birják s ezáltal véli az Ö nkormány
zás jogát, teljes függetlenségét kivívni,
s nem ok n élk il.
Ha azt vizsgáljuk, hogy melyik
nem zetnek a nyelve legelterjedtebb —
az első helyen találjuk az angolt, ki
m indenben practikus, mert az angol
nyelvet, jelenleg is, körülbelül 90 millió
em ber beszéli, utánok állanak a ném e
tek. majd az oroszok, spanyolok és a
francziák Mi m agyarok m ajdnem az
utolsó helyen állunk. Hogy ez igy nincs
jól. azt m indenki belátja s ki tö rté n e 
tünket ism eri, tudja, hogy ennek nem
mi vagyunk az oka
Ne menjünk i ;en vissza; —vessünk
fátyol* azon vétkes m ulasztásra, mit
őseink a honfoglalás után elkövettek a
nem zetiségek iránti barátságos érzelem 
ből ; csak történetünk azon véres lap
jait nézzük.melyeken a törokháboru van
megörökítve s látjuk, mint konczoltattak
tol és hurczoltattak őseink rabszolga
ságra s mint lettek néptelenekké a leginagyarabb vidékek, mint kellett ezeket
idegen elemmel pótolni, s im. alig vég
ződött be a 200 évig tartó török had
járat; - jött a ném et concentráló poli
tika. mely önállóságunk-, nyelvünk -é s
alkotm ányunktól akart megfosztani, s
bennünket a ném et tartom ányokba be
olvasztan . Nézzük az 1790, 1830. 1840,
1848 évi országgyűlést, mily nagy k ü z 
delmekbe került a m agyar nyelv taní
tását a magyar áldozatkészségből fenn
tartott közép - iskolában is felvétetni.
Uv sok küzdelem s ennyi viszontagság
után. valóság s Isten csodája, hogy
Él magyar, áll Buda m ég!
De hála a gond\ iselésnek, a nyo
m ások megszűntek, a békés fejlődés- és
haladásnak mi sem állja útját, csak
nem zetünk akaratától és tó ekvésétől
függ, hogy M agyarország ezer éves
fennállásának jubileum án a magyarság
és a m agyar nyelv sokkal nagyobb
szám ban legyen képviselve - m int
jelenleg.
Belátták végre jobbjaink is, hogy
a nem zetiségi kérdés ma m ár nálunk is
aktuális dologgá vált és gondolkodnak
azon, mikép lehetne a nem magyarajkuakat is a m agyar nyelv és a m a
gyar állam eszm ének megnyerni. — Az
1#79. évi X V III. törvényrzikk is erre

czéloz, s hogy mily nagy szükség volt
ezen törvény m egalkotására, m utatja
az 18M) évi népszámlálás, melynek
statistikájából kitűnik, hogy nincs or
szág, melynek lakosa; aránylag an n y i
féle nyelven beszélnének, mint hazánk
ban; M agyarország 13.758,022 lakosa
közül csak 6.165,880 lakos vallja a
m agyar nyelvet anyanyelvének, - a mi
bizony szép kevés egy olyan nem zet
nél, mint a magyar, kinek olyan fényes
történeti múltja van s kire oly fontos
missió vár a jövőben is mint a magyar
nem zetre
»Nyelvében él vagy hal a nemzet«,
ez régi és m egdönthetien igazság, s
minél jobban el van terjedve valamely
nem zet nyelve, annál hatalm asabb a
nem zet — és megfordítva. De szüksé
ges is, hogy mindazok, kik e hon h a
tárai közt laknak és ennek levegőjét
szívják és hum ánus törvényeitek vé
delme alatt állnak és polgári jogokban
részesülnek, a hazai nyelvet is birják.
m ert csak a nyelv fűzheti egyik po 
p árt a m ásikhoz úgy, mint testvért a
testvérhez s
csakis ez
képezheti
alap át a h a z a s z e r e t e t és törvény tiszteletnek. Nem akarjuk
ezzel azt mondani, hogy a nem m a
gyar ajkú polgár nem 'lehet egyszers
mind jó hazafi, de mégis jobban ra
gaszkodunk azokhoz, kiknek saját nyel
vünkön mondhatjuk el panaszainkat,
bajainkat és öröm einket s igy van ez
a ház üfisággal is.
MiodazAtal nem akarunk mi senkit
sem erőszakosan magyarosítani, mint azt
a miniszter ur is mondta volt, csak bé
kés utón akarjuk a különféle nemzetisé
geket saját érdekükben a magyar társa
dalomnak m egnyerni; mert mienk e hon
történeti m últja- jelene és jövője, s a
magyar állam nyelve nem lehet más, mint
a magyar nyelv. Hogy ezt elérhessük
szükséges, hogy az ifjú nemzedék már
az iskolában nyerjen a'apos oktatást a
magyar nyelvben, — amit derék és
hazafias tanítóink meg is tesznek. Höditunk is az ifjúságnál — s a gyermek,
ki a népiskolát bevégezte, bírja is a
magyar nyelvet — csak gondoskodni kell
arról, hogy azt küu az életben, a társa
dalomban el ne felejtse. — Mi azonban
ezzel sem elégedhetünk meg, mert mi
századok mulasztásával állunk szemben,
azért szükséges, hogy a fdlnőttek is —
az egész most élő generatió részesüljön
a magyar nyelv oktatásában — s nem
zetünk szaporításához őket is megnyer
jük a magyarosodás szép eszméjének.
A felnőttek oktatása igen eltér a
fiatalokétól, mert az iskolakötelezettség
mellett a gyermek 6 évig részesül a
mindennapi iskoláztatásban, s ez idő alatt
könnyen elsajátítja a magyar nyelvet,
mig ellenben a felnőttek, — kikot a ke
nyérkereset elfoglal, csak időnkint ré
szesülbetnek oktatásban — s ekkor is
csak hajlamból — kényszerítés szóba
sem jöhet.
Hogy a nem magyar ajkú felnőttek
miként oktataudók a magyar nyelvben,
arra batárosott elvet felállítani lehetet
len, mert ez függ az oktatásban része
sülők értelraességétól és a helyi körül
ményektől, s ezt a hivatás tudó s a szent
ügyért lelkesedő tanító mindenkor figye
lembe veszi s ez legjobb útm utatója lesz
a helyes és czélboz vezető módszer el
találásában. Nagyon természetes, hogy a
városi oktatás eltér a falusitól, m ert az
utóbbiban az értelmiség sokkal gyérebb,
tehát a tanítás kezdetlegesebb.
Temesvár, Nagy-Szeben s más vá
rosok igen szép példával járnak elől, ók
már évekkel ez előtt alakítottak magyar
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érdemes, hogy szó és betű szerint lapunk
nyelvű tanfolyamokat, 8 náiunk igen szép
ban közőltessék s igy a fe'edékenysé^töl
számmal vannak azok. ki e nemzeti kul
meg legyen óva.
turális munkába kezdtek. Ne szégyeneljük
Az okmány igy hangzik :
tehát mi sem ezen vámosok példáját utá
My GrofT Zriny Miklós Szala e s
nozni, s alakítsunk községeinkben —* ott
Somogv Varmegieknek feö Ispanpjs. Adgiuk
tudassara mindeneknek az kiknek vl ik.
a hol szükséges — magyar nyelvű tan
Mynthogy az my Chyaktornjay Varosunknak
folyamokat, a magyar nyelvnek a fel
eleyleüli íogua való roghy sokasa ez volit
nőttek között való terjesztése érdekében.
hogy bizonios számú bortt az Vrak szamara
Tegyünk meg mindent, ami tehetségünk
korczotnalasHokall soktanak ky arulnj. Hogy
ben áll. Nyerjük meg ezen szent ügynek
azertt az eö r* ghy sokasok es sabadsagok
ynkah megh maradgion akarunk ez mj lea papságot, mert ok tehetnek legtöbbet
ueiönketh nekiek adnj hogy semminemű
a magyarosodás terjesztésében, általuk,
renden való, vagy íeü ember, vagy szeghyn,
közvetítésünkéi le iné csak az óhajtott
maga borait az korezma (bán) levő bórájukra,
czél gyorsan és sikeresen elérhető. Nagy
ki ne kesdhesse ez mi nekiek adoth leuelönk
Széehenyink a horvát nyelvű Hidegség
ellen. Ha penigh valakj tahltalik hogy erő
serinti auagy hatalommall korcsmánkra reá
községet (Sopron megye) papja álta< makes/deni, »abadsagók légién, ez mi leuelönk
gyarositá meg. A mi sikerült egy köz
erejuell, annak Uj kesdeteth borának elseöségben, sikerülhet a másikban is, csak
ben c/.egerett le vetlny. es ha maszor ky
ügybnzgó vezetője legyen a — pap meg
tes/.i ellenek az Városiaknak az hordónak
a tanító.
a/, feneke ky vagatiassek. Melinek nagioh
erössogere atiuk ez mi Pöczetes leuelönketh
A magyar nyelvű tanfolyamok ta r
kf-z >nk yrasaauail megerősítvén. Itaium in
tására legakalmasabb idő, télen minden
Curia n«ua nra supia robor. Ifi. die Mén
este, nyáron ped'g vasárnap és ünnep
Juny Anno 1648.
napok délutánjai, — lehetőleg az isko
Zreny miklos. mpria <L S.i
lai helyiségben, hol a tanító és a pap
üzen levelei Zrínyi Miklós 30 éves
volnának hivatva az idegen ajkuakat a
korában irta Az „v“-röl technikai akadály
magyar nyelvben oktatni, oly alakban, < miatt elmaradt a pont. vagy a kettőspont.
hogy az itt tanultakat és hallottakat a
mindennapi társadalmi és családi érint
Legyen ezután i s !
kezésben is érvényesíthessék. Az előadás
A húsvéti ünnep nyoiczadát képeaő
nak pá beszédinek azaz társalkodónak
vasárnap, mint tudjuk f e h é r n e k nevez
kell leunie, kezdetén a jelen lévő tá r
tetik , a kereszténység első évtizedeiben az
gyak szemléltetésén kell alapulni tekin
uj kereszteltek utoljára jelentek meg fehér
köntösükben, melyet a kere«zielés alkalmá
tettel az élet követelményeire — s e
val nyertek, hogy ártatlanságuk megóvására
körül lebet összpoutositani a tanítást.
külsőleg íj buzdittassanak
Mikor már a ha Igátok egyes tá r
A kis gyermekek, kik eszükkel már
gyak neveit is tudják és azok színét
élni kezdenek, első áldozásukat rendesen
alakját stb. magyar nyelvben is kitud
fehér-vasárnap végzik. E napot nagy ünne
pélyesség által emlékezetessé szokás előtt (ik
ják mondani, megkezdhető az írva olva
tenni. ...
sás; mindenkor igen nagy súly fektetendő
így láttam én azt Budapesten, szülőarra, hogy az elolvasott&t értsék és he
| városomban és m ás nagyobb helyeken *
lyesen ejtsék ki. A tanítás fokozatos ha- j mondhatom, hogy igen lélekemelő benyomást
lidága után kisebb elbeszélések elolvastett az reám.
tatása és magyarázása következik, s ezek
Csáktornyán is a helybeli hitoktató e
szép
szokást, mely már kürülbelül 8 év óla
leginkább a népéletéból ős a hazai törté
városunkban
ismeretlen, újra életbe lép
netből veendők ; miáltal kedvet kapnak
tette s azáltal ebbeli törekvésének ad nyilvá
az olvasáshoz s ki helyesen olvas és azt
nítást, hogy a gyermekek vallásosságát,
érti is, — magái szorgalomból igen sokra
mely amúgy i* sok kivAnni valót hagy hátra,
emeije. Ez olyan tett, mely dicséretre nem
viheti, s ez egyszersmind ébresztője lenne
szorul. ...
a hazaszeretetnek.
Az első áldozok, szám szerint vagy
Igen ajánlatosak e czél megvalósítá
70.. 80-an, Jeney Gusztáv, a községi népis
sához a „Jó könyvek* czim alatt most
kola derék igazgató tangójának vezetése alatt
megjelenő n ép k ö n y w k ,— s ezeknél csak
járultak először az Ur asztalához. A leánygyermekek közül a szokatlan hideg miatt
egy hiba van, az, hogy nagyobb részok
csak kevesen jelentek meg fehér öltözékben,
kötött irályban jelenik meg, mi pedig
mely olyan alkalommal divatos. Lélekemelő
jobbnak találnók a prózát. Gondoskodjék
volt látni a kis gyermek Bereget, amint égő
a kormány arról, hogy minden iskolának
gyertyával az oltár körül ál ottak !
könyvtára is legyen, ez nemcsak a fel
A hitelemző ur mise közben rövid, igen
szép alkalmi b e s z é d e t intézett a kicsinyek
nőtteknek, de a népiskolát látogatóknak
hez. Miiy édes érzelmet keltettek a gyer
is igen jó szolgálatot tie id, mert ha nem
mekek szivében Üdvözítőnk eme szavai ■
gondoskodunk arról, hogy az iskolából
„Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni, és ne
kikerültekuek legyei mit olvasni, igen köuytiltsátok el tőlem őket, mert övéké a meny
Lyou’megtörténik,hogy az iskolában tanulta
nyék országa t“
Sokan, e század végetelé, az általános
kat is o 'felejti a gyermek s mire felnö
felvilágosodás e dicső korszakában, a vallá
vekedik, nem is konyit a magyar nyelv
sosságot olyan csekélységnek tekintik, me:y
hez; mig ellenben, ha olvasgathat, a fel
nem érdemli meg, hogy vele foglalt ózzunk.
nőtteknek is jó szolgálatot tesz, m ert
Pedig keserűen csalódnak azok ’
az olvasott dolgokat elbeszéli szülei kö
Fölösleges fejtegetni, hogy mily szere
pet játszik a v a l l á s o s s á g , (mely a
rében az eredeti (magyar) nyelven s ez
v a l l á s t ó l szigorúan megkülönböztetendö)
által brjsgó apostola lesz a magyaroso
az emberi erkölcsök nemesítésében. Mindenki
dásnak, — szüléi is tőle, azaz a gyerme
tudja, hogy a vallásosság az erkölcsiséget
kektől tanulnak sicg magyarul társalogniemeli, mig a vallást alanság az elkerülhetet

LÖB SIM ON
néptanító.

Egy adat Csalitornya múltjából.
K ö z ti: r_“
M iskolci tArnold.
A v&rosi levéltárban, a 8. iratjegyzék!
szám alatt gróf Zrínyi Miklósnak, a költő
nek és hadvezérnek s ezen időben hazánk
egyik legjelesebb fiának egy érdekes ado
mány levele őriztetik, melyben a várost
ko. csináltatási jogában megerösi i. Mint localis érdekkel biró törtéueti adat, de legin
kább mint nevezetes magyar nyelvemlék

len erkölcstelenséget idézi elő, mely as egész
társadalmat a biztos megsemmisülés felé
vezeti. —
Hát hogyan állunk most az erkölcs
dolgában ? Bizony: nagyon rosszul. Csak
nézzünk körül népünk között, s legnagyobb
sajnálatunkra fognak meggyőződni az előbbi
állítás igazságáról.
A vallásos- erkölcsi életnek alapját
már a isenge gyermeksorban kell megvetni,
hogy igy az erkölcsi cselekvés a gyermek
nek mint eg y második természetévé válván,
későbbi életkorában tetteinek zsinórmér
tékéül szolgáló erkölcsi törvényt úgy szólváu
ösztönszerüleg kövesse. Arra pedig elsősor
ban a szülök és az iskola vannak hivatvaAzonban, hogy azok a közös czólt mentői
tökéletesebben megvalósítsák, ne helyezzék

magukat ellenkezésbe önmagukkal. — Ne
rontsák el b e s z é d e i k
és c s e 
l e k e d e t e i k által a szülök ast, a
mit a lelkész az iskolában erkölcs és vallásoaság dolgában épített, ne akadályozzák
meg gyermekeiket oly cselekedetek gyakor
lásában, melyek az erkölcs nemesítését czélozzák, a gyermek jövöiét biztosítják.
A vallás- erkölcsi nevelésnek legtöbb
eszköze a gyakorlat. Használjunk fel azért
minden alkalmat, á mely az erkőlcsiségnek
előnyére válik, a mely a leendő apák es
anyák vallásosságára és erkölcsére hatással
1« hét. Olyan alkalom pedig minden esetre
a gyermekek első., áldozása, mely, ha ta
pintatosan nyujtatik, csak kedvezőleg hat
hat a minden jó es szép iránt annyira fo
gékony, romlatlan gyermeki kedélyre!
Mindenki tehát csak örömmel fogadja
azon hirt, hogy városunkban a már rég óla
nem látott szokás, a gtermekek első áldo
zásuk ünnepélyes végrehajtása, ismét életbe
lépett. Kívánjuk, hogy e nemes példát kö
vessék vidékünk más helységeiben is s hogy
e lelkesedés ne legyen szaimaláng, mely a
mint hirtelen lerobbant, épen oly hirtelenü!
el is e n y é sz ik Ismételjük e szép cselekvénvt
minden évben mentöl nagyobb pompával s
• s z ü lő k j e l e n l é t ü k által emeljék azt
oly nevezetes esemény fokára, hogy a gyer
mek szívesen emlékezzék vissza meg eleié
nek késő alkonyán is az e l s ő s z e n t
á l d o z á s lélekemelő aktusára !
U J V.
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Pochner Ferencz 50 kr. Strahia Károly 50 kr.
Ehrenreich Nándor (M.-Szerdahely) 50 kr.
Plichta János 50 kr. Maximovics Gy. 50 kr.
Schulleg J. 50 kr Bömches N. 50 kr.
Schulleg Victoria 1 frt. Ezen (harmadik) ki
matatás tesz összesen 14**70, azaz tizennégy
frt és 70 krt., mi a már előbb kimutatott
összeggel kitesz 87-30 trtot. Fogadják a jó
kedvű adakozók nemes adományaikért pol
gáriskolánk legmélyebb köszönetét ! Kiváló
érdemet szerzett magának ezen jó ügyünk
ben kifejtett rendkívüli tevékenységével Né
meth István m. kir. adóhivatali ellenőr ur,
miért is fogadja legjobb köszönetünket. Mis
kolci Arnold, mint a kör vezetője.
- A képviselőház május l-én tar
tott ülésében mutatta be elnök Légrád vá
ros közönségének kérvényét, melyben a légrád-szf.-tnihálji hegyek
Somogy megyéből
Zalamegyéhez leendő beolvasztása iránt
folyamodik.
— Elismerés az erdeninek. Azok
közé, akik Muraköz elismerését, a? elöhala
dás tekintetében megérdemlik, bizonyára a
á muraszerdahelyi k. utbiztos ur tartozik.
Szlemeniczáf elhagyva, a Muraszerdahelyig
általa az országút mellett ültetett és ápolt
gyönyörű gyümölcsfák a külföld előhaladására emlékeztetnek Ezt fogják majd néhány
év múlva azon utasok is bizonyítani, akik
tikkadtságukat e fák nemes gyümölcseiből
fogják enyhíteni és bizonyíthatják már most
is azok, akik a szép fák látásában örömü
ket találják. És aztán az a szép kert MuraSzerdahelyen, hol 5000 ültetvény között
300 nemesített fa van, melyek mind a szépité ue és üditésre vannak szánva. Elismerés
annak, aki megérdemli.
N. H. L

—
— Nyilvános rnugtaz^s. a hely
beli polgáriskolai i'juság »Zrinyi-önképzőkörének« jótékonysági alapja javára folytató
lagosan a kővetkező nemes adományok foly
tak be: Grész László 1 írt. Németh István
70 kr. Németh István < másodszor' 1 frt.
Babus Sándor 50 kr, Babics Sándor (má
sodszor) 50 kr Sárosi László 1 frt. Grész
Alajos 1 frt Tóth Kálmán (Hódosán 50 kr.
Hirsofiroann Lipót (Hódosán) 30 kr. llirsch
mann Henrik (Hódosán1 20 kr. Poczek Gy.
(T.-Szf.-<;yörgy> 1 frt. Hermann Pál 5l> kr.
Holub Ferencz 50 kr. Bölcs Sándor 50 kr.

Szekéren ment
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— Légrádon egy a Dráván evező
csolnuk felborult s a bennülő 14 férfi és 5
nő a vízbe e s e t t ; egy leányf nem sikerült
kimenteni.
A csaktornya-zágrábi vasút, a
magyar kir. államvasutak által üzembe vett
csaktornva zágrábi vasútnak helyi diiszabft
sai személyek és áruk szállítására nézve a
zapresic-/abok-krapinai vonalrész megnyitása
napjával életbe lépnek. E díjszabások a m.
kir. államvasutak díjszabási osztályában kap
hatók ...
— Az időjárást május elseje ugyan*
csak megváltoztatta, még pedig a gazdáknak
nem kis rémületére. A szép tavaszi napokal
ápril 30-, május 1-i éjjel erős esőzés vál*
tóttá fel, mely szerfölött lehütötte a levegőt.
Az eső után kemény északi szél jött.melv 1-.
2-, 3- és 4-éa teljes erővel dühöngött s a
lelet varázsolta elénk. A bundák és- té i ka
bátok ismét előkerültek, a kályhában vigan
lobogott a lűz. A muraköziek időjósa, a hor
vátországi Ivanscsiczahegv is megőszült a
nagy hidegben. Olt 4-én délelőtt tőlünk lát
ható havazás volt. D élután 6 órakor már
tele volt hóval vidékünk e legmagasabb
hegye. A szél csak 4-én éjjé 1 kezdett szűnni,
mely megsárgította tavaszi vetésünket srész
ben leverte gyümölcsfáink virágait s ieve'eit.

5-én a szél kisebb mérvű, vbit s 6 -ára zúzmarás esőt hozott. Nyugoíról derült, meleg
időt jelentenek. Reményünk lehet tehát
hogy a május vége megembereli magát.
— Gyaszhir. Bessenyei József, a C sák 
tornyái lanitóképezde l í. éves növendéke
f. hó 5-ón Zala-Egerszegen szülői körében
meghalt.*!— Áldás a korán elhunyt tanuló
ifjú poraira!

— Hymen Csendes Géza Csák
tornyái urad. ispán tegnap vezette oltárhoz
Nagy-Kanizsán Ángyán Mariska kisasszonyt.
A násznagyi tisztet Stefaics Miksa urad fövadász és Ángyán Kálmán kir. póstalönök
teljesítették. Boldogság kisérje a fiatal pár
lépteit! ...
Színészet Csáktornyán. Balogh
Árpád színtársulata városunkban újabban
n«gy mérvű pártolásban részesül a közön
ség részéről, amit a jól szervezett társulat
meg is érdemel. Különösen f. hó t -én, a
midőn a »Vasgyáros« került színre, oly nagy
volt az érdeklődés, hogy a színház teljesen
megtelt, sőt sokan nem kaphatván helyet,
be sem mehettek. — A múlt héten a kö
vetkező darabok adattuk elő : vasárnap a
»Tunikán leányok“, hétfőn az „Árendás
zsidó", kedden „Urak és cselédek", szer
dán a „Veteránok", csü tö l tőkön „Boccaccio",
pénteken a »Czigány princz*, szombaton a
„Koidusdiák" é s vasárnap utolsó előadásul
,.Bukow a székelyek hóhéra**.
— Szerencsétlenség történt f. hó
7-én Csáktornyán a PruszatMéle ház épí
tésénél- A kőmives munkával már az eme
letig haladtak, tecát állványokra volt szük
ség, melyek egy része azonban túlterheltélven. összedült. A rajtuk dolgozó 2 kőmives
s 2 kiszolgáló leány is lezuhant- Az egyik
kőmives életveszélyesen, a másik súlyosan
megsebesült. A leányoknak egy kis horzso
láson s ijedségen kívül más bajuk nem
történt.
Irodalom. Az .,Urambáfyátn“ czimü kitünően i'Iuslrált, nem poli ikai élc/.lap
legutóbbi száma ismét zamatos magyaros
élezekkel v-n tele. Ajánljuk e magyar ,.Fliegendet“ t. olvasóink figyelmébe t
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V n d n itk a p im r n ia t j*.- vu stanja
* titkár* Fiacbela Filipa vu Čakovca
1 8 urednikom raagovarati se m or«. ponH deljek, srédu, Četrtek i inbotu ob 11 i
R 4. Turi — Sva pisma i poiilike naj se
j pošiljajo na ime M aryitai Jožefa areumk«
M va Čakovec.
h
lid u te ljštv o : K njU ara Firchel*
Filipa tu Čakovcu. Sim se naj poiiljaju
M predplate i oglasi.

jött

A szt.-gotthárdi végrehajtó — amint onnét
írják lapunknak-ápril hó 27 éu Senyeházon
jArt kiküldetésben, hol éjjeli szálláson a
fogadóban maradt csinos egyes fogatával.
Másnap reggel a kocsis a színbe me>_rv ...
hová este a kocsiját betolta volt ... s uram
b a ’ nincs kocsit ellopták! Rögtöniben je
lenti a dolgot urának, ki kocsisának utasí
tást adott, hogy a lovat vezesse haza —
minthogy a kocsi felelhető nem volt.
A
Végrehajtó ur pedig páiczát fogott s úgy tett,
mint aki „szekéren ment, gyalog jött.4* ...
Minthogy pedig a tolvajok nem voltak haj-

lan,lók a kocsit önmagok huzni, ugyanazon
éjjel a szomszéd községből, Kápolnáról négy
lovat loptak s így a végrehajtó ur kocsiján
könnyen Jovaroboghattak ... négyesben. A
lopottaknak eddig semmi nyoma.
— Lopás Marcsecz Miklós zászádfalusi lakos ismert vásáritolvaj, az április 28 án
megtartott vásáron egy drb, nyári kabátot
lopott; de az ott portyácott csendőr járőr
nek sikerült őt nyomban elfogni s az iguzságszo gáltatásnak átadni.
— TŰZ VOlt ápril hó 30 án délután
3 órakor Jalcsovrcz községben, amely alka
lommal Pufféit József fóldmives háza,islálója
egy disznó óllal együtt a lángok marta
léka lett A tüzet nevezett károsultnak 6 éves
Albert nevű fia okozta, ki gyufával játszott.
A kár 200 frtra rag
Nagy jégeső volt a múlt napok
ban Verbovica és Prekopa községek halárá
ban , amely daczára a nagy és sűrűn hulló
jégnek, még számba vehető kárt nem okozott.

Čakovcu,
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Naj hude i od vezda!
Prva nedelja po vuzmu. kak znamo,
zove se b e 1 a n e d e 1 j a : je r su pri
prvih krščenikih novokr^čeni na ov den
zadnjiput imeli na sebi beloga r bca,
kojega su na krstu dobili, da se bolje
trsiju nedužnost za uvati.
Deca. kojimse več pamet razvijat1
počme, prvu svetu prinest navadno na
belu nedelju zvrJiju. Ovoga dneva jim
navadno s kakvom svečanostjum nezaboravnoga včiniju.
Tak sem to videl vu Budimpešti,
vu mojim rodnim varašu i vu drugih
vekfiih varaših i morem reči da mi se
je du?a nad tim razvi selila.
Vu Čakovcu je mestni kateketa
(varoučitelj) ovn navadu. koja je več
jedno 8 let spala, nazad vpeljal, i t t im
pokazal, da decu vu veri učvrstiti hoče.
kaj s malim trudom neide
To je takov čin, koj se sam hvali.
Prve pričestnike, po broju 70 80
dopeljal je sam vredni ravnatelj pučkih
6kol: G. Jenev Gustav, da f rimeju božje
telo. Izmed puckah malo jih je do4lo
vu navadnoj belőj opravi, zaradi jake
zime. Lepo je bilo gledati decu. kak
s gorečemi svečami okolo oltara stoje!
Gospon kate’ eta je pod mešom
lepoga govora držal deci. Kak lepa uvstva su mogle vu deteč h srcah pobuditi zveličitelove reči: .,Pustite k meni
male. ar je njihovo kraljestvo nebeško!*‘
Proti koncu XIX. stoletja, vu ovim
znanstvenim vremenu, vnogi veru za
takovu malenkost d ržiu , koja mje
vredna, da se s njom bavimo
Ali se
jako vkanjuju.
tfije potrebno nabrajati, kak je
potrebna vera vu načinu dobroga živ
ljenja Svaki zna, da vera podiže svako
dobro, a prezvernost pak donaSa

pokvarenje, koje celo človečansko druž
tvo vu propast pelja.
A kak 'tojimo vu dobrom življenju?
Bormes jako zlo. Samo se moramo
razgledati med n a’-im pukom, ter se
budemo s žalostjum osvedočil. da j«
istina. kaj smo predi rekli.
Temelja pravoga pobožuoga živ
ljenja moramo več pri malomu detetu
zasaditi, da mu se to kakti vu drugu
narav preobrne i tak bude se vu
življenju polek moralnih zakonov vu
svakom poslu držal. To pak je školska
i roditeljska dužno t. Ali ako hočeju
toga zajedničkoga cilja poitiči, onda
nesme jeden proti drugomu delati
Roditelji naj s govorom i činom nepokvariju ono, kaj duhovnik vu Mtolizazidje, naj neprečiju decu vu tak *vih pos
lih. koji ae na moralni /ivot prot**žeju
i koji osiguraju deci budučnost
Najbolje sredstvo ža mora'ni život
je v e ž b a n j e. Zato moramo pohasnuvati svaku priiiku, koja more buduőim
otcem i materam vu moralnim životu
na basen biti. Takva prilika pik je
z&sigurno p r v a sv. p r ič e s t, koja,
ako se s dobrim uačinom podel ji, jako
dobro deluje ua nepokvareno dete!
Svaki dakle naj s radostjum čuje,
da je prva sveta priče9t vu našim varašu
pri deci s sveč&nosljunn opet nastopila.
Želimo, da b. ovu peldu nasleduvali i po
drugih okolicah, a ov poziv uaj nebude
samo slarain plamen, koj naglo bakne,
ali naglo i vgasni*. Opetujmo ovoga
lepoga čina svako leto s čim lepše,
a roditelji pak naj s svojim prisustvom
ovoga dneva tak visoko podigneju, da
se budu deca još vu starosti s radost j um
spominjali na p r v u sv. p r i S e s t !
C /r.

Kaj je novoga doma ?
□

E

Pauler Tivadar | Minister

piavosudja magjarske vlade je vuinri
30-ga aprila. Vu ujem je ne samo
magjarski k o m u r, nego i budjmpeátiusko
kr. sveučihite, izgubil svojega vreduoga
člana, gde je ou vuogo letah profesor
bil, i vučil one, koji se za sudee i
fiškaliu e vučiju. Kakti glasovitoga pisca
pravoznaustva je izobraženi svet na
veliko štimal, a kakti poš.enoga človeka
svaki po tuval i ljubil. Smrt njegva nije
doála iz ueuad i. Njegvi bližji i poznauci
su se vre dugo starali za život njegov.
Žeua njegva je vu jeseni vumrla i koji
su vidli toga po^tenoga stat ca pri spre
vodu njegve ljubezne tovara&ice, prorokuvali su, da za kratko vreme budu se
zjedinili vu grobu Sprevod 1’aulera
ministra je 2-ga majuáa bil vu Budim*
peštu. Naj poč va vu mira! Život
njegov bude m* vu dojdučim broju naših
uovin i pisali pošcuvanim čitateljem.
— Njegovo Velič Fe euez József
1 , kralj Magjniski je »azočen bil pri
sprevodu Ministra Paulora. T o je takovo
lepo pripečenje, koje je vredno, da svi
ljudi zeznaju, ar je to prvo, da izmed
vladarov Habsburške hižt*, to Jjeden včiuil je. Dika, čast i po teuje naiemu
Velič. kralju, koj se vu svojoj višini
oespozabi iz siromašnem h, vrednih ljudih!
— Vreme ie tak mrzlo, da ako
človek nebi videl zeleno polje, senokoče
i drevje, bi mislil, da je vu mesecu de
cembru. Četiri-pet dui dugo smo jakoga
mrzloga vetra imeli, a na to je i sneg
počel iti. Iv an d iča je puna snegom. Iz
daleke zemlje, kakti: Tropp&u, Krakkau,
Lemberg, Szerajevo i t. d. piieju, da je
t*m veliki sneg vnogo kvara napravil.
Pii nas k v« m velikoga joi nega
Bog
nas i na da je občuvaj od tog&t

— Zatukel si je ženu. V u Tasnád
Szántó se je na vuznene avetke velik
zločin pripetil. Jeden človek, M olnar
G abor, koj je izim svo e /.ene joi drugu
žeuu rad imel, napojil si je pravu /enu
s žganieum, ato i desetput ju je vudril
i zatukel nju Grešnik, da mu se zločin
nebi dozoai, dal je smrtcu 5 frti, i s
dopuščenjem taki je mrtvo telo vu raku
zabil, jer se je žganica vu telu vu/gala
i taki su pokopali. A li buduč se je
zločin doznal, izkopali su mrtvo telo,
doktori su je razpa.ali i preuašli, da
je žena 110 put vudrena i od toga je
vumrla.
— Vu Legradu preveznul se je
na Dravi jeden čun, va kojem je 14
mužov i 5 ženskih bilo; jedna puca se
je vtopila.
— Vu orsačkim spraviš u je pred
sednik 1 ga inajuia predstavil uiolbenicu
stanovnittah varaia Legrada, koji prosiju.
da bi se legrad-sv. mihaljske gore iz
Somogy — varmegjije
k Zalavarmagjiji
gruntovnički priklopile.
— Bitka med mužmi i žaudari.
Vu občini P .-P etri po stari navadi još
su na vnzmeni tork svetka obdržavali.
Na taj den au dva nyirbatorski žaudari
öiez selo jahali. Ljudi su se pričeli
žaadarom norca delati, i zato su žandari
nakoje vu občinsku hižu tirali. Ovdi su
je zaprli. Ljudi su se taki oböiuske
hiže sakupili i žandare s kamenjem i
drevjem zgadjali. Žaudari su se grozili i
rekli ljudem, da naj buieju mirui, drugač
budu strelah. Ali to uikaj nije hasuilo.
N a to su žandari pod vrti na ’>.raj
sela pobegli, a ljudi pak za njimi bežali.
Onda su žaudari pričeli strelah. Dva
muži su taki vumrli, jeden je smrtno a
dva lebko ranjeni. Iztragu su taki zapričeli.
— Rana strela Iz Somoije (Bonod
varmegj.) pi*:;j*», da je fam 21. aprila
popoldan iz jeduoga maloga oblaka deždj

šprical, najedenput je iz oblačila strela
vudrila i őtalu občiu-ke krčme vužgala,
koja je éis'o izgorela.
— Bunk vu Horvatškoj. Vu Vuki,
horvatskoiu selu su se na vuzmenu uedelju
muži dogovorili i nahrupili na dva žaudare, knji su vu krčmi bili. Mužki vodja
je lahko ranjen, a jeden žandar smrtno.
ŽancUri koji uisu bili na to pripravni,
oitro su se branili, ali vuogo mužov
preobladalo ih je. Več je iztraga.
— Kradja devojkah. Pri vlahi je
navada, da
puce, predi kak idu na
zdavarje, dadu se vkrasti od dečkov. Zato
se llorzsa M itru O-ssent aninski dečak
uikaj nije začudil, kad ga je lani v
maju.-u K :i/»án Juon pajdaš prosil, da
mu pomore jsdnu lepo pucu, Bottá
Floarettu vkrasti. Stali su na put, po
kojcin je lepa puca íz sejma iSl*. Za
kratko vreme duile su tri puce
Fletnu
su lepa Floarettu z med njih zebrali i
na polje odpeljali. Puca je kričala, ali
Horzsa je mislil, da je to samo pronavezanje Ali začudil s e 'je , kad se je
pura j<«š i na polju nazad držala. Hje
brate, veliHor/.a K riži, ako si samo »i
privoljil na to a puca ne. onda se nebumn pogodili, jer more iz toga .veliko
zlo bit;. Odbežal je odnud. Ali Križan
je prijel pucu za ruku, pak pokleknul
prod rju i tak joj se dugo molil, dok
nije privoljila, i sama rekla da se taki idu
vu selu zdavat, misleč vu sebi: aamo dok
vu selo dojdcuio. Tak je i bilo
Vu
selu je za pomoč kričal* i pobegla od
zaljub'jeuoga dtöka, koj je skororu pouorel od a'osti. Pritužila ga je ksudu,
a sud od udil je Križana v reit na gest
meseci.
Kaj je novoga vu velikim svetu ?
— Praznoverna Pruska. Vu celoj

ZABAVA.
Udes muža je žena.
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(Pnpovest.)

Oprostite gospoue, ja sem neizmerno
nesrečna. Ernest glibuko geujen, stojal
je pred njorn Eto jedua prtdstavljačica,
koja je ou odsudil, mrzil kak jedno
izkvareuo stvorenje ptez si ca i prež
svate čuti!
Predatavljfčica, koja ima srce!
Predaiavljaö’ca, koju veliko mnnžtvo
ljudstva obežava, koju La pozori'ča
najveseltše popevke popeva, vezda se
plače, ima dušu, srce; za uesrtčuu se
drži!
Ovo odkritje premeuilo je cela
njegovu dušu. — Vkanjujete se, ako
varujete, reče nježuim glasom, da vaoj
boli nebi bilo vračtva! Uka stala se je
i prislonila k jeduomu drevu.
J a sem jako i pre jako m srečna!
reče pomenjkajučim glasom, ar nemara
jakosti, da si srce svoj« vmirnn.
Vezda j 1 nastala dilgša tišina med
obedverai lU a ostavila je ruku svoju
vu Ernestovoj dahi, srce joj je tuklo,
ruka drbtala.
Lepota ju je bilo vezda gledati
a Ero«*; čisto Be je vu uju zagledal.
Nekak ve čudne misli su ga pri tora
obižle, s t a l je pred njom kak okamenjen.
Opazil je nekaj v srcu Ukiuom.
Da bi vi prekine l i l a tiš nu, da
bi vu uicje srce videli, da bi-i s tira
zaranči i ob.ne glavu od njega vk.aj.
Govorit"! odprite dušu svoju pred
menőm! Anua naj bude! zavikne lika
strastveno, naj bude pred vami odprta
inoja duša, makar me sramota do zem
lje o boré. J a vae ljubim, ljubim iz
dubljiue srca mojega,
iubim vas od
zdavuja 8 velikim po-rtvovanjem pod
plaštom otajoosti, od pivoga časa, kak
vas opazila. Vezda zna e, vezda
me odhitite, vi ste me pitali, ja sem
odgovorila. Ud**s moj vu va ih je rukab!
Na ovo očitovanje bil je Ernest
ves o(ž’»n, nije znal, kaj bi napravil.
D u a plavala mu je vu valovih
dvojbenosti. Znal je, ako se pusti ov
bip nasladi, ako poprime ljubav ove
žene, da za njega nema oslobodjenja.
Uka j« dale šepetala* Ljubiti,
vruče ljubiti, pak ljibljena biti! Ne, ne,
nefelim tolik) sreče, samo me pošalite
samo vat» prosim, da me k r <• sebe trpite,

ds me uegdft uegdu pohodite Hamu ®h
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Nemökoj najbolje veruju vu duhe i
copernice med Preizi Lithvanei. Na
vodenih mestih dižeju se protuietje i v
jesen ognjeni mehun, a prazno verni
puk čvrsto veruje, da ako i^o toga oguja s i lapom prime, uavek bude srečen,
jer onda najde sve podzemno blago. Tak
je mislil Scbtőder Stanovnik iz Gr.
Heinriehsdorfa. Zadnji tjeden videl je
pred hižom takvoga ognji leteti, na se
biti oprava, pograbi šlapu, oprostil se od
obitel ji i piičel za ognjem bežati. Iiel
je po zmešanih putih; doma, nu gledali
za njim jed no vreme, jošsu samo alabu
svetlost vidli, nazadnje je i to vgasnulo
a familija več sije predstavljala, kakvo
bogatstvo bude gazda dimo douesel. Ali
njega nije bilo. Prešlo je 10, 11 vur, a
n ega jo* nije Več su se pričeli bojati,
ali jim je na pamČt došlo jutro, koje
jim bude za sigurno velike kinče doneslo.
Ali njega niti v jutro nije bilo nazad.
Igli su ga iskat, ter su najpredi našli
kapo, onda lapu a na zadnje i njega,
g de jő v bereku med Sarom mrtev bil
— Samoubojstvo labuda. Vu Mevrinu doleteli su dva divji iabudi na bližnja
vodu. Komaj su to muži opazili, več ju
išli na nje vadaiit. Ženka su strelih
Mužj&k na mesto, da bi odi« tel bil,
odvlekel je s kljunom mrtvu žensk
na
led. Onda je skup pobral svu suagu i gori
zlete), krila skup sklopi, šinjaka k tulu
pritisuul i tak je opal na hd, da je taki
pogiuul. Mnogim, koji su t * vidli, po
tekle su suze.
— Lov na ljude vu Belgiji. F r.
Ztg. piše, ovu neverojatnu pripovest.
Pri jednoj fabriki stražili su sóidat’. J e 
den H yt zvaui sóidat vkral je pajdašu
sve kuglje 1 s puškom je pobegel na po
lje. ^de je strela ti počel. Soldati ijlf'

to obečajte, re e straitvenim gladom, i
ja. hudem srečna
B rigit počutil je sve vekšu bunu
v dudi svojoj. Lice mu se rez žarilo,
stravovite misli su ga obi-Ie, predstavil
si je uepcvoljne posledice i premišl&val:
bi li, nebi li ?
A li lukava žena dobro je razmeta
avaj posel; nije se joj bilo moči protivili.
Molila je, prosila je, plakala i
zdvajala, na zadnje zuiknula je s pred
njega. Samo kip jednoga božanstvenoga
stvorenja stojal je pred dužom njegovem,
Gde je muž, koj bi se tskvomu hipu
supi otiviti nioge?
Ernest izgubil je vu tom času svu
nauievnost, hladna njegova krv zavrela
je ' ter planfnuia ognjem neizmerne
sirasd. Ilka gledala je tu njegovu
premenbu sUvodobit iim posmehom. Muž,
koj je bil poznat zbog avoje hladnokrv
nosti i ozbilnosti, bil je v'o vIjeu vu
mrtžo lukave jodne predstavljačice.
Muž, koj je pol s veta prepotuval
ter toliko izkustva si pribavii, muž,
koj je svamoguča znal, samo jeduo nije
poznal, narav žensku.
Suze nenje mislil je, da iz srca idu.
Nije videl v duša podhmanje Žene
ove —
Poveroval je suzam i pretvar janju
nje/inomu. Moč nad soborn čisto je
zgubil, nije več pred gobom drugo videl,
kak kip ljubs • Ijepotice. llah, uijedna
žena uebi bila bolje razmela tu usešriju
kak ova predstavljačica! Dobro je ona
zuala, kak se mora mrzla duša rezgrijati
i vužgati.
Eruest je do vezda navek mislil,
da on vu pogledu ljubavi nad sviiui
niiižkarci stoji. Vezda je stopraui sam
sebe spoznal. Vezda je videl, da je vu
času skušavanja i on takov kukavica,
kak su i drugi.
Ogrlil je ženu, za koju je mislil,
da za njega trpi, da se zbog njega sa
svojim srcem beri.
Uka si medtimtoga mislila: No
čekaj ti ledeni kip, pokažem ti ja, da
te čisto reztalira
Od ovoga hipa Ernest nije na drugo
mislil, kak na liku. Obljubil ju je,
8trastveno, prekoredno.
S id mu je prvič na pamet do-lo,
kakovu bedastoču je včinil onda, kada
se je oženil. Počutil je, da svoju suprugu
več nemore blažena včiniti.
Strahovit« borba nastala je v duši
njegovoj. napokon s r l a h l j e čarhimbene

su za njim, rekli su^mu, naj doli dene
pušku, ali ou je počel strelati. Skakal
je iz jednoga mesta na drugo i skrival
se za gnuja i kamenje. Med tim toga
strelil g a je jeden aoldat vu srce, i taki
je vumrl. Naganjali su tri vure, i jedno
300 kuglah potrošili, iimed kojih je samo
jedna pogodila.
— Osemdeset jezer detečje oprave
bude treba vu Euglezkoj. Kraljica bude
11- majuša vu Liverpool na odpiranje
izložbe iila. Odločili au, da na liniji, po
kojoi bude kraljica iála, stalo bude
80,000 dete, da kraljica vidiju. To su
telegrafirtli kraljici i buduč je dopustila,
| pucke bela a dečaci ikolaku opravu dobiju na varaiké stroške. Öneideri su več
vila jezer detičov pozvali, da budu
oprave a (Srn predi gotove. l)a b: putuvanje Kraljevske obitelji navek tak
basnelo rukotvorcoin, onda bi ielili, da
bi s čim više putavali po oraagu.

dece nakupuvali, nevolja je tak *c!i a
bila, da su stareii decu zaklali i poj ul,
▼nogi nisu mogli toga včiniti, nego su
decu prodali, i nekaj si za jesti kupili.
Bogateli Kinézi su tak prezdušni bili,
da tu to ua svoj basen obrnuli. Decu
su za malo p« ne z kupili i kr čeuikom
za drage peneze prodali.
— S čim je treba ranjeno konjsko
koleno vračiti. Ako konj opadne i koleno
si orani, odpeljimo ga vu Stalu, operemo
mu ranu s vodom, pustimo posušiti se,
ali brisati neamemo; onda denemo gori
po vrst ua debelom dob roga pamuka
privežemo s širokim flanell-pantlekom,
i moremo jo& a remenom, prikapčiti, k
kolenu. Ouda si naj kouj nešteri dea
počiva, ali odvezati nije smeti. Zato
vreme se mu n* rani kora napravi koju
odtrgnuli nesmemo dok budemo odveJa▼ali. Za dva tjedna odpusti se k kori
prikaljani pamuk, i vidimo nova koko,
na kojoj je dlaka, ter j« čisto takve far
ba kak i po celom tein.
— Mrkva smrt mišova. Böbm
vrarite) živinah pronašel je, da miši
koji lamo narezana mrkva jodu, za
nešteri den pocrkaju. Probu je delal s
12 miši, koje je samo s mrkvom branil,
ter je sedem iz med njih za n eštu i
dan poginulo, za nje je dobro znal, da
drugo nikaj uisu jeli. kak mrk vu. Betežni
miši nisu se mogli genuti, n iti uisu
mogli na noge »tati. Tak se vidi, da je
i kuhana mrkva Čemerna, jer nu tri
mili samo knhanu mrkvu dobili, pak su
ipak avi tri poginuli.
— Na zežgane i poparene rane
nega bolšega vračtva, kak bolan ek, kojega je na ranu treba nalej;<ti. Mehkeii
je k*k kollodium i navek nam je pri
ruki. B ilje hladi, kak olje ili vata.

— Kinezki trgovci dece.
Naši
čitatelji su več sigurno čuli, da Kinézi s
svojom decom
tiguju. Katolički svet
več tdavnja vidi to 1 avt včini, da ta
siromašna deca vu dobre ruke dojdejo,
i po krščanski -e odhranlju. Od toga
najviše govoriju knige od dtužtva ,,Jézua
»zt. gyermeksége** (Sveto detiastvo Jezaiovo), jer ovo dru/tvQ skibi za siromšDU
Kinezku decu. — V Kinezkoj se vnogiput pripeti da su Stanovniki vu velikoj
rievolji. a pred malo let bil je velizi
glad. Onda ve je pripetilo da au poganinski Kinézi svoja deca na put nametali
da se od njih oslobodiju, i odonut su je
pobožni kiščeniki i frančiškani (fratri)
pobrali, i odh ran ji vali, ali vnogo dece
ie od
nevolje vumrlo. Vu Lin-Kin
varinegjiji su k r o n ik i več kak 100,000

predstnvljačice; i Ernest bil
njesiu.
*

je

Fáy jako se je nad tim rezsrdil, nu
naahoio, si je pomogel. Vezda bar nevidim, piačuče i javkajuče lice pred sobom!
Poiuril se je k liki, da joj neočekivani taj glas na znanje da. Nje nije
bilo doma a sobarica predala mu je
listič jeden. B:zo reztrgne pečat i po
hlepno zsčme citati:
„Kada strast obuzme predstavljačicu, nemore joj
obraniti. Ah! da
pak nema strasti, koja bi tak brzo mi
nula, kak baš ova. Danes sera več draga
Korhodv Bele, koj više žitv e za me
doprinesti zna, nego vi. on je zbok
mene ostavil žena i deca, i več je s
menőm o^putoval vu Pariz! Ov lov
osobito mi je zabavu priskrbel!* Tika.

či^to

P ar mesecov je več minulo, a
Ernestova supruga imalft je žalostne
dane. Maž njeni čisto je bil izmenjen.
Nije bil več ljubeči, njezai suprug
kak predi toga. Nemogu a anda zamu
jati i pretrpeti žalosten svoj položaj,
odlučila j« zezuati zrok suprugove promene. —
Stupila je anda pred njega v druga
bižu i s drhčačim glasom nagovorila ga.
Morti sem ti na terh Ernest moj? reče
stnpivša pred njegovo lice. Oh n«!
odgovori on zabuujeno. Oh ti negovong
istinu dragi moj, ti mene več neljubig,
ti nisi več prvi g moj Ernest! reče s
plačučim glasom.
Hab vi žeuel drugo uezuate, kak
uaveke se samo tužiti. Nevzemete vu
obzir, koliko človek ima svakojačkih
brigah vu življenju! Veruj mi, mužkarci
im ju vnogo osebi juefltb poslov, nemo ju
časa na veke s /euoin zabavljati se.
Morti uečete, <ia človek zbog vas svoje
posle zanemari!
J a samo to želim dragi moj Ernest, da
mene malo bolje Ijnbig, nego svoje
posije, haš tak, kak si to prije kratkoga
vremena črnil.
Ti ho ei, da budem naveke samo
kre tebe doma sedel!
Idi dia?* i ti na spomenek, zabav
ljaj se po volji, nesedi naveke doma,
samo raj od mene toga želeti, da budem
naveke pred tvojimi nogami čepel, kak
da bi st bil stopram včera oženil. Pusti
tužbe na stran, s tira me samo bolje
od sebe odstranjuješ, veruj, da nema
goršega uekaj za muža, kak žeua, koja
se naveke tuži i javče!
Suze Ernestove supruge posušile
su se pod tim govorom i ona ga je
prež reči na sainora ostavila v hiži.
Kada je v svoju soba došla, vudrila jo
vu žuhki plačHah! trpeti i nepotužiti se! Nesrečoe
mi žene, mi smo na to več odsudjene,
da trpeti moramo! Niti raška pod
vojila nije, da joj suprug drugo ljubi.
Pak zakaj bi bila supruga svojemu
ua terh? Ona, koja je s celim potrtvovanjem na njem viseli, koja je prvo
mesto v srca njegvom zazimala, zakaj
bi ona zadnja bila?
Probala se je i ostavila ga ter
žalosti puna odiila je k roditeljem

i

Jeli, su se ovi redki vu peklu
doli pisali, zakrikne svun gebe Ern-st.
Ostavila me je! otiila je, hab
verna! z&krikne vkanjeni.

ne

Vez la je stopram počutil, kak
žarko je ljubil tu podhmanju varaiicu,
koja mu je čistil duiu za naveke zama
zala, očrnila. Zbog koje je zapustil
vernu svoju tovarušicn; ouoga blagoga
angjela!
Videl »e je vu atrahovitom položa
ju, videl je, da mn duša za naveke
nemirna ostala bodel To je strahovito
apočitavanje! Neéuveno strahoviti i groz
ni nastali su dani Djegovi. Puno stra
hovitimi, nego zadnja noč, na smrt
odsudjenf'ga zločinca! Svést, njegova
samosvest pekla mu je dušu.
Da pak bol njegova podpuoa bude,
dobil je za par dnevov sledeče pismo;
.K ad a budei ove rčdke čital, onda
onda je ljubav moja s menőm skupi v
grob odišla. Odstrani se od toga groba,
tam gori budemoj oš zišli onda, kada ti se
duša očistila bode od smrada a koji m
•i ju zamazal. Življenje moje , bilo je
k tvojemu priraščeno: Moreš si pred
staviti, kolika je moja muka od tebe
dragega rezstati se! Tvoja do groba
verna snpruga."
H ah jož i to!
Kad je ove redke prečital, uije
več nikaj za se znal. Od prevelike duš
ne boli zararzlo mu se je v prsih
ztce i kak na pol ii vi a na pol mrtvi
potezal se je med ljudstvom dok se na
zadnje i njemu Svemoguči uije smiioval
i potlam Btrabovite pokore poslal mu
oaloboditelja .— »mrt.
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Nekaj za kratek čas.
Ti deéko, jeli su tvoj
domaj?
Jesu, domaj.
Daj pozovi japicu vun na
minuto.
Je, japica ve neimsju Cas.
Fak kaj delaju?
A moju marnicu bijeju.

japica

jedno

Ako se nebudete pobrali iz vrta
vun, tak vas hitim kaj si mahom šiujaka vtrgnete !
Prosim njih ljepo, im sem ja ne
zna), kaj je érez njihov vrt né smeti
hodili!
No zato sam vam ve za prvi put
i ljepo rek el!
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H iH D E T E S E h :
113. 1886 szám.

A i'r e r e s i h h 'd e t m é n t;
Aiulirt kir. bir. végrehajtó az 1881.
évi LX . t. ez. 102. 103. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a Csák
tornyái kir. járásbíróság 539 1886. számú
végzésé által a Csáktornyái takarékpénz
tár részvény társulat végrehajtató javára
Br, K N E ZEV 1TS C O N STA N TIN és
V IC T O R ellen 960 frt tóke s eunek
járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és
1465 frt 50 krra becsült 91 akó kü
lönféle bor, 1 és fél akó sligovicza, 1
borszivattyu, 1 borprés és 14 drb üres
különféle nagyságú vasabrancsos hordó
ból álló ingóságnak nyilvános árverés
utján leeDdó eladatása elrendeltetvén,
ennek a helyszínén, vagyÍ6 Stridón a
helyszínén leendő eszközlésére

1886. évi május hó 1 ? -ik nap
ján d. e. 10 órája
határidőül kitüzet'k es ahhoz a venni
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel
h iv atlak meg. hogy az érintett ingósá
gok ezen árverésen, az 1881. évi L X
t. ez 107 § a érte’méhen a legtöbbet
ígérőnek becsáron alul Í6 készpénz fizetés
mellett eladatui fognak.
Mindezek, kik elsőbbségi jogokat
vélek érvényesíthetni., kereseteiket vagy
szóbeli jelentéseiket az árverés megkez
déséig alulirt bír. végrehajtóhoz adják be.
Az elárverezendő ingóságok vételára
az 1881. évi L X , t. ez 108 §-ában
megállapított föltételek szerint k>3z ki
fizetendő.
K elt Csáktornyán 1886 ik évi máj
hó 5 napján.
M AX IM O V JTS GYÖRGY j
375 1—-1
kiküld. bir. végreb.

Nyom. Kiscbel Kül«)p laptulajdouonnál ('sáktornyán.

