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(ScA.) »A kisbírtok (parasastbirtok) 
állapota Zalamegyében« ez mi alatt a 
Zalamegye nevű lapban egy érdekes 
cikksorozat közölte tett. mely Muraköz 
zel is foglalkozván, a gazdasági ál a 
potokon kívül érintette Muraköz nem 
zet ségi, tanügyi és közművelődési vi- | 
szonyait is. A közleménynek minket. 
Muraközieket érdeklő részét in. szá
munkba átvettük, mert helyi érdekű, de 
nem írjuk alá egészben; különösen 
nem a magyarosodásra vonatkozó so 
rókát A közlemény t irója sokkal fe
ketébb színben látja az ördögöt mint 
a milyen

Nem érthetünk egyet a t. ez kk- 
iróval abban, hogy „a papok 3— 4 
köztiszteletü egyént kivéve, nem tud 
nak magyarul s nem is akarnak tudni* 
Sajnos volna, ha a kormány s megye, 
nemkülönben a társadalom s egyesek 
hazafias törekvéseit Muraközben siker 
nem koronázta volna. 5 —6 évvel ez lőtt 
találók lettek volna a közlemény ama 
sorai, jelenleg azonban, ismervén sze 
mélyesen minden lelkészt, azt merjük 
állítani, hogy 3 -4 lelkészt kivéve, a 
többi jól, vagy meglehetősen beszéli a 
magyar nyelvet, vagy igyekszik azt el
sajátítani. Örömmel jelezzük, hogy lel
készek dolgában a 48 e őtti jogos, ha
zafias állapotok, a melyeket a Bach 
korszak lerontott, ke denek visszatérni 
Muraköz 8- 10 , magyarul tökéletesen 
bes élő lelkésznek hazafiságáho szó 
nem férhet. 2 -3 lelkész gyenge a m a
gyar nyelvben, 2--3 egyátalán nem be
széli a t, a többi meglehetősen tud ma 
gyárul s igyekszik a baza hivatalos 
nyelvét tökélesen elsajátítani Ebbel: 
törekvésüknek jeleit több ízben volt 
alkalmam észlelni E sorok Írása ide
jében is meglátogatón egy-, még pap- 
társai előtt is a pánszláv herében álló 
lelkész s felkért, hogy adjak neki u ta
sítást s jelöljek ki könyveket a magyar 
nyelv megtanulásához

Elég adat jutott, a viszonyoknak 
néhány év óta történt örvendetes vál
tozásáról tudomásomra, melyeket azon
ban nem tartom sziik égesnek dicsérőleg 
a nyilvánosságra hozni, már csak azért 
sem, mert hazafiasnak le> ni s a ma 
gvar nyelvet állásbeli egyénnek tudni, 
nem érdem, hanem kötelesség.

Meggyőződésből állitom tehát, hogy 
Muraköz lelkészei a magyar nyelv s 
hazafiság dolgában hasonlithatlanul 
jobban állanak, mint 4 - 5  évvel ezelőtt 
s mint az említett . zikk t. irója tudja.

A czikkben dicséretes kivételkép 
említett Csáktornya és Perlakon kivöl. 
még sok ilyen van Muraközben. Kgy 
csomó állami iskolához sorakozik több 
felekezeti iskola is, amelyek a magyar 
nyelv tanítása terén vajmi kevés ki* 
\á n n ; valót hagynak hátra

Amit a muraközi tanítókról mond 
a rra  nincs válaszolni valónk: beszélje
nek helyettünk a tények és a tanfelü
gyelői jelentések Egyébként, hogy mi 
történik Muraközben a hazafias okta
tás dolgában, kérjük a t. czikkirót: 
jő jö n  ide, észleljen s győződjék meg!

Ennyit tartottunk szükségesnek a 
nevezett közleményre megjegyezni az 
igaziig s Muraköz hazafias papsága s 
tanítósága érdekében, nem különben 
azon nemes törekvések sikere nevé
ben, melyek a magyar nyelv s eszmék 
terjesztése körül úgy a kormány mint 
a megye a  társadalom s egyesek ré
széről megindultak.

Nem tagadjuk mindazonáltal, hogy 
még sok tenni való van Muraközben

nem csak a magyar nyelv terjesztése, | 
de az okszerű gazdálkodás terén is. 1 
Muraköz népét át kell alakítani, ha a 
tökéletes elszegényedéstől meg akarjuk 
menteni. A kultur emszéknek tehát 
nem csak a nyelv, hanem az ismere 1 
tek terjesztése ügyében is kell tért fog 
lalniok ! A missionáriusok, a nép ve
zető , a papok, tanítók a magyar nyelv 
terjesztése mellet adjanak a népnek 
jó  példát és utasítást az okszerű gaz 
dálkodásban is Mert mi haszna leBz 
majd a hazának a magyarul beszélő 
Muraközből, ha az koldus lesz?! Erről 
különben egy más alkalommal

Még azon jő reményünknek adunk 
kifejezést, hogy a megye s társadalom 
is megteszi kötelességét Muraközzel 
szemben s teljes erejéből támogatni 
fogja azon törekvéseket, amelyek hi 
vatva vannak a jobb sorsra érdemes 
muraközi nép hazafias nevelése és 
anyagi előmenetele ügyét előmozdítani

----------o "  '

Csáktornya múltjából.
A  váró** szabada lom -leve le .

"Közli; M iskolci ^Arnold.

A vArofi levéltárban őriöti eredeti nyo
mán közlöm a város ezen szabadalom-leve
lét, bivén, hogy ezáltai Csáktornya múltjá
ból ismét egy közérdekű adatot imertettem, 
mely sok tekintetben a múlt és jelen 
idők v iszonyainak párhuzamba vonására 
alkalmas.

A latin szövegű oklevél igy hangzik : 
NOS GEORGIVS C< >MES RERPETVVS , 

DE ZR1NIO Serenissimi Principi* et Domi
ni Rudolphj Secundj Dej graiia Electj Ro- 
manorum Imperatoris Semper Avgusti, ac 
Germaniae, Hungáriáé. Bohemiaeque Regis, 
Arcbiducis Austriae, Duci* Burgundiáé etc 
Truernicorum Magister Consilíarius et Ca- 
pitaneu# ele Omnibus Christj lidelibus pre- 
senlibus fuluris presentes Literas nostras 
inspecturis, salulem in omnium saluatore, 
Principem virum et qui alij.4 gubernandis 
prae esi, nil magis decet quam Liberaíitate 
et munilicentia subditos suos ad Communem 
Horn műm societatem fouendam et con9er- 
uandam allicere et innitare ac summa aura, 
sumrnoque studio invigilare et operám dare.
Vt publica subditorum quiete et tranquói- 
late parta Diuina et humana omnia vigeaut 
er florere possint. Proinde ad Vniversoruin 
noticiam hamm serie Vo'.umus peruenire. 
quod Prudentes et Cireumepeclj Judex et 
oaeteri Ciues oppidi nostri Chaktornya vocaü 
nostrum adeuntes Conspectum, multiplicibus 
suis erga nos, fratresque nostros studiis, 
seruicijs et complacencijs exposilis el sutn- 
misse deciarai is. Exhibuerunt nobis quoddam 
seriptum. continens in se quosdam Articulos 
super Libertatibus praerogaliuis et immuni- 
tatibus eiusdem oppidi nostri Chaktornya 
couceptos et per eosdern ac celeros Ciues 
et inhabilatores didi oppidj nostri conscrip- 
tos, et per nos eisdém concessoa et editos, 
petentes unanimiter, vt Nos eosdein Articu- 
lcs I Jbertatesque eorundem in ijsdem Ar- 
ticulia expressas et declaraias, de Verbo ad 
Verbum 'ranssumptos. presentibusque Literis 
uostris insertos et inseriptos acceptare, ra- j 
tiiicare, et pro Vtilitale eiusdem oppidi nostri 
Chaktornya perpeluo duratos et valituros 
stabilire el oontirmare, conlirroatosque et 
Nos ipsi obseruare et per alios obseruari 
facéré Oignaremur, quorum quidem Arlica- 
lorum series est huiusmodi. Arliculj super 
Libériáiibusoppidi Chaktornya. Primo. Cives 
et inbabitatores ipsius oppidi nostri Cbak- 
tomya, tani ij qui intra vallom oppidi, quam 
ij, qui extra Vallum et parietes oppidi de- 
gunt et commorantur aequa Libertate et 
immunitate gaudeant et frui valeant. Inhv  
bitatores autem. tam oppidj quam suburbij, 
tutoris semper et successiuis temporibus 
Exempti sint penitus et Liberi ab omnibus 
eensibus taxisque ordinarij# et extraordinar 
(ijs). Laboribusque ad Arcem nostr&m Chak- 
lornya prestandis vei soluendis, neque un- 
quam cogi possint ad vlla seruitia prestanda. 
Excepto eo si quando necessitas Arcis no- 
strae véli oppidj preseripti postulaverit, .*li- 
quaue vis bostiiis aegerit, pro defensioue et 
cuatodia Arci* vei oppidj, proque salute et

permansione publica, teneantur Singuli ar 
matis manibus insurger« et dieto audientes 
esse. Preterea vina nostra annuatim, si 
quando inhabitatoribus ipsius oppidi nostri 
educilandan dabantur, Teneantur educillare 
Vigiuii quinque Vasa que palrio nomine 
chierlynnyak vocanlur, a' pluribus autem 
educillandis Liberi sint et immunes, Nec 
possint vllo vnquam anno ad plura Vina 
educillan (da) cogi, Liberos etiain eosdem 
Ciues et inhabilatores oppidi nostri esse 
volumus, in diuenditionibus et Empcionibus 
Domorum Vt quicunque incolarum eiusdem 
oppidj Donaos in ipso oppido Emi ré vei 
vendere voluerint, id absque ulla probibi 
tione nostra vei OíTk-ialium nostror (um) 
Semper Libere faoere queant, Porro volu- 
mus vt Ciues el inhabitatorés didi oppidi 
nostri negociaciones suas et Mercaturas, 
pro libitu 8uo Exercere et Merces cuiuscun- 
que generis in idem oppidum invebere di- 
vendere permutare, vei quocunque modo 
Venu-n exponere absque vllo quorum libát 
— impedimento possint et valeant. Neque 
«it faculfas vili vei seruitori vei officialibus 
nosti is, contra Voluniatetn vendentis Merces 
insoluto precio vei invito vendente violenter 
abducere, Teneantur nihilooainus Ciues et 
inhabitatorés predicti oppidi nostri Decimas 
Vinorum ru gum et aliorum tíladorum, per 
Nos Singulis Anni* precio arendan soluere. 
Et preterea quotanDis in Dominica Inuocavit 
Nobis vei Olticialibus nostris, Centum Vi- 
ginii Septem florenos Hungar (icos) depo- 
nere et numerare. Initium solucionis inci - 
piendo a Dominica Inuocauit Anno Mi i le - 
simo Quingentesimo Üctogesimo. iám proxi- 
me afiuturo Ex qua quidem Summa Centum 
Vigintí septem ílorenorum. Nos Dicam 
quoque Regiam iuxta connumeracionem Di- 
calor (um) pro tempore (iendam, nomine 
Ciuium et inhabitatorum predicti oppidi nostri 
soluemus et nutnerabimus; nec paciemur ipsos 
Ciues et inhabiiatores oppidi nostri preno- 
micatj Ad vJlam aliani Dice soluci >nem cogi 
aut arctari. A‘ solűcione veropreseriple 
Summe Centum Viginti Seplem ílorenor 
ium) neminem inhabitatorum ipsius oppidi 
volumus esse liberum. séd iuxta consrien- 
tiosam et publicatn Limitacionem, Judiei*a< 
ceterorum Ciuium et inhabitatoium dieti 
Oppidj Vnum quemque incolam Ad suam 
purcionem soluendam aslrietuui lőre, com» 
mittimus et decernituus. Nes igitur peticioni 
dičtorum Ciuium et inhabitatorum pretati 
oppidi nostri aures exaudibiles cum fauore 
inclinan (test, consideratis et in mentem 
reuocatis raultiplici ruina, et propemodum 
extrema desolacione eiusdem oppidj nostri 
Ohaktornia, Volenles idem oppidum nostrum, 
tam Ciuium ampliori frequentia et numero, 
diuicijsque et culiiore polilia, quam eliam 
Homorúm elegamia et splendore in dies 
magis. magisquo, croscere et meliorari, Ma
túra intra Nos superinde deliberatione sa- 
noque Consilio prehabiti#, preinsertoa arti- 
cuios, cunctasque Libertates in eisdem i on- 
tentas de Verbo ad Verbum presentibus 
insertos et inseriptas approbamus, aocepta- 
mus. raliticamus, et perpetuo duraturos et 
valituros sanocimus, stabilimus, etconlirma- 
mus, prenotatos Ciues et inhabitatorés an 
notaii oppidi nostri Chaktornya, dictis Li
bertatibus ad plenum Vsuros, fruituros et 
gauisuros, Committen (tes* et decemen (tea). 
Nos omnia in prencriplis Libertatibus oon- 
tenta et expressa obseruaturos, ac per alios 
obseruari curaturos obligamus, presentis 
seripti nostri patroeinio medianites). In
Cuius rci memóriám firmitatemque perpe'uam 
presentes Literas nostras. Authentici aigilli 
nostri muoimine Manusque nostre subserip- 
tione roboratas, < isden Ciulbus dandas et 
< oncedendas esse Uuxitnus, Datum in Arcé 
nostra Chaktornya Vigesima nona die Mensis 
May Anno Domini Millesimo Quingentesimo; 
Septuagesimo Nono. (1579. május hó *«í9.‘ 
(Jeorgius Comes de Zrinio manupria. (Sigil 
Ium pendens.)

M a g y a r r a  f o r d í t v a :

Mi György, Zrin örököl grófja, 
Legfenségesebb Fejedelmünknek és Urunk
nak II . Rudolf Isten kegyelméből meg
választott római Császár ö  Felségének, 
valamint Németország. Magyarország, 
Csehország stb. királyának, Ausztria Fő- 
herczegének, Burgundia Ilerczegének stb. 
Tárnokmestere, Tanácsosa és Kapitánya 
stb. minden igazhivó keresztényeknek,kik 
jelenben vagy jövőben ezen levelünket

olvasandják, egyformán üdvözletünket és 
üdvöt ! stb Semmi sem illik annyira oz 
előkelő férfiúhoz, kire a többiek vezé 
lete van bízva, mint emberiességgel és 
kegyességgel alattvalóit az emberek kö
zős társadalmának ápolására s megőrzé
sére egyesíteni és serkenteni, valamint 
a legnagyobb gonddal s legbuzgóbb törek
véssel megőrizni és növelni, hogy a/, 
alattvalóknak, lelkiekben és testiekben 
nyert általános közny galmát és békes
ségét mindenek élvezhessék és benne 
gyönyörködhessenek. Annak okáért is 
köztudomásra akarjuk juttatni annak 
rendje szerint, hogy nevezett Csák törni a 
városnak bölcs és előrelátó birája, való- 
mint többi polgárai szinüuk elé járulván, 
miután irántunk és testvéreink iránt való 
ragaszkodásukat, szolgálatkészségöket. 
valamint jóindulatukat kifejezték és nyil
vánították, élénkbe terjesztettek egy bi
zonyos iratot, melyben ugyancsak a mi 
Csáktornya városunk szabadalmai, kivált 
ságai és tolójogai vannak leírva általuk, 
épugy mondott városunk többi polgárai 
s benlakói által összeirva s általunk né
kik megadva a kiadva benfoglaltatnak, 
kérve egyértelmüieg, hogy mi ezen cik
kelyekben kifejezett a kinyilvánított, szí
ról szóra átvett szabadalmi levelüket je 
len levelünkkel beiktatva ég aláírva el
fogadjuk, elismerjük és ugyanezen Csák
tornya városunknak örököatartó állaudó 
használatára megállapítsuk és megerősít
sük és így megerősitetteket úgy általunk, 
valamint mások által is rnegtai laudókuak 
nyilvánítani raéltóztassunk, a mely cik
kelyeknek sora ugyanis a következő: Csák 
tornya város szabadalmainak cikkelyei 
Először: Esen Csáktornya városunknak 
polgárai és lakói, úgy azok, kik a város 
sáncán belül, valamint azok is, kik a 
város sáncain és falain kívül laknak és 
tartózkodnak, egyeuiő szabadalmakat és 
előjogokat élvezzenek és használjanak. A 
városbeli lakosok épugy, mint a külvá
rosbeliek pedig jövőre mindvégig az egy
másra következendő időkben teljességgel 
fel legyenek mentve és szabadítva min
dennemű rendes és rendkívüli adókról 
és illetékektől, Csáktornyái városunk ha 11 
teljesítendő, avagy fizetendő közmunkák
tól (robot), sem pedig kényszeríthetők 
valamikor bármely szolgálattételre. K ' 
véve, ba ezt a Mi Vátunknak avagy 
fentirt városunknak szorult helyzete va
lamikor megkívánná, valamely ellenségei 
megtámadás úgy hozná magával, a vá , 
vagy város megvédése és megőrzése, a 
közjóiét és közbiztonság céljából kötele
sek legyenek az egyesek fegyveres kézzel 
védelemre kelni és a parancsszóra hall
gatni. Ugyanezért, a mikor ezen váro
sunk lakói évente borainkat beszolgál. 
tatni tartoznak, kötelesek legyenek ilyent 
25 edény nyel beszolgáJtatui, melyet köz
néven „strtinjak“-nak hívnak , többnek 
beszolgáltatásától azonban mentek és 
szabadok legyenek, sem pedig kény sze 
rithetők bármely esztendőben is több bor 
beszolgáltatására Akarjuk egjgzersm'nd, 
hogy városunk ezen polgárai és lakósai 
szabadon járhaBsauak el házak adás-ve- 
végében, hogy ezen városlakosainak min- 
deoike, ki házat venni, vagy eladni akarna, 
ezért úgy a  Mi, valamint tisztjeink min
den megszorítása nélkül mindenkoron 
szabadon eszközölhesse. Továbbá akarjuk, 
hogy mondott városnak polgárai és la
kosai ügyleteiket és kereskedelmeket 
kény-kedv szerint gyakorolhassák és bár- 
uiinémü áraikat ezen városba be vihessék, 
eladhassák, el- becserélhessék vagy bár
mely módon árába bocsáthassák s ezt 
minden bárminémfi akadály nélkül tehes
sék. És ne is legyeu hatalmában sen
kinek, sem szolgáinknak, sem tisztjeink-





Ako samo glődimo na pomržnjene 
trie, i onda si ponaže narav sama, 
ako prem jako malo. K ajti nik&d
utmirujuči i tu  trsu kružeči sok najpredl 
nastoji rane izvraiiti, a onda tirati.

Na ttrau dakle s javkanjem, primimo 
k poslu, odstranimo smržujens grane 
i moremo išče dosti grozdja dobiti.

Kaj je novoga doma?
—  Zmrzel je v majušu. Iz

Poprad-Felkara pišeju, da se je na 
geserdorfakim bregu 7. o m. sneg 
zmrzel, a vu njem su našli simržnjenoga 
Chronetza šumskoga tata is Mtihlbacha. 
Istoga su 5. o. m. vidli pred kupalildam 
nadhercega Jožefa, a za dva dni, kad se 
je sneg taliti pričel, našli su mu mrtvo 
telo. Sigurno ga je sneg, koj se je iz 
brega kutural, zakopal, je r je vu onoj 
okolici još klafter visoki sneg.

—  Krvoločnost. Vu Magjar-Egreg- 
ju obkrali su 15 aprila, hilu Braunmayer 
Filipa krznara a tolvajé nisu mogli 
zezuati. Druni den je Braunmayer Filipa 
sin sóidat s Vieder Petrom i Schwarcz- 
kopfom odi*el tolvajé iskat, a poglavar
stvu nisu nikaj šteli od toga povedati. 
V gy(trskoj okolici v Tolna varmegjiji 
našli su pet šatorov ciganov. Na nje su 
nahrupili, i akoprem su cigani rekli, da 
oni nisu krali, zezvali su je i vu Tasi 
zvano selo tirali. Večer ob 9 vuri doAli 
su tam i cigane vu štala zaprli. Drugi 
den rekli su, da budu cigane vu Szász
vár tirali, odiftli su s cigani i gda su 
doili do jedne šume, zatukli su tam če- 
tiri cigane i dve noseč* cigauice Živani 
več sedijo t u  szegszardskom reltu.

—  Vumrl je pri oltaru. Bogosz 
8zarcbisz bil je osemdeset četiri Ista 
stari duhovnik, koj je reé svoju starost 
čutil na plečab. Na vuzmene Svetke 
obavljal je  vu cirkvi službu božju, na- 
jedsuput se je zlo čutil, ljudi su ga 
dimo šteli odnesti, ali nije dopustil. 
^Ceterdesst let služil sem vn ovoj cirkvi 
dopustite mi ovdi vumreti" Na kolena 
opal i moleč vumrl.

_____ Z A B A D A .
M a t i a š ,

grabanci&š diák,
(Dalje.)

Zpeljivanje III.

IZH O D  I. Veselkovič, Pisarovič, J u 
govič i KopriuoviO.

(Ovi četiri pri stolu sediju i pope- 
vaju vu jedni krčmi.)

Pisarovič. Kad smu se tu zišli, 
Bodemo jedne misli,
Ejl brate! pimo ga,
Tja do jutra beloga.

Veaelkovič. Veselo mu srce!
Koji pije vioce!
V tugi je batrivost:
Vu nesreči zubljivost!

Kopnnovič. Doklam budem zeval, 
Vu me budem vleval,
Naj budu vsa na Kraj.
Vino je zemeljski raji

Jugovič; vioa se bum viival,
I  drugem napijai,
Bog živi nas i vas,
K i ste doili gledat nas.

Jogovié. Dajte bratja! ho. emo se 
viiti oveh dnevov.

Pisarovič, I  to dobro! do k Jjetu 
ih več nabode.

Koprinovič. Kaj si za k ljetu glavu 
teremő; rasti k Jjetu trava, ali né, samo 
da je Ijetos dobro.

Veselkovič. Prav imaš! to je  i mo
ja regula! deues viijem kaj imam, zutra 
kaj budem imal: ako nikaj, pozutra 
budem stradal.

Jugovié. CuJ, cuj! nekaj zvoni.
Koprinovič. To k blagoslovu zvoni.

Jugovič: Prav se je zmislil vezda kak 
su veseli] i aorski dnevi, večeruicu držati.

Pisarovič. Naj si drži; i tak drugi 
Um uedojdeju, kak atare babe, bogci i 
oni, koje je vre evét ostavil.

Vestlkovič. Pravoli! ovi, kada su 
čisto vino mladosti svoje svetu aldnvali, 
vezda stare droidje Bogu pouudjaju, ter 
za stare grehe pokora delaju.

Koprinovič. Kaj hočete? človek

—  Za ministra prava imenoval 
je Nj. Veličanstvo Fabinji Theofila, 
predsednika najviseftega suda. Novi mi
nister je 63 leta sUr.

—  Zločesta leta. 'M. nesrečna leta 
držiju vu ovim stoletju ona leta, kojim 
je na koncu šest. Ar vu 1816. letu je 
velika kuga bila; 1836. letu je sve po 
zeblo, 1846, i 56. letu je velika sui& i 
dragoča bila, tak, da nisu ljudi mogli 
žito za seme dobiti, jeden drveuek brli 
je 30 frtov koštalo, 1866. letu su boji 
bili; 1876. letu su poplave k vara napra
vile. Kak bude letos, to još uemremo 
znati: ali jako dobro se nemremo nadjati.

—  Vu jednem Budapeštinskom 
kupelišču su 15-gao. m. jednoga sttraga 
človeka našli mrtvoga. Tak se vidi, da 
je krč dobil, pak se je vtopil.

—  Kratke nevlne S t re 1 i I je 
svojega kapitana vu Zomboru jeden 
sóidat pri mufltri. Kapitan je jako ošter 
človek bil. Zloricitelja su taki vlovili. 
—  D i v j i  D e č k i .  Vu Gjurgjevi su 
dva dečki na putu jednu pucu prijeli, 
nju na polje odvlekli i tam osramotili 
a o ida s jednim rubcem zagutili. Siro‘1 
su zakopali a ove dva zveri so vu rešt 
odegnali. - -  Desetjezer forintov je vkral 
iz2kasse sókutski postamester, pak je po
begel vu Ameriku. — Vu Satmaru se 
je jeden 6 let star dečko tak napil 
fganice; da je vumrl. Otca Djegvoga su 
zaradi toga pred sud dozvali.

Kaj je novoga vu velikim svetu ?

—  Vu Svedskoj vu Stockholnu se 
se najviše od jednoga osobitoga dogodjaja 
govori. Kralj Oskar dobil je pred par 
dana dva liste. Vu prvom je pisatelj 
zahteval od kralja 400 švedskik koruuah 
(švedski penezi,) koje mora vu papiru 
na jednim odredjenim mestu vu Stock- 
bolou izplatiti. Ako mu ovn Melju nciz- 
puni, onda kak se gtozi, zakolje kralja, i 
njegvc dva sine. Vu Drugom listu tuti 
se, da penezi nisu bili na odredjenom 
mestu, i vezda se grozi, ako peneze ne- 
dobi, onda bude na strašni način prepe-

čil kralju puta vu Norvégia. Na svaki 
list bil je jeden križ s krvjum napravljeni. 
Zandari su pisatelja vlovili na onasn 
mestu, odkud je peneze »tel odnesti. 
Človek je sve valuval: Zove se Karlander 
Jano* Anderson, 25 let star vu Werm- 
landu rodjeui. Nespada vu nikakovo
društvo, i veli, da pajdaše nije imel, nego 
to je sve on sam zmislil. človek je mali 
i za jako nespretnoga se vidi.

—  Pretiravanje drotarov. Vu Ber
linu (Nemškoj) dobili su svi naši drotari 
zapoved, da do 1. juliuša iz orsaga 
oditi moraju.

—  Sedem obsudjenih- Vu Tuzli 
(Bosniji) budu ove dneve sedem tolvajov 
obesili. Prošli mesec došlo je 13 oboro
ženih Judih k iednomu tuzlinskomu 
Stanovniku, i pitali su ga, gde stanuje 
pop. Siromak človek pokazal jim je 

a oni su popovu hilu obkolili sedem 
ih je noter išlo, grökoga popa i šenu mu 
zaklali i sve vrednosti oduesli. Popova mala 
pucka je pred tol vaji vu*la i jednoga 
zmed njih prepoznala. To je bila po
moč žandarom, koji su tretji den svih 
13 tolvajov vlovili. 8ud je  one tolvajé 
koji su vb popovoj hiži bili, na galge 
odsudil, i ove dneve bndu svih sedem 
jeden ter isti den obesili.

—  Ubojstvo na zapoved poglavar
stva. Vu Sznoki v Poljskoj je skorom 
svaki den ogenj bil. Ljudi su mislili, da 
to netko vužiše i sumnjali su na Kozak 
Mihalja. Zišli su se poglavari i Kozaka 
na smrt odsudili. Odsudu su i zvriili. 
Kozaka su vlovili, našel se je jeden 
Misczicsiu Krinko zvani človek, koj je 
na zapoved birova Csorocs Istvnua od- 
sudjenoga obesil, na veliko veselje celomu 
selu. Ali jim je netko dobni Tolja zel, 
jer je prijavil sudu. a žandari su Misczi- 
csiua i občinske poglnvare vlovili. Iztra- 
gu več vodiju.

—  Poplave vu Ameriki. Iz New- 
Jorka telegrafi raju: Vu Ohio, Jndiaua 
i Illinois državi opal je ove dneve 
oblak i strašnega kvara napravil. Xénia 
glavni varaš vu Greene čisto je na 
nikaj došel. Na ovom mestu je Ohio 
zvana voda svakoga mosta odnesla i

bližnje hiše porušila. Vile kak sto h>£ 
je porušeno a jedno petdeset ljudih sc 
je vtopih*. Vu Xenii je voda sve Sance 
predrla, a željeznički Janci su svi izkvar- 
jeni. Dve maline koje su vu Xeinu 
štele dojti, su iz visokoga šanca vu 
vodu se skoturale, vuogo putuikov se je 
vtopilo, a još više ranilo. Vu Xenii su 
do vezda 24 mrtvih zakopali.

—  Ubojstvo pri mini8teriurau: Vu 
Brüsselu je  Carlier željeznički ministeri- 
umski predstojnik vu ksneelariji posle 
zvršaval, kad je k njemu došel njegov 
šogor i peneze prosil. Carlier mu nije 
štel želju spuniti i odpravil ga je. Na 
to je šoger revolvera iz šepa potegnul 
i triput na C&rliera streliI, koj se je 
mrtev doli zruši). Ubojnika su več 
vlovili.

—  Pustošenje Madrida. Strašen
vihar je bil vu špaujolskim glavnim va- 
rašu Madridu. Odkad Madrid stoji bil 
je včera ob 7. vuri ua večer pr’viput 
vihar, koj je  puno kvara i človečje 
smrti zrokuval. Po poldan j t  jako toplo 
bilo. Proti večeru su se gosti oblaki 
poiigli uad Madridom. Med petom i 
šestom vurom spustila se je strašna 
ploha, a deždjovica je jako topla bila. 
Posle plohe prehladilo se je vreme, i 
proti sedmi vuri pričel je veter od 
svih stran puhati i toču sim tam nahi- 
t&vati. Potrl je obloke, porušil dimnjake, 
prehitil kola, drevje na vulici i Setališču 
s korenom spuknul. Celi varaš postal je 
vu jednoj vodi. Najvekla nesreča posti- 
gla je Toledo-mosta na M&nzanaresu 
i susednoga Carabanckela. Polek mosta 
bila je jedna hiša za pranje rubja, koja 
se je porušila i 8 ljudi zatukla. Dolnji 
del Carabanchela je puno trpel. Niti 
jedna hita nije ostala cela, a vnoga 
se je čisto zrušila. Ta je vnogo ljudih 
poginulo i malo jih je bilo, koji nisu 
rauu dobili. Jedao zabavalilóe, koje je 
pred kratkim vremenom 20,000 frti 
koStalo, čisto se je zrušilo, 1 zmed 150 
ljudih, koji su uutri bili 62 su ranjeni. 
M rtvih ljudih je 26 30, a ranjenih prek 
200. Kraljica je pregledala sve Jpitale 
i porušenoga varala.

mora vu vsaki dobi kakvu takvu zabavu 
imeti.

Izhod II. Matiaš preopravljen kak ti tr 
govec, i Hauzl o-terjašov »luga.

Matiai. Dober večer moja gospoda!
Veselkovič Bog daj! odkud odkud?
Matiaš. (San za se). I  ovde je pak 

Jugovič, ovo tepče mora vsigdi biti. 
Pak ga budem zplatil.

Koprinovič, No! kaj neznate od
kod ste?

Matiaš, Znam dobro, neg sem rav
no mislil, jesem li zmenum peneze vzej.

Pisarovič. Ako samo dosta imate, 
ovde na našeh oštariah mora človek i 
ono kaj ne pojel, i kaj bi zutra moral 
jesti, uaprvo platiti i to duplit!

Koprinovič. Progim, prosim prvič: od
kud? da znamo, ikém se zestati sreču imame.

Matiaš. J a  sem trgovec iz Banata, 
vezda se vračam iz Trsta, gde sam vole 
prodal.

Pisarovič k Veselkoviču, (mučečki) 
Ahal ovo ti je tuita pečenka, hočemo 
gledati, da ga koliko toliko oskubemo. 
(Prvi trgovcu.) Sedite prijatelj k nam 
hočemo si ovoga dneva veselo vršiti, i 
tak je fašnjak vezda.

Matia to je najbolje, da je človek 
VBigdar mertučljivo vesel: to vnogo čini 
k zdravju i dugomu življenju.

Koprinovič Kuliko ste parov volov 
prodali?

Matiaš. Sto i deset.
Pisarovič (k Koprinoviču). Čuješ ov 

ti ima penez.
Veselkovič. Dobru cenu, nedvojim.
Matiai. Nega vnogo dobička, neg 

vendar dosta.
Pisarovič- Kak su vezda dragi voli 

sudim, da je par s parom prešel po 200 
frtov.

Matiaš. Tak nekak.
Jugovič (proti Pisaroviču i Koprino 

vida) Bratja! ovoga bi dobro bilo pri 
mošnji načeti.

Pisarovič. (proti Jugoviču Koprino- 
viču) Da bi se samo hotel zuami igrati, 
bj mu hoteli z mušnjum malo zavinati.

Veselkovih Bratja. ja  znam kaj; 
navečerjali smo se dosta, deues bala ni

hočemo se malo za krajši čas prekartati.
Pisarovič. Te je sveta misel! Hanzl! 

Kelnerl
Hanzl. Kej zašafajo?
Pisarovič: Odnesi vse iz stola, samo 

fiate ostavi, pak nove karte doneti.
Hanzl (pospravlja). Preče, preče! 

bim vse pernesou!
Koprinovič. Sudim, da se i vi pri

jatelj! z nami za krajši čas igrali budete.
Matiai. Kuliko je prilično, za vreme 

prikratiti, nemaram, kakvu igru?
Pisarovič. Holber cvelfe.
Gosponel to je  prepovedana igra, 

ar je tak nevredna, da človeka ua bo- 
gečku palicu zpraviti, ali mu veliko 
stran imetka odnesti more.

Veselkovič. O! toga se pri nas né 
bojati; mi uiti vnogo imamo, niti igubiti 
moremo.

Matiad. Ali i ono malo, kaj človek 
ima, postavi na pogibel.

Koprinovič. Vu pogibeli je  vsigdar, 
ali se se zato ravnati i zderžavati mora,

Matiaš. Moral bi! ali koji je, ki se 
nevužge. kad vuogo zgubi, miileči, da 
nazad dobi: ter kada vnogo, i zvekšiaom 
vse postavi, vse zgubi.

Jugovič. To je nesreča! ako je pak 
denes nesreča, zutra mora srečen biti.

Matiaš. Kad več nikaj nema... po- 
kažite mi jednoga iz igre srečnoga i 
bogatoga!

Jugovil. To nemorem; ali i malo 
ih je zeviem nesrečnih.

Matiaš. Ali i vnogi, koji deuei Tge ra 
igraju, zutra nemaju s čim obeda platiti.

Jugovič, (sam zase.) To se je meni 
tuliko put igodilo, da po tri dni nisem 
krajcara v ftepu imel. (Hanzl dene kart« 
na stol i otide.)

Koprinovič. Donesel je karte: sede
mo si.

Pisarovič. (K aite me«a). Gdo bode 
bank daval? (i deli).

Veielkovid Koj prvoga kralja dobi.
Pisarovič. Gospoae! (proti Matiašu.) 

vi imate prvi kralja.
Matiaš. Dobro! kalikó io postavlja 

vu bank?
Jugovič. Petnajst tanjški,

M atiai. Petnajst?.,. Gospone! nage 
igre cilj je samo vreme pri kratiti, audirn 
da nijeden zmed nas ueigra, da bi hotel 
vuogo zgubiti, ali vnogo od pajdaša 
dobiti, ar to bi nevredna poiteuoga 
človeka želja bila, ja uigdar, ueigram nego 
za krajši čas, kada drugoga poslakneimam: 
zato uigdar više od dveh, največ treh 
raujškov vu bank, pet šest grošov na 
lifuru, i groš ua prosto kartu nepostav- 
Ijam, tor to tak sveto držim, da za 
ničiju volja drugač nebi včinil.

Jugovič. A! to je čisto malo!
Matiaš. Gospone! koj nežna ■ 

kakvemi trudi se novci ipraTljaju, on 
niti cene penez nežna.

Veselkovič. Kaj se budemo prav
dali! naj postaTi vu bank i na kartu, 
kuliko hoče, mi postavimo, tuliko se 
nam bude vidlo.

Pisarovič. Naj bude i tak!
Matiai. Kuliko se put karte ratdel iti 

moraju?
Jugovič. Vsaki mora dvaput raz- 

deljiti: potlam more prestati,kad bu hotel.
Matiaš. Ovo uit je pravično, niti 

pošteno! ar vsaki kada pri dobička bade, 
bude igral, doklam kasu uapuni, onda 
prestane, i to je krivo. Nego vsaki naj 
tri put razdelji, četrti put naj figure 
podelji, onda naj sreča dokončal J a  
drugač neigram,

Vai skup. Naj bude.
(Matiaš dene peneze v bank, deli 

karte, i ovi se mučeč igraju, i po redu 
peneze na bank m e če ju i jemljeju, kak 
koj zgubi ali dobi).

(Drugipot dalj«.)

G LA D  FEREN CZ.

H i R D E T  ÉSEh:
j R  A .Betegbarát« ciimfi röpiratban számos házi ^  

szer van ismertetve, melyek tok íven keresztül p 
megbízhatóknak bizonyultak a ez okból a legmelegebb a 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e *  
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik klazvényben k  
vagv oanzbao, tiidísorvadáibaa, ideggyenooaéaben, w 
Sipkorbti stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, nogy \  
az egyszerű hlziszerek által nagyon gyakran még s  
az úgynevezett gyógyithatlan betegségiek is meg- V  
szűntök. A ki a >Betegbarátat< olvasni kívánja, az á  
újon egy levelezőlapot B i c h t e r  I l a ü ó - f n t é -   ̂
s e t é n e k  L é p e s é b e ,  mire a röpirak meglOldetii. f  

A megrendelőnek ez költségébe nem kérő. A
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Számos bizo- A l Érdem-érmek

leBeító4 or‘v o s i ( M )  kumnbözö 
tekintélyektől. kiállításokról,
llarmincz éven át jónak bizonyult 
A n a th e r in  fo g - é s  s z á jv iz e

UK PÖPP .1 fi.-tó l cs. kir. udv. fogorvos 
BÉCSIJÉN I. Bognergasse 2.

O r v o s i  e l i s m e r é s e k :
O p p o l i e r  t a n á r ,  Rektor magn>f. a bécsi cs. 
kir. klinika tanara, k ir . szasaoraz. udvari tana- 
esés stb. A n a t h e r i n  s z á j v i z é t  megvizs- 

galtsm és sjÉ Ü S tn  méltónak talaltam .
D r a s c h e  f a n a r, a valódi Anatherin száj

vizet a cs. kir. a lt kórház orvosi i'Bitilyáu ei- 
perim. használta és czélszerönek, valamint kitű
nőnek nyilvánította.

L)r. K a  i n s k a  u s  r, e«asz, tanácsos, M . tanar 
a dr. P  o p p-féle A n a t h e r i n  s z á j v i z e t  
számtalan betegeimnél s z á j  és f o g b e t e g e k -  
n é l  r e n d k í v ü l i  jó  s i k e r r e 1 alkalmaz
tam. miután annak vegyész, tisztaságáról meg
vagyok győződve

Ugyszinte idült katarrbusoknál is, száj- és to 
rokbajoknál a dr. P o p p -f  é I c A n a t h e r i n  
s z a i v i z nagyon jó  hatású,

S n i t z l e r  t a u a r ,  az A n a  t  h e r i n 
s z á j v i z e t  a száj, torok és széjüreg, valamint 
foghnsbetegségeknél legjobb likőrrel használja.

Esen jé  tulajdonságuk m iatt m indenütt, sőt 
Németország, Svájci-, Török-. Angolország-; Ame
rika stb  é lőm ért P o p  p-féie fogszerek valódi 
és friss minőségben.

Kapható:
C .« A k to rn y á ,n  Göncz L.-féle gyógy
szertárban, Šztrahia testvérek, MayercsAk
L. . és Heiurich Miksa urnái. P erlakon  : 
Sípos K.-féle gyógyszertárban. L e t e -  
n vén  : Kaliwoda J. gyógyszerész urnái. 
M u ra -S z o m b a tb a n : Bölcs B. gyógy az. 
urnái. A 1 s ó -L e n d v á m : Kiss B. gyógy
szerész urnái. N a g y - K a n iz s á m  : Mán 
dek A . Prager B. és Bellus örökösei 
gyógyszertáraiban. V a r a z s d o n ; Kus 
sy Á. Riedl J. és Krituterliih B. gyógyaz 
uraknái L u d b r e g b e n : Kohn József 
gyógy sz. urnái. K a jiro n o z á n  ! Werl
M. gyógy sz. urnái___________ 366 1 ...3
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