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IV. évfolyam Csáktornya, 1887. junius 19-én. 25. szám.

Csáktornya. 1887. jun 15-
Mintegy 14 évvel ezelőtt, a törvény

szék idejében közadakozás folytán 
Ceak.ornyán egy magyar zenetársulat 
telepedett le. Az előtt Csáktornya rit 
kán hallott magyar népzenekart Egy- 
egy utazó czigánybanda állapodott itt 
meg, vagy bálok alkalmával egy-két 
napig húzta nekünk a haza közepétől 
távol esőknek nagyon is ujdonat uj 
nótákat.

A város közönségének nagyja, ap 
rája csak úgy özönlött ilyenkor a nyil
vános kertekbe, vendéglőkbe s szórta 
a pénzt; nem csoda, ritka vendég volt 
akkor itt a magyar czigány és ma
gyar nóta!

8okaknak óhaja teljesedett a ez:- j 
gány zenekar letelepítésével. A Csák
tornyái czigányok át-á rándu’tak Va- 
razsdra, Lendvá^a, Perlakra, Stájerbe 
sat Sziveeen fogadták őket fel bá 
lókra, majálisokra, s a c/.igány hege- \ 
düjével hozzájárult városunk nevéiek 
emeléséhez s nemzeti nótáink terjesz
téséhez.

Ide haza Muraközben szereltük a 
magyar zenekart. Tánczmulatság al
kalmával nem kellett százakat vennünk 
fel a báli költségvetésbe a zenekarra, 
mert a kanizsai, szombathelyi, eger- 
azegi, fehérvári czigány 150— 200 frt 
bér, útiköltség meg szállás és koszt 
nélkül nem jött Csáktornyára muzsi
kálni ; szedés alkalmával meg a város 
becsületéért tele kellett rakni a tányért 
bankókkal.

Az állandó népzenekar tehát gazdál
kodási szempontból is jó  volt.

Aztán volt a magyar népzenekar
nak egy fontos feladata is itt a vég 
vidéken; áz, hogy missiót teljesített,

A magyar népdal valóságos hódí
tást vitt végbe a horvátajku mura- | 
közi népnél Pedig tudjuk azt, hogy |

mily befolyással van a magyarul ér
zésre a magyar dal és zene — A 
magyar nótákat megtunulták a Csák
tornyái cz;gányoktól a falusi népze
nészek, azoktól meg a nép ; úgy, hogy 
jelenleg felső Muraköz bérczein ugy 
mint alsó Muraköz rónáin egyaránt 
hangzanak szép magyar népdalaink

Csakhogy sajnos, ez állapotok is 
megváltoztak. Magyar népzenekarunk 
megbukott, széjjelment Azt mondták, 
hogy nem tudoak megélni, mert nem 
pártolják őket.

Még egy utolsó kísérletet szándé 
kozik tenni a zenekar 2 itt maradt 
ta^ja, a közönség áldozatkészségére 
számítván, egy uj társulatot szervez.

A Csáktornyái arany fiatalsághoz no 
meg a jó  öreg urakhoz is szólunk és 
nemzeti zenénk istápolása és magyar 
dalaink terjesztése czéijából kérjük 
őket, hogy a szervezendő magyar ze
nekartól ne vonják meg hetenkint leg
alább kétszer a hatoskát s átalában a 
pártolást!

A  felső murakö2i hegyvidéki közművelődési 

önképzőkör.

A felső-muraköz? hegyvidéki közművelő
dési önképzőkör f. hó 2-án tartá meg vi 
tatkozó és felolvasó ülését a következő 
programmal.

A múlt havi jkönvv hitelesítése után Da
nit z Sändor r. tag Krampatics János r. tag 
dolgozata feletti bírálatát adja elő. Ezután 
a kör jtgyzője I)r. Zarka Zsigmond ur, tb. 
elnök átiratát olvassa fel.

„Ciceró szavaival kezdem levelemet, — 
mondja a levél. — Fejleszd tehetségedet, 
hogy szellemed emelkedvén, eljuthass a Par 
nassusra. Szellemi dicsőséged ott keresd. 
E tér az, melyen emléked halhatatlan ma
radhat.

Nem várt kitüntetésben részesültem, 
mondja tovább, midőn a nagybecsű kör 
engem bisalmával, elismerést érdemlő tisz 
teletével megajándékozott. Adja az ég ura,

hogy azon magasztos czél, amelyet a kör 
maga elé tűzött, eléressék. A  h a l a d á s  
szent eszméje támogassa lelki erőnket, s ne 
engedje csüggedni e nehéz küzdelemben a 
kör tagjait. Bízta *son bennünket azon édes 
temériy, hogy az utókor számára hagyunk 
egy oly szép teret hátra, melyen a babért 
aratni az utónemzedek tartsa olyan büszke
ségnek, mint a milyen eltelt lélekkel ipar
kodik a kör minden egyes tagja küzdeni“

A hosszú levél, körünk irattárának eddig 
egyik leggyönyörűbb kincse, a következőleg 
nyer befejezést:

„Éltesse a jó Isten a felső muraközi ni. 
kir. állami fanitók önképzőköre minden tag
ját igen igen sokáig, hogy a kép/.ett és te
hetséges tagok, mint a tudomány apostolai 
hinthessék sokáig azon magvakat, melyek 
kedves Hazánk virágzását e részben is 
megteremteniük“

Élénk »éljen« kiáltásban tört ki a (elol
vasás után a tets/.ésnyilvánulás.

»A főidről és néhány égi testről“ czimen 
bosszú és nagyon érdekes értekezést olva 
sott fel Kováts (iyula elnök, amelyet a kör 
örömmel és élvezettel hallgatott végig, s 
amelyért Horváth G yula  jegyzó a kör ne
vében forró köszönetét mond.

Ezen értekezés bírálat végett Mészey 
Blanka к. a és Krampatits János r. ta 
goknak kiadatott.

Több apró pontozat után a következő 
indítvány vált jkőnyvileg határozattá

A kör f hó 16-án a lapsinai történelmi 
nevezetességű várrom megtekintésére kirán
dul, s hogy e kirándulás ünnepélyes színe
zetet nyerjen, Kováts Gyula elnök felolvasni, 
Horváth Gyula jegyző pedig szavalni fog.

Elnök a szép számmal megjelent rendes 
és pártoló tagoknak a támogatásért köszö
netét mond, mely után az érdekes ülés d. u* 
‘1,6 kor véget ért.

HORVÁTH GYULA.

— Lovassági nagygyakorlatok Her
ezeg Croy Lipót altábornagy, lovassági 
felügyelőikét alezredes és egy tábor- 

I kari kapitány kíséretébe í f hó 14-én

Csáktornyára érkeztek s több napig 
itt tartózkodtak A tiszt urak a közeli 

I vidékre rándullak a lovassági nagy
gyakorlatokra alkalmas terepet keresni 
A szt rókus- pribiszlavecz- szivicza 
gardinovecz beliczai fensikot, vala
mint a vidéket a nagygyakor átokhoz 
kitűnőnek talállak. A herczeg ur a pri- 
biszláveczi grófi kastélyt is megszem
lélte az esetre, ha 9  Felsége is lejön 
ue a gyakorlatok megtekintésére. A 
tisztek egyike az uradalmi tisztségnél is 
volt, 2 magasabb állású tisztnek szál
lást és a tábori törzskarnak irodahelyi 
séget keresni A kivánalmaknak e tekin
tetben is megfelelő helyiséget találtak. 
A tis-.tek nyilatkozata szerint az eddig 
megvizsgált területek között a mura
közit legalkalmasabbnak találták s pár 
tolólag terjesztik fel Ő Felségéhez, aki 
választani fog a megyénkben kiszemelt 
3 — 4 hely között. Ha a választás Mu
raközre esnék, akkor aug. 27-én ér
keznék meg a lábori törzskar, szep
tember 1 -én öt ezred lovasság, még 
pedig: 2 ezred dzsidás, 2 ezred hu
szár, 1 ezred dragonyos és Komárom
ból a megfelelő lovas tüzérség. A ka 
tonaság a közeli falvakban lenne elhe
lyezve. A gyakorlatok 10 napig tarta
nának.

— A Csáktornyái dalegylet 3 havi 
sztt’iide e kezdeté- el a t évad bef je- 
zéaeül sikerült dalestélyt rendezett í 
hó 1 1 -én a Szeivert féle kerti helyiség
ben. A programúiba 9 dal volt felvéve, 
amelyek a jelen volt válogatott közön
ség által élénken megtapsoltaftak. A 
hűvös idő sokakat távol tartott, mind
azonáltal az eperjesi, nagy károlyi sat. 
liizkárosultak számára elég szép be
vétel mutatkozott a pénztár lezárásá
nál Jótékonyczélra elküldetett 42 frt.

— Jótékonyság Az eperjesi nagy- 
károlyi s. a. t I űz károsultak ^számára 
Csák'ornyan is több ivén gyöjletik az

TARC2Ä.
A  z á r d á b an.

— Betzélyke. —

(Folyt. ée vége.)

Ettől kezdve szerény hajlékunk rendes 
barátja lett. Szivem megtelt egy ismeretlen 
érzelemmel, melyet egyszerűen rokonszenv- 
nek hittem, hisz annyit hallottam erről s 
olyannak képzeltem, mint azt, mely most 
lelkem mélyébe lopódzott Küzdöttem ösz- 
tönszerüieg önmagam ellen, sokszor ipar
kodtam leküzdeni ez érzelmet, hiszen a 
c/éitaian remény édes perczei mellé a bi
zonytalanság emésztő pillanatai is szövőd
tek. ,

Istenem ! Es mind hiába ? Gyakori láto
gatásai uj és u) tápot nyújtottak rokon- 
szenvemnek, nem volt eiőm, hogy szivem- I 
mel megkezdhessek, vakon hódoltam, s 
dobtam magamat a sors elé, mely eddig 
nem ismert uj világot nyitott számomra. A 
rokonszenv lassankint szerelemmé, édes, 
boldogító szerelemmé fejlődött.

Egy ízben meglátogatott engem, arcza 
mint a viruló rózsa tűnt fel nekem, s ő 
egy kis levelet nyújtott át nekem bocsána
tot kérve.

Istenem ! gondolám magamban : bocsá
natot kérsz? Felbontottam a levelet, s 
benne három nefe’ejcs szálat és egy kis 
névjegyre e sorokat írva t a 1 á 11 a m •
„Legyen szerződésünk emléke nefelejcs, 
Szentesítsd meg azzal, hogy soha el ne fe

lejts*
»Szentesítsd meg .azzal, hogy soha el ne 

felejts.« Istenem! Oh Istenem, megtenném 
én ezt; csakhogy nem merem neked meg
mondani. Ó k ! ha tudnád, miként szeretlek 
léged, miként várlak eped ve karjaimba. 
Folyton rád emlékezem, gondolitom  tár
gya te vagy eg ' edül e nagy világon. Sze
retlek I óh , mily nagyon szeretlek!

Eltitkolva, szivem mélyében őrizve vi
seltem boldogságomat Nem adtam tudtára 
még kedves szüleimnek sem, hogy szere
tem őt. Eltitkoltam, amennyire lehetett, 
elölte is s mégis mindent kiolvasott sze
meimből.

Holdvilágos nyári est volt. Felejthetlen 
emlék lesz ez mindenkor életemben. Ott 
ültünk kertem sűrűén befutott lugasában, 
semmi sem zavart bennünket, de semmi, u 
hód  szelíd fénye is csak néha-néha ka
csinthatott he, uTat törve magának a sürü 
lombok között. A fantasia istennője ural
kodott a dicső természet végtelen birodal
ma felett. Nemsokára reszketve simult 
hozz\m s lázas hévvel ragadva meg keze 
met, alig hallható hangon rebegle el a sze 
relnni boldogító nyilatkozatát.

Óh ! mily boldogok voltunk e perezben, 
a szerelem első szűzi csókja lett örök hű
ségünk záloga. Nagyon, de nagyon szeret
tük egymást ugy, mint emberi szív csak 
szerelni tud.

Szerelemről beszélt nekem minden: lomb, 
virág, szellő, madár ; ez övezte körül egész 
lényemet.

De nemsokára irtóztató álmok háborgat
ták mindig éji nyugalmamat. Felejtve, hogy 
oiy valami fog történni, mely minket örökre 
elválaszt egymástól. Egy távollevő kedves 
barátnőm látogatóba jött el hozzám, de e 
barátnőm szépsége magával ragadta őt, 
szive hideg lett irántam. As eskü enyém 
volt ugyan, de a szív, óh ! . . . es másé ! 
Azonkívül még egyéb baj is okozta azt, 
hogy ö az elválás fátyolát vette magár».

Láttam hogy valamit tilkol előttem min
dig. nem akar bevallani! Könyörögtem, 
hogy vallja be nekem őszintén, ami bántja 
lelkét, de mind hiába volt. Egyszer csak 
eljött búcsúzni.

M ennyi kint, fájdalmat okoztak neki a 
búcsúzán utolsó perczei. Nem titkolhatta el 
az iszonya sötét gondolatot, mely lelkét 
maiczangolá, leolvastam агс/áról, vissza
tükrözni láttam szemeiből ; könyeitu, mik 
a búcsú pillanatában szemeimbe ültek, ugy

1 látszott, csak növeliék, keserűbbé tették 
emésztő kínját Elváltunk.

E pillanatok voltak a 'egsulyosabbak, 
miket átéltem va'aha. Nappallá telt éjjelem 
s nappalom gondol *tai egyedül övéi voltak.

Leküzdve iszonyú ‘ fájdalmamat, megnyu
godtam. Viseltem sorsom csapását. Nem ke* 
restem én többé a vi'ág zaját ; daczoltam 
az örömökkel, virágaimnak s az ő emléké* 
nek éltem egyedül. Oda menekültem, hol 
ne>n híboritja nyugalmam semmi de hiába ! 
Követtek mindenhová a vigasztalás rám 
né ive keserű szavai. Csak az ö emlékének 
éltem, ebben kerestem megnyugvást, mert 
szerettem, imádtam öt most is.

V égre kedves szüleim beleegyezésével e 
kolostor néma falai között kerestem nyu
godalmát. Ide menekültem magammal hoz
va a halál biztosan fe) lö csíráját. Bocsás
satok meg kedves, testvéreim, hogy előttetek 
sem fedtem le a lepelt, óh bocsássatok meg 
egy haldokló kéri ezt ; hallgassátok meg öt' 
s ítéljetek fölötte.«

Itt a sorok véget értek. A  fejedelem
asszony szemeibe könyek lopództak, melyek 
azt jeíeuték, hogy az olvasást befejezte. 
Remegve tárta ki karjait, hogy a bocsánat 
édes csókjával enyhítse a haldokló fájda'mát. 
De a drága léleknek nem volt rá többé 
szüksége, lelki isgatottsága elfeledteté ve'e 
az utolsó pillanatok kínjait. De a könyek, 
melyeket a fejedelem asszony kedves K r í 
mekénél hullatott: fekeóék benne az élet 
utoisó erejét.

A  zárda órája a rémségen időt hirdette, 
a tizenkettőt.

Nemsokára eljött a halál lehér leplében, 
hogy a drága gyermeket elrántsa (ölük, s 
a boldogok hazájába költöztesse.

A szép angyal ajkáról még egyszer e l 
haló, de tisztán kivehető hangon egy név 
szállott el egy férfinév! s azzal visszaha- 
ny&tiott a fejedelemnö karjaiba.

Szemei, melyeket a halál l&tyola te'jesen 
betakart, még eg \ szer felnyitlak я a  búcsú 
utolsó nyugodt pillanatát vetve környeze
tére, lezárultak . . . Örökre óh ! örökre. 
Kiszenvedett.

A fejedelem-asszon у imára s/ólilá fel 
gyermekeit, s ezek mindnyájan térdre bo 
rulva zokogás közt törde ték az imásáp szent 
szavait.

A  lélekváltság kis harangja egyre szó1, 
behai ik most is a csendes cze^ába- de nem 
hallja többé az kinek le’ke üdvéért szó' oly 
szomorúan, oly meghatóan.

A drága hatottat felöltöztették menyasz- 
szonyi ruhájába.

Gyászba borult a zárda. Karcsú viasz
gyertyák vetik rá sápadt lényeket, selyem- 
szövetek takarják be testét. A zárda virá 
gai adják az árnyat, tömjén az illatot s a 
halott oly boldognak látszik ez örök 
álomban.

Nem hagyta rajta a haláltusa borzasztó 
bélyegét nem tükröződik fájdalom arczán, 
ajka még most is mosolyog —  ugy, mint 
mikor meghalt.

Egy nagy szomorufüz aljában áll a sír
bolt. ide helyezték őt kedves testvérei.

Minden hús, szomorú, csak a kis madár 
dalol vígan- mert hisz a temető az ő ha
zája.

Besötéledett. Fény bogárkák metszik át, 
aranypontokhoz s vonalakhoz hasonlóan, a 
levegőt. Elnémult a madár dana, сзак a 
bagoly sikoltoz a zárda sötét tornyán, c?ak 
ez zavarja a csendes magányt.

A  föld felett a nap hinti szét aranyos su
garait, ezer változatban ragyog a természet, 
— lenn a földben sötét minden, ott az 
örök éjjel tartja uralmát.

Jertek. kedves testvéreim, hagyjuk el e 
helyet, hol Ő csendesen álmodik, bizonyára 
a boldogságról, melyért szive megtörött.

Ne sírjatok ! »Él még a sir felett is egy 
remény!« Amit a föld tőle megtagadott, azt 
talán megadja az é g ! . . .  .

ESp ÉRANCE.



adomány. Ez ideig lapunkhoz a képezde 
igazgatósága által észközölt gyűjtés ki
mutatása küldetett be Begyült össze
sen 1 1  frt 80 kr., amely összeg ren
deltetése helyére küldetett.

— A Csáktornyái dalárda által f. é. 
június hó 11 -én a ttizkárosultak ja 
vára rendezett dalestélyen felül fizettek 
a következő urak: Máyer Hermann 
50 krt, Hochsinger Sándor l fi tot 
Neumann Ignácz 50 krt, Hetényi 
Imre 10 krt, Ziegler Kálmán 1 irtot, 
Todor József 1 irtot, Pecsornik János 
50 krt, Szilágyi Gyula 50 ki t, Pecsor
nik Károly 50 krt, Dr. Krasovecz 
Ignácz 50 krt, Vráncsis Károly 50 
krt, Zakál Henrik 1 frtot, Molnár 
Elek 1 frtot Margitai József 50 krt, 
Király Lajos 50 krt, Dr. Schwarcz 
Albert 50 krt, ifjú Benedikt 50 krt, 
Strausz Sándor 50 krt Lövensohn 
Miksa Nedeliczről 20 krt, Goldstein 
Béla 50 krt, Szieber János 50 krt,
N. N. 50 krt, Weisz Károly 50 krt, 
Bozzay Pál 1 frt. Hirschmann Leo 
50 krt, Pethő Jenő 50 krt, Pochner 
Ferencz 2 frtot és Policzer Adolf 50 
krt, Policzer Gyula 1 frtot külön To- 
roczkó tüzkárosultjai javába, összesen 
18 frt 80 krt. A nagylelkű adakozók 
fogadják a tüzkárosultak nevében egye
sületünk forró köszönetét. K*lt Csák
tornyán, 1887. június hó 12-én. Po 
lyák Mátyás, egyl. pénztáros. Szinko 
vice Ferencz, elnök.

— Felkérettünk több Csáktornyái 
po’gár által annak konstatálására, hogy 
a helybeli áll tanító képezde növendé
kei is dicséretesen működtek közre a 
folyó hó 1 1 -iki tüzeset alkalmával az 
oltásnál, amennyiben a tanítójelöltek 
önállólag kezeltek [egy fecskendőt.

— A képezdei zenevizsgálat a kö 
zönség meleg érdeklődése mellett tar
tatott meg f. hó 16-án. A csinos rajz
és munka-kiállitásnak is számos szem- j

lélője volt. A zeneterem ezúttal is na 
gyón kicsinynek bizonyult s ismét 
felújította az érdekelteknek abbeli óha
ját, vajha minél előbb felépülne az uj 
képezde. A zenevizsgálattal a képez 
dei záróvizsgálatok befejeztettek Teg
nap reggel hét órakor Zrinyivár ká
polnájában tartott „Te Deum* után a 
tanév ünnepélyesen bezáratott. A jövő 
héten tartatnak a képesítő vizsgálatok.

— Szétrobbant egy 10  akós pálin 
kás hordó f. hó 16-án Csáktornyán 
Mayer Salamon kereskedő pinczéjében. 
Az ágyú hangjához hasonló dörgés az 
egész utcza lakosságát rémületbe ej
tette. A robbanás úgy történt, hogy 
a szilvoriummal telt hordó kiürittet- 
vén, egy napszámosnak adatott át ki
öblítés végett; a napszámos azonban 
előbb ki akarta kénezni a hordót s a 
hordóba bocsátott kén okozta az ex- 
plodálást. A robbanás pillanatában a 
napszámos a hordó tetején ült Elkép 
zelhető a napszámos rémülete, akinek 
azonban egyéb baja nem történt

— Értesítés A perlaki állami ele 
mi fiú- és leányiskolában a t. tanévi 
záró vizsgálatok f  hó 23 és 24-én a 
következő sorrendben tartatnak meg : 
23 án d e. I fiu-, I. leány-, II. fiú 
osztályokban; d u II. leány , III. 
fiu-, III. leányosztályokban 24-én d. 
e, IV . V, fiu-, és IV. V. leányosz 
tályokban. Erre a t. szülők és tanügy- 
barátok meghivatnak. A gondnokság

— A Csáktornyái választókerület
ben a képviselőválasztás tegnap ej te
tett meg. A választási küldöttség reg
gel 7 órakor letevén az esküt, Molnár 
Elek elnök pont 8 órakor megnyitotta 
a választást s fél kilencz órakor, miu
tán csupán egy jelöltre adatott be 
nyilatkozat, Királyi Pál bu apasti la 
kost egyhangúlag megválasztottnak 
nyilvánította. Ezalatt a kerületből 
mintegy 1000  választó a közs. iskolá

nál gyűlt össze s innét zeneszóval és 
zászlókkal a megválasztott képviselőért 
mentek aki a reggeli vonattal meg
érkezett s Ziegler Kálmánhoz szállott. 
Királyi Pál a választók lelkes éljen
zése mellett a közs. iskolához ment, 
ahol Molnár Elek választási elnök át 
adta a nemzeti szalaggal átkötött man
dátumot. Királyi Pál a felállított emel
vényen a választók élénk éljenzésével 
é* tetszésnyilvánításával kisért hazafias 
beszédet mondott. Megható jelenet volt, 
amidőn a kis Sárosy Lacz díszes selyem 
zászlót és a kis Tódor Linka gyönyörű 
virágcsokrot nyújtott át a képviselő 
nek. — Molnár Antal a népnek Királyi 
Pál beszédét tolmácsolta. Ziegler Kál
mán és Tielér József pedig a válasz
tóknak a szives megje enést köszönték 
meg. Végül Molnár Elek vál. elnök 
a közönségnek mondott köszönetét, 
hogy elnöki tisztében támogatták Az 
elmondott beszédek hazafias iránya 
általában, pártkülönbség nélkül jó be
nyomással volt a hallgatókra. A meg
választott képviselő a nagy néptömeg 
lelkes éljenzése kíséretében visszavo
nult lakására, ahol tisztelgéseket fo
gadott. A hegyvidéki választók trombi 
taharsogással a nagy távolság miatt 
csak 1 U órakor vonata к be Csákt r. 
nyára. — Délután 1 órakor Szeivert 
vendéglőjében társasebéd rendeztetek, ame
lyen pártkülönbség nélkül mintegy öl vénén 
veitek részt. Az első Mköszöntöt Ziegler 
Kálmán mondotta Királyi Pályra, Királyi Pál 
a választok s Molnár Elek egészségére, Szi
lágyi Gyula Ziegler Kálmánra, Ziegler párt
barátaira, Királyi Pál Ziegler KáImáméra 
és a Csáktornyái lelkes hölgyekre, Ziegler a 
képviselőre, Királyi Pál Molnár Antalra, Mol
nár Antal megköszönte a telköszőntést. Mól 
nár Elek az egyetértésre. Kollarits Mihály 
versben tréfásan Sárossyra, Zakál Lajos a 
képviselőre, Séra a bizalmi térfiakra, Ziegler 
a muraközi népre, Pruszatz ezt megköszönte, 
Zakál Henrik Aponyira, Királyi Csáktornya 
váios polgárságára emeltek poharat. A társas 
ebéden jelenlévők e sorok írásakor bent.

a nép lelkesülten kint kiáltja, .hogy „Éljen 
Királyi Pál!*

— Jótékonyság A Csáktornyái nép- 
és polgári iskolai szorgalmas tanulók 
közt kiosztandó utalom-könyvek be
szerzésére szívesek voltak adakozni a 
kővetkezők urak : N 1 frt, Zakál Henrik 
5 frt, Lukofnyák János 1 fr , Szeivert 
Antal ifj. 2 frt, Sárosi László 3 frt. 
Z egler Kálmán 3 frt. Hochsinger Sán
dor, 2 frt. Stefáics Miksa 1 frt, Dr. 
Schwa z Albert 1 frt, Hir»chman Leo 
2 frt, Mayer Salam n 2 frt, Mayer 
Herman 1 frt, Kohn Herman, Neu 
mann Albert 2 frt, Szilágyi Gyula 2 
frt. Wettendorfer Dávid 1 frt, Vlasits 
György 1 frt, Horváth Lajos 3 frt. 
Nuzsy Mátyás 1 frt, Molnár Elek 2 frt, 
Bölcs József 1 frt, Baron Lipót, Báró 
Neffczern Károly 1 frt, Prusatz A la
jos 1 frt Összesen; 42 frt

— Egv nyomdai tanoncz azonnal fel
vétetik. Bővebbet lapunk kiadóhiva
talában

Idegenek Csáktornyán.
(Janin* 10—17.)

A  . § £ $ $ 8 3 *  szállodában.
Stern Rudolf kereskedő Budnpest.
Hospel Lajos keresk. Vasvar.
Mautner Hermann keresk. Pécs.
Deutsch Richard ügynök Bécsi.
\Volt koffer N. keresk. Daru »ár.
Fbigl Jó -séf kereskedő Péc*
Hercz. Crouy Lipót altábornagy Bécs. 
Pompé Jén»s felügyelő S*.-Fehérvár. 
Wimmer N. ezredes Varazsd.
Lenek N. alezredes Bécs.
Opelcz Emil ügynök Bécs. 
líraim József könyvelő Веса.
Nascbil Adolf Budapest.
Szentenyey Janos ügyvéd I ud «pest. 
Stoner Ferdinand Bécs.

A  ,  Ь & т Ш  »U tódá ba n
Kotnják Mihály káplán Gyelekovees. 
Walbach Jakab Pettau.
Winter Emil ügynök Majnai Frankfurt. 
Graszer Jgn.,cs keresk. Budveisz. 
Brückner Gusztáv Kanizsa.
Br. Stawenow N Budapest
Goretzky N. pénzügyőri biztos Egersxeg.

Druftvo, druíba

Jedenput je Kalman zapital gospona 
navuöitela:

„Jeli oni gosp. navuéitel radi imaju 
druítvo i sjedinjenost ?

NavuÖ. Je, ja rad imam druitvo, ali 
samo pod nekojimi n&éini Ja se нато 
vu mojoj veri na nikoga ne oslanjam, 
i pod svakim naöinom verujem, kaj 
пая vera vuéi Nazadnje, ako ja kaj 
znati hoéem, onda se moram navéiti.

„Na primer, ako hoéem znati, jeli 
ogenj peöe, onda pribbzim к njemu 
dosta. Ako hoéem znati, jeli je bolje 
polovice ili celoga krumpira saditi, 
onda próbám predi jednoga, onda dru 
goga naéina *

Так je to i pri druibah i sjedinje- 
nostih. Tu takaj samo po hasnu 
sudim. u

Peter; „kaj je to druZba?“
Navuó Posleniki, mestri se dogovo- 

riju, da budu zajedno vu druábi delali, 
misled, da budu tak vise hasna imeli 
Sdruíenje ili druÉtvo vnogi preporuóaju.

Duda*. - „Ako nebi bilo deidja ili 
lepoga vremena, jeli bi druÉtvo moglo 
vőiniti, da bi áitek dozrelel ? i ako bi 
tabor nastal, jeli bi druíba mogla 
obraniti hiie od pogorenja, u

Kalman. „Oh ja znam, da su Dudáé 
neprijatel druíbam. “

Navuó. „ A ti si njim priatel ? Ti samo 
go vor ö od njih, ali ne stupiá niti vu 
jedno druátvo. Jesu vnogi, koji samo 
drugim znaju tolnáét dati, a sami ni к aj 
neőeju vóiniti.“

Kalman. „Meni nije potrebno vu 
druítvo stupiti. “

Navué „Ja spadam med one, koji 
po navukih evangéliuma óinij и : Pazite 
dobro, i izberite »i izmed onoga, kaj je 
najboBe. -  Ja nisem hotel govoriti od

druátva, dók god nisu drugi probali 
Morém reói, da do vezda niie navek za 
rukom iálo, i nekoji su zaradi toga 
prepali, Ja vám budem povedal moje 
miélenje

„Ja mislim, da se samo vu onih 
poslih sdruáimo s nekim, kője nemremo 
mi sami zvráiti Ako ja morém sam 
nekaj r.apraviti, kaj je pet forintov 
vredno, onda se nebudem s nikim 
sdruáil, da bi se s njim onda vu hasnu 
razdelil.“

„Samo se onda sdruiimo, ako drugaé 
nemremo napraviti; nismo zadosta 
moguéi jaki, prikladni, da bi posla 
sami zvréili. “

Skupne interese ne ljubi nigdo. 
Druábeniki su sami svoji meátri. “

„Na dalje, pri druítvi hoöe svaki 
pravoga puta kazati, i tak nije prava 
sloínost, nazadje mora biti negdo, koj 
sve ravna, i táj ravnatelj mora sve znati 
delati, zvráiti i prodati “

„Nazadnje pri takovili dru tvah 
hoéeju, da bi svaki őlan jeduakoga 
dohodka imel, a to nije praviéno. Svaki 
mora piacú po svojih zaslugah dobiti a 

Peter. „T o je prav tak, как da bi 
za jednu veliku kravu tuliko platili, 
kuliko za jednu malu kravu.“

Kralj. „Ako su posli po svih stranah 
hudi, onda to i druábeniki éutiju “ 

Dudád „Ali ako on, koj posla daje, 
poceka bóléé vreme, i svojim poslenikom 
dosta posla da, onda i dru>,beniki 
lehko vu stisku dospeju.“

Santek„I nigdoneée kupiti njihove 
drage stvari.

Navuó. „Vdiá, dragi Kalman, niti 
naéi sueedi ne misliju, da bi druába 
mogla ljudem sreőu kovati. Neima 
lakvoga stvorenja, kője bi svim ljudem 
srecu pruialo. Svaki je svojoj sreéi kovaó 
a na to je samo jeden naéin: Delaj s

óim vise, marljivo, i polek to^a budi 
skrbljiv; ali to naj bude tak svaki den. 
podjednom Ovaj naéin je najbolsi 
í naj sigurnesi put к d »brostanju i 
sreői “

íz povesti magjarske-
Béla I (1061— 1060 »

Béla bil bi mogel naj vrlesi kralj 
biti, da ga neéemurna smrt nebi bila 
tak rano iz ovoga sveta pobrala. Vu 
dveh letih svojega kraljuvanja je 
vnoga dobra véinil orsagu i narodu.

Neprestani nemski tábori, domaéi 
uemiri su orsaga skorom éisto preobr- 
nuli. Kr^éanska vera bila je slaba a 
poganiska vera se je prióela buditi. 
Vu takovoj zmelariji reda napraviti 
nije mali posel.

Béla je naj predi obeéal oproscenje 
svim onim, koji bi se iz NemSke ditno 
povrr uli. Mladi Salamon je naj me tarn 
bil, i posle smrti Andraáove je vnogo 
magjarskih plemenitatov za n j i m  
pobeglo bojeó se pred Belom. A Béla 
na mesto, da bi se fantil, oprostil je 
svim, i njihova imanja pod obranbu 
vzel Svakojaé • e nepotrebne porcije je 
Bela dotrgel Na spametni naéiu je 
buntovnike vtisil I da bi orsaőke posla 
s im bolje vredil, pozval je Magjare 
na orsaéko hpravisóe vu Székesfehérvár.

Óvd se je skorom zlo pripetilo.
Vu srdine naroda je jóé áivila poga- 

nianska vera. Vu áumah su jós skriveó 
alduvali konje bogu.

Belovo mirno pona^anje je obatrivelo 
staroverce Mislili su, da bude njim Béla 
taki dopustil cirkve ru'iti i staru vera 
vpeljati.

Vnogo ljudib se je zislo na spraviséu. 
Mislili su, da budu ovdi najbolje mogli 
preizvesti svoju nakanu, cilja postici.

Janos, sin Vate bil je vodja buntovni*ah. 
S sobom je dopeljal svakojaöke cigane 
i stare babe.

Nekoliko poganinov imeli su dugoga 
jezika, nagovorili su naroda, da bi 
poprijel staru veru, i narod se je dal 
pred kralja vodití Ovdi su s velikom 
vikom zahtevali, da bi njim kralj do- 
pustil staru veru opeljati, sveéenike 
pretirati. krséóanske cirkve porusiti.

Zabadav njim je Bela govoril da 
bedastoóu potrebuju od njega. Niti ga 
nisu posluáali.

Kralj si je dakle drugaé pomogel 
Pro il je naroda, da bi mu dali t i dni 
vremena za premiglenje, za toga vreme-» 
na je skup deríal iz susednih varme • 
gjijah soldaéiju, vno2inu puka su soldati 
raztirali a vodju vlovili To je bila zadnja 
buna za staru veru

Vezda je Bela naatavil svoje posle. 
Odredil je, da poljodelavci moraju imeti 
hi2e, gde budu stalno iiveli i zadríavali 
se. Odredil je sejme. Vfedil je meru,^ 
da nebi púk jeden drugoga vkanju- 
val. Dal je napraviti srebrene peneze, 
i odredil je, da 40 penezov éini jednoga 
bizantskoga cekina Za kratko vreme  ̂
je veő bilo moéi spaziti posledice nje- 1 
go vili dobrih naredbah. Ljudi su boga- 
tesi postali, i svaki je vugodno mogel 
kiveti.

Samo Nemei nisu mogli miruvati. Bu- 
duö je cesarHenrik LV. isöe mladi bil,zato 
su mesto njega ravnali nenrHkoga orsaga 
Hano i Adalbert biskupi i Otto bavarski 
herceg. Ovi su naime ételi Andrasovo 
ga sina Salam,ma podiéi na mapjarski 
tronuí, i polek toga prbkrbeti si vlast) 
nad Mag jarskom.To je bila veöod negda 
najvruőesa 2elja Nemcov. ]

Bela Hel se je te nesreée obranitir 
vodil je tabora vu Austriju, ali 
mu vezda nije slutila. Tabora nije то



dovráiti, ar kad se je vu Dömöiu zadr- 
2aval, poruáila se je hiia, i vrednoga 
kralja su podrtine vmorile.

Sledil ga je Salamon.

Kaj  je novoga ?

— Kvar vu Eperjfáu. Kvara vu po- 
goietom Eperjeéu su popisali i izraéunali. 
Vu negibuéih imetkih zgorelo je 576,940 
frti 19 kr.. vrednosti, vu gibueih stvarih 
247 752 fit 24 kr. vrednosti. Svega 
skupa 824,692 frt 43 kr. Od toga bib 
je osigurano 320,581 fit 20 kr. neösi- 
gurano 504,111 frt 23 kr. Buduö bu-

i deju se pri izplacanju osiguranih stvarili 
procenti doli vtegnoli, zato je kvarjoáée 
veköi, как gore spomenuto. Vu ovu evotu 
nije vraéunano, da su pogorele varine- 
gjmske hifié i sudbeui stol, koj kvar 
izuafia opet 45 jezer frti.

— Bedasta Sala. Vu Seelovitzu vu 
farbarskoj fabriki su dve риге isle vu 
malu hiiicu polek mafiiuskoga kotla po- 
öivat 8i. Jedua njihova pajdaáica je epa- 
zila nje, i nagovoriia mannish), da bi 
pustil na oje íz kotla p«ru (sapu), kaj 
je on vu sali i véinil. Piestrafiene росе 
priéele su kriöati, i ua to je maSinista 
Zastavil paru, ali nije gtel vrata od 
pret. Kad je potlarn vrata odprl, véé 
su puce bile sve zefigaue i poparjene 
od vruCe sape. Jedua je drugi deu 
vumrla, a druga je fiivá ostala, ar kad 
je spazila, da sapa ua nje ide, potegnula 
si je stavljaéa na giavu. MaSinistu su 
v refit zaprli.

— Zgorete ladje. Vu Hamburgu je 
nekoliko ladjah zgoielo. Najv se kvara 
je na City of Dortmund zvanoj engiez- 
koj ladji, na kojoj je ulje bilo. Kapitän 
je ]ako ranjeni, a ua ladji je sve zgore- 
)o. Na Qladiaror zvanoj ladji je 300 la 
dicah robe, 500 lagvov vma pod kvar 
odiglo. Na Progress vu Goole zvanoj ladji 
je ogenj takaj vnogo kvara napravil. 
Pet b.odov je takaj zgorelo, ua kojib je 
iveplo bilo. Iz jednoga broda je jeden 
dlovek 8 ?enom i detetom vu vodu sko- 
óil. Cloveka su oslobodili, a fieua i dete 
su ee vtopili. Ogenj se je tak pripetil, 
da se je vu jednim magnzinu pamuk

vufigal. Pred magazinom bila su s slamora 
nakladjena kola Ova slama se je takaj 
vuigala, a od nje preäel je ogeuj i ua 
ladje. Kad sn ogujogascom na znanje 
dali, véé je cela obala vu ognju bila. 
Kvar je jako veliki. Kad su vu varaSu 
dull giae od nesreöe, taki je vnogo 
stanovnikov vun dobeialo. V nőéi ob 
jedeuajeti vuri su ved iz 19 fipricalkah 
ápricali. Mornari nisu imeli stana, i zato 
njim je ravnateljstvo moralo etana dati,

— Ognji vu Nagy-Karolju. Vu ovim 
vara*u, koj je skorom disto izgorel, su 
stauovniki vu najvekäiiu strahu, Nekojim 
ueéemurnim ljudem nije dosta to, da su 
ved vnoge ljuie nesredne veinili, uego 
j“fi podjeduom vufiizeju hifié. 4. o. m. 
po poldan su ognjogasci ua dvih mestah 
pogasili ognju, i komaj su dimo do^li, 
ob pol uodi je veó opet ogeuj bil. V 
jutro ob 4 vuri, pred poldau ob 10 vuri 
i okolo poldneva su takaj Ognji bili. Za 
dvadeset i cetiri vur je dakle ^estput 
bil ogenj vu varafi'i. Stauovniki hodeju 
zdvojiti, spati uigdo neufa, ar stanovuiki 
podjednom dobavljaju liste, vu kojih njim 
se s ognjoin groziju. Varasko poglavar- 
stvo sve mogude vöini, da bi se varas 
od uesr« de oslobodil. Zandari i s »ldadka 
strajU o*tro pizi ali zlo^inoe uemreju 
vu ruke dobiti. Stauovniki prosijuoim - 
nisteriuma Statáriuma, da bi s tim zlo- 
di nee prestr&*ili.

— Vu BeCu su 6 o. ra. Speltiri i 
Leoua Date vu jeduom zrakoplovu (luft- 
bdouu) vu zrak odleted i drug» den su 
ved telegrafuali iz Kapuvara, da su 
sreiiio na zeinlju dofrli. Zrakoplov se je 
na 2740 luetrov vis*ue podigel, a nad 
Feitö jeze'om je 600 metrov visoko letel.

— Vu Parizu je jeden teater zgorel * 
Jeden m adi oticir, koj je takaj tarn 
bil, ali je vusel pred nesredom, je svo- 
jim pajdag m vu áali ovak povedal): Ako 
bi ja bil zgorel vu teatru, onda bi svi 
Ijadi bili zgoreli. Ja uaime kad idem 
vu teater, uavek predi pogleduem, kud 
bi bilo moci, najleáe vujt , ako bi se 
teater vuzgal. Так sem vdiuil i vezda, 
pik sem spazil, da je najbolje pobfdi 
na verandu (balkon). —  Так sem i 
vöiuil. Na verandi sem po.ekal, dok su 
Bii hitűi gori vuie, po kojim sem se

! doli spustil. Ako mi nebi bili hitili vuie, 
bil bi prez svaké pogibelji i nesreöe doli 
skodil —  Vu novinah ditamo, da su pod 
zgoretimi i podrtimi zidi na*li 70 mrtvih 
ljudih, а 10  ljudih je vumrfo véé izvan 
teatra, a isée sedera ljudih fali, za koje 
znaju, da su na veder vu ovaj isti te
ater i*!i.

—  Kuliko mesa potroáiju vu Berlinu 
Vu 1885 86 letu su vu Berlinu potro- 
öi'i l,55ö 233 cente mesa, i to 667 909 
centov govediue, 629,252 cente svinjeti- 
ne, 153 220 centov teletiue i 126,852 
cente ovéijega mesa. Od toga mesa jednu 
tretinu doneeeju iz drugih mestah vu 
Berlin, a dve tretine. po priliki jeden 
miliőn centov domaj priskrbiju i zakoleju. 
Po prek raéunajué dojde na svakoga 
na leto 63 kilogrami mesa. К toinu 
dojde ifice vnoga mladiua i divjadiue, i 
t ik je modi raéunati na svaku osobu na 
leto 75 kilogramov mesa.

— Krad ja na p.áti. íz Paiiza su 4. 
o. m, p >slali eduoga paketa vu Antwer
pen, koj je 5000 fraukov bil vreden. 
Nutri bili su pen<‘*i. Ovaj paket se je 
putein zgubil. Iztragu su ved zapoöeli.

— Potres bil je 9. о. m. vn Turkes- 
tanu. Vu jut"o ob péti vuri se je zemlja 
stepla, i skorom se je celi Vernoje va
ras zrufi.l. Gimnázium, Spital, cirkve su

I pórusé ie. 120  ljudih je zgubilo fiivljenje. 
Friede general i cela njegova familija 
su raujeni. 125 ljudih je ranjeuo, Zein- 
lja je spúcala. Pot es se opetuje

— Veliki ogenj 1 2 . o. m. okolo pol- 
dneva vu Moámju 24 hifi i gkednjov je 
izgorelo. Ogn,ogasci ни s teikom műkőm 
pogasili ognja. Ogenj je iz nepazljivosti 
íj ástál.

— Smrt jednoga tigriá-lovca. Vu 
ßarnbayu je vumrl Hormusjee Edulji 
Kotwaiuak glasoviti lovec tigriSov. On 
je vu evojem iivotu viöe как 100 ti- 
grisov strelil i nigdar nije ranjen bil. 
Njegovi pajdasi su mu laui lepu puá.vu 
daruvali. Zaduji tjeden dosuljal se je 
jeden leopard na ono inesto, gde su se 
lovci pod:vali. 8igurni lovec podigel je 
pur̂ ku na zvér, ali vezda ga je sreda 
ostavila. Zver je na njega skofii a, jako ga 
je randa, i glasoviti lovec je za kratko 
vreme vomrl.

ZABATA
Pesme odricanja. 

Prevodil: A. Pataki.
(Dalje)

Tuiite se na bol sica,
Da j * vam fiivot bez blafieustva . 
Dan za dnevom kriz donosi.
Tufiba ta na vusna vadib,
Tom trpeljenju nij pornodi!
Mnofia samo vedma boli,
Krvna srea vaéeg rana 
Svakora réécom se ponavlja 1

Teiki j ’ teret drévo kiifia !
Tu/ba ta je nocca temna !
Vno2a jofi bol. ar po nodi 
Nade zvézda se ne javi !
TeÉki j*  teret diévo kri^a 
Tufiba ta, je uodca temna ! * . .
Ar vi nikak ueverjete,
Odricauje mir da daje !

(Drugiput dalje)

Kossuth Lajos
(iivotopisni obrazec.)

(Dalje.)

Predavauje mu se je vu prvom роки- 
áanju maio zadevalo, ali vu Guidhallu 
je vre в tak vom lahkoéom, tak tekuőe 
8 tolikim Éarom, pravilnostjum i zanosom 
govoril, как da в tribiue (govorniOki 
stolec) drugaeije uigdar nebi bil govoril, 
nego vu englezkom jeziku.

Zalim je na koppenhage^kom ptdju na 
jednorn svedanosti priredjenom velikom 
pudfeom zestanku, i pri vnogih drugih 
prigodah spodobnom srröom tak vu 
Londonu, как vu drugih velikih varoáih 
binglezke i 6 kotske g«voril. Po3traui 
varoii su se pak v natecanje podigli, 
da se i nad londoski nzneseju i navlastito 
birminghaskomu i manchesterskomu spo- 
dobnoga doöeka, te^ko da je Englezka 
dolivila.

Vu EnglezkoJ izredeni KosSutlnvi 
govori izifili su vu dveina izdanji, doöim 
od austrijanskoga poslanietva plaöena 
Times, koja se proti njemu podubvala 
pieati, javuo je ze/gana.

Novembra 1851. se je Ko.-guth opet 
vu Southamptonu ua lad и da na poziv 
predsednika Severn Amerikanskih sjedi- 
ujenih drÉavah vu növi svet odputujc, 
Sprevadjali su ga iena mu, Puljskijev 
par, Pavel Hajnik lhÄs, Grego ij Beth
len i drugi. Puljskijevi su vu svojili 
vrednih samostalaih delih opisali pod na- 
slovom ,,\Vh t**, Red, Blue4* prelépe 
predele svojega putovanja po Ameriki.

Neimamo prostora, da bi ua videlo 
izneeli pojedina preslavljenja i pocasti 
s kojimi je Kofifiuth posvui na ogromnih 
nepreglednih prostormah sjedinjenili drfia- 
vah pak joá i vu robskih bil doéekan. 
Giavno je, da je kakti pozvanik „ame* 
riékoga puka i zestanka“ prvih duevah 
me sec a decembra vu Newjorku van stu- 
pil i о nde do onda s nevidjenom joá 
ceremouijom i svedanostjum do ekan i 
pozdravljen bil. I как takov vodjen i 
sprevodjeii bil vu obedve hi>.e z^stauka, 
tér vu belőj hi&i na desnoj etrani pred- 
seduika bil posadjen. Takvo poóaáfcenje 
kakvomu potlje Laffajette, nigdo neje 
delnik bil.

Kossuth je na vee od sto razuolikih 
mestih Amerike izrekel govore, z med 
kojih F. W. Newraanns londonski uöitelj 
zebravfii najznameuitefie, vu jednom je 
debelom svezku izdal. Ov jeden jediui 
svezek dovoljen bi bil obduvati vekoveénu 
slavu Demosthenesa novoga véka Sto 
govorab vu tudjem jeziku od jednoga 
predmeta, pak ipakkak malo ponavljauja 
vu mislih как púim, как neiztroéljivo 
izmenjanje, vu za bvaéanju razuraljenja 
vu izgovorjenja, vu priliaah spodobab 
e redjum preobladajuői dokaz ob stvarja- 
jиó >j muci bistroumnosti.

Za duge odsutnosti dal si je kőér vu 
odgojilisCe vu Londonu, dva sina su mu 
pak s Karadijcm pri hifii Puljekijevoj 
takaj zu Londonu bili namefóeui, gde je 
vrhu njib, как i vrhu Puljskijeve zaos-

tavljene mladoletne dec3 jedeu skup ;o 
pozvani prijatelj skrb vodil. 1852-ge 
povrnnl se je Kofifiuth s p’-edobitnoga 
svojega putovanja nkoli Amerike, vu 
London, te je uekoje vieme v zaseb- 
nost stegnjeni vu domoljubnoj tugi iivel* 
koju pred noge mu padajuőa privrtenost 
i odauost etranskoga puka neje bila vu 
stanju vpokojiti.

Europejoki je podloíaj med tim do 
jeseni 1853-tje na gubidek dovadjal do 
onoga punkta, gda je sledujom Aleucikof- 
fovoga zavzetja tursko-ruski boj buknul, 
EngleSka i Fraucuzka nesu se s Cinom 
vu to meáale. Diáanje Austrije je pak 
pri tom H poéetka tak dvoumno bilo, 
da se je za nekoje vreme kakti neizvcstno 
pokazalo : nemislili óva s Ruskom pod 
imenom posudbenoin od 48 49-te vu na- 
godbu etopiti?

Za kratkoga toga vremena imel je 
Kcsáutb s portum turska vlada iivahne 
sveze i pogadjanja, te se uzvitlalo jednako 
doma i izvaua /ivué m Magjaroin uhvanj i 
da se pribli/ava vuia oslobodjenja diuah. 
Rusiju s najslab áom etranom s pobu- 
djenjein ze stranke Poljske s nami vu 6u- 
éenju i trpljenju bratiuskim, poljskim 
narodom napasti, diuilo se za naravsku 
zadadu bója.

Engleíko i Francuzko uplivanje je 
med tira rodilo krimski boj, s < im su se 
i svetleca uhvanja zru.íila,

Ali Koésuth zato ueje prestal s mo- 
gudim svojim perom i s moguőüij m joá 
govorom к raj Poljakah te proti podu- 
zetju krimske bitke buuiti. Po redo je 
opet obhodil zemlju, v nag »milanih zes- 
tankih govorii. eSuudajska Times41 potlje 
pak r Atlastt novine svaké su subote 
izabrane ólanke od njega douaáale, koji 
su ravno как vu Englezkom d^íani mu 
govori, pak toliko vrstnih delah, zaseg- 
nuváa prelepoglasne presecajuöe izgovo- 
re odavale.

(Konec ilfdi.)

— PoStarske Sparkasse obstojiju 16 
meeecov, рак véé imaju viáe как 2 mi- 
lijune gotovih penez.

- Vu Starim Budimu su vlovili zlo- 
ő«nce, koji su krive peneze delali, pak 
su na l̂i pri njib vnogo na pol veő zgo- 
tovljenih banjkah. Banjke bile su jako 
dobro napravltne i bile bi vnogo nevu- 
godnostih zrokuvale, ako bi bile vu 
trgovinu dofi e.

— Vu priloékih kr. ákolah budu se 
izpiti 23-ga i 24-ga o. m. odbrfiali. 
Poátuvane roditelje na te izpite s poitu- 
vanjem pozove: Skrbn étvo ékolali.

— Iz dolnje M ag jarske  éujeju se ovi 
giasi. Velika popla^a je vu Makó. Voda 
je tak visoka, da se prek sancov preleva. 
Since moraju podjednom popravljati, i 
1500 ljudih den i noc dela. Ako bi se 
glavni áanc predrl, pol varaáa Makó bi 
voda oblejala. — Leie zvauo selo je 
véé, как tri fertalji pod zemljom, tarn je 
velika pog belj. Voda je s velikom ja- 
kostjum doJa, i komaj je nekaj bilo moéi 
obrauiti. Stauovniki su vezda prez stana 
i kruha. —  Vu Hód nező-Vásárhelyuj je 
takaj zlo. Voda iz Tise sve bli£e i biiáe 
ide к varafiu. P/edrtoga fianca su komaj 
popravili. Ljudi jako delaiu, ali i voda 
je 8vaki das veksa. Torontal-Ujvar zvano 
mogto je ttkaj voda poplavila. Do vezda 
je 150 hiÉah dospelo pod vodu, a 18 se 
je zrufiilo. Miuister Baross Gabor je 
pogledal poplavu, obatrivel je stanovni- 
ke, veleénjim, dasugauci svi popravljeni 
i da voda ved menjáa postája. — Do 
vezda je voda vnogo okolicah poplavila i 
do 6 rnilijouov kvara napravila.

— Vu Rusiji je vnogo diplomj anih 
fienskih. Na ruskih sveudilifitih (univerzih) 
je vu proliim letu 779 fienah bilo, a 
med njimi 31 zamufina. S veksiuom su 
kderi velikaáov i oficirov. 500 njih se 
je vuéilo prirodoznanstvo, 243 jezike, 
36 pak radunstvo. Lani su 122 ienske 
zvrfiile őkole, i iz med njih je 85 dobilo 
diplomu.

— Mir b"de i nadalje obstal. Kaul- 
bars ruski geueral véli, da ruske vojske 
nisu zъ tabor pripravne. Francuzi ни se 
vmirili. Vu Sofiji se miuistri med sobom 
neslafieju, a iz toga moreju hude posle- 
dice nastati.

—  Vu Berlinu nije dobro. Betegen 
je stari cesar, betofien je nasljednik tro- 
nufia, betegen je Bismarck. Cesar se je 
prehladil ; njegov beteg nije jako pogibe- 
Ijen, ali on je stari i veüku pafcnju treba. 
Bismarck iáée vu starim betegu lefii, 
Nasljednik trouuäa je pogibeljuo betegen. 
Véé su ga dvaput operirali, ali vu grlu 
mu je opet uateklo. Nazaduje budu mu 
probaii gigu prerczati, ali od toga pak 
lehko vumre.

—  Zgoreta puca. Öve dneve je iila 
jedna puca iz Kraiéa vu Rétfaiu. Putem 
pokleknule se je pred jednim piljom i 
priéela je boga moliti. Őkole nje gorele 
su sveöe, i njezina oprava se je vufigala. 
Pre8traáeua puca befiila jo do blifinje 
hifié, gde su ljudi ognja na njoj pogasili. 
Nesrecna puca je stra^no bila ranjena, i 
joá je isti den vumrla.

—  Viera je bilo zbiranje ablegata vu 
Cakovcu. Iziilo se je tam do 100 zbi- 
rad>v, ali votume nije trebalo dati, ar 
je samo K i r á l y i  P á 1 bil kandidir&ni. 
K i r á l y i  P á 1 a su jednoglasno ize* 
brali za ablegata éakoveékog kotara, 
koj je od svojega programma taki go- 
vora dríal. Njegov demoljubni govor, tak 
takaj Molnár Antaiov, Ziegler Kálmánov 
i Tislér Józsefov mirni i domoljubni 
govori su se svim nazoéuim dopali. Kada 
öve rede pi*erao, s bandami hodiju zbiraéi 
po varafiu i iz srca kriéiju: „Éljen 
Királyi Pál.“ - Ob 1 . vuri odveéer bude 
veliki obed na éast novoga ablegata.
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Árverési hirdetne. kivonni.
A perlaki kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
B z e n c s á r  I m r e  szoboticzai lakos 
végrehajt&tónak Fiszter Magdolna lérj. 
Habián Mihály né végrehajtást szenvedő 
elleni 80 írt tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai 
kit. törvényszék (a perlaki kir. járásbíró
ság) területén lévő Szoboticza községbeu 
fekvő s a szoboticzai 91 sztjkvben Fisz
ter György, Fiszter Klára, Kosák István 
és Habian Mihály tulajdonául bejegyzett 
116 hrsz. 1 h. 723 Q ö l  szántóföld 
és rétre a „peredje g iricsiczában“ 
továbbá az ugyanazon sztjkvben foglalt 
261 hrsz. 1491 □  öl rétre a „dolics*- 
ban, végül a perlaki 1206 sztjkvben 
ugyancsak a fennebb megnevezettek tu
lajdonául bejegyzett 2575 [J  Öl szántó
földre a „veliko polje“ dűlőben az ár
verést 503 frt 109 frt és illet ve 223 írt- 
bili ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az

1887. évi július hó ll-ik  nap
ján d. e. 9 órakor

Szoboticza községben, a község háznál 
1887. évi julius hó II. napjának d u. 
3 Órakor Perlak községben a község 
háznál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapitot kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 1 0 °|„-at kész 
pénzben, vagy az 1881 LX. t. ez. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és

az 1881. évi november hó 1-én 3333.
sz. a. kelt igazságügymiuiszteri rendelet 
8 . §-ában kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenui, avagy 
az 1881. LX . t. ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előle
gen elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Perlakon, 1887. évi márczius hó 
26. napján A perlaki kir. járásbiróság 
mint telekkö уvi hatóság. 692 1— 1

196. sz. 87
Árverési hirdetmény•

Aliilirt kir. bír. végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102. 103. §-a érteimében 
ezennel közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
kir. járásbíróság 1090| 1887. számú 
végzése által S p i t z e r  G e r s o n  és 
társai végrehajtató javára L ő v é n  so  hu 
S á n d o r  ellen 399 frt 83 kr. töke s 
ennek járulékai erejéig elrendelt biztosí
tási végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 
és 540 írtra becsült 7 drb szarvas-marha 
egy szekér és 2 drb kocsiból álló ingó
ságnak nyilvános árverésen leendő ela- 
datás elrendeltetvén, ennek a helyszínén, 
vagyis Nedeliczeu leendő eszközlésére
1887-ik évi Junius hó 28-ik 

napjának d. e. 9 órája
hitáridőüi kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
na к meg, hogy az érintett ingóiágok ezen 
árverésen, az 1881. évi L X . t. ez 107. 
§-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsárou alul is készpénz fizetés mellet 
eladatni fognak,

Mindezek, kik elsőbbségi jogokat vélnek 
ér vényesíthetni, kereseteiket, vagy szóbeli

és követelésekből álló ingóságnak nyilvános 
árverésen leendő eladatás elrendeltetvén, en
nek a helyszínén, vagyis Csáktornyán leendő 
eszköz iésére

1887. évi juniuä hó 24-ik nap. 
jának d e 9 órája

jelentéseiket az árverés mrgkezléseig 
alulirt bir. végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi L X . t. ez. 109. § ában 
megállapított feltételek szerint lesz kifize
tendő.

Kelt Csáktornyán 1887-ik évi junius 
hó 15 napján. Molnár József,

695 1 — 1. kiküldött bírósági végrehajtó

8г. 334, 335, 336, 299, 300, 314. 1887.
Árverési hirdetmény

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez. 102. 103. § a éneimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir, járás
bíróság 2372, 2373, 2405, 2298, 2196 és 
2191|887. számú végzése által Blühweiss 
Lina és érdek társai végrehajtató javára 
Klein Mór ellen 2130 frt 07 kr. tőke s en
nek járulékai erejéig elrendelt biztosítási és 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
1848 írt 20 krra becsült női és térti kész 
ruha neraüek. külömb kelmék, állványok, 
szoba és konyha bútorok, képek varrógépek

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hív;.» - 
nak meg, hogy az érintett ingóságok ч г * \  
árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107 $-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is készpénz fizetés mellett eladatni fog
nak .

Mindezek, kik elsőbbségi jogokat vélnek, 
érvényesíthetni kéréséiteiket, vagy szóbeli 
jelentéseiket az árverés megkezdéséig alul-; 
irt bír. végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok véte árra aa
1881. évi LX. t. ez. 109. §-ában megálla
pított teltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán, 1887-ik évi junius hó 
15 napján. MOLNÁR JÓZSEF,694 1 — 1. ki küld bir. végreh.

1164. tk. 1887.
Árverési hirdet, kivonat.

A perlaki kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság részéről közhírré tétetik 
miként Hódosán községnek képv. G r é s z 
A 1 a j о s ügyvéd által Perlakon C s e sz
il ák J ó z s e f  árverési vevő perlaki 
lakos elleni 657 frt 17 kr. tőke s jár. 
iiánti végrehajtási ügyében a nagy-ka
nizsai kir. törvényszék területéhez tar
tozó, perlaki kir. járásbíróság területén 
lévő, Hódosán községben fekvő a hodo 
sáni 1053. sztjkvben A f  1417 hrsj 
alatt C s e m e r i k a  L é u á r d tulaj
donául felvett és 1281 írtra becsült 
ingatlan
folyó évi junius hö 28. nap

ján d. e. 8 órakor.
a Hódosán község házánál megtartandó 
nyilvános árveiéseu a megállapitaudr 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznál 
az ingatlan kikiáltási árának 1 0 %  vagyi 
128 frt 10  kr. készpénzben, vagy a; 
1881 évi LX. t. ez 42 §-ában előír 
óvadékképes papírban a kiküldött kézé 
hez letenni, a többi feltételek a bíróság 
nál megtekinthetők

V„V -.V.----
Keit Perlakon, a kir. járásbirósáj 

miut telekkönyvi hatóságnál 1£87. év 
május hó 13-ik napjáu. 691 1 —]
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g cmelarskim kolendarom 5 vu uavadnom 
vljenju je majuá naj veseleái mesec, a 

émelarom najvide veselia junius donada, 
ar émelar v juniusu more videti, jeli 
mu ae bude trad izplatil ali ne.

Vugodna duha meda dovabi gazda к 
▼i'ljaku, osobito na veéer, kad si svojega 
posla zvréi. Ali gazda nije dodel samo 
doha meda viivat. On se bolje veseli 
onim dvem glasom, kője je modi na neko- 
liko koraéajov od kola önti, a. zna, da 
se bade émelec павкогош podragipat rojil.

Kak je prva matica s svojim rojom 
ostaviia staroga кода та ko*u sloboduo 
se ftetajuéa mlada matica popévá, a za 
toga тес vu setih i tretja matica kloje.

Kad je pr?i lőj s plodnom maticom 
ostavil ko*a, za kratko vreme odseli se 
i mlada neplodna matica s jeduom delom 
émel&h iz kosa, i to je drugi rój. Na 
to opet tud zide jedna matica iz setib, 
a druga véé kluje vu njib, i tak nasta- 
neja 2, 3, 4, roji. Nazadnje se véé
navoliju émele seliti, raztrgaja ona 
gnjezda, gde se matice pokoleju. Vezda 
ved i matica prestane popevati, ar 
ueéeja ved kluvati vu setib. Na skorom 
spari s truti i celi kod je vu redu, a 
buduénost osigoran.

To sa aaravai roji. Ali takovih narav- 
nih rojov je letos malo i sato si mo- 
remo sami ro e napraviti i émelce 
pomnoiiti.

Veliju, da je naravski rój vnogo boldi, 
как onaj, kojega sami delamo, i to je 
jako naravna stvar.

Vnogiput pak nije samo dobro, nego 
je i potrebno, da mi sami roje uapravimo.

Ar negda je koS öisto pan dmelah 
i meda, pak se neéeju rojit», nego pred 
kosom hodaju. Yu takvim sludaju dakle 
moramo sami roje delati.

Akoprem je roje delati jako dobro, 
zato itak pri tom poslu jakop&ziti moramo.

Ako к tómű p)slu prriliéuo vreme ne 
trefimo, onda si rnoremo lebko celoga 
dmelca pokvariti.

Pr?i posel je dobre i éiste kodé 
pripraviti, vu kője hoéemo nőve roje 
namestiti.

Roje moremo na vnogi naéin napraviti.
Iz navadnoga кода samo navadno s 

bubujanjen po kodu pretiramo émele vu 
dragi kod. Ovoga posla je modi onda 
■vrditi, ako jod pred sundenim izhodom 
vidimo émele pred kodom. Ove ömele 
dakle nevlezneja véé vu kod, : zato je

móramo vu drugi kod deti, Naj bolje je | 
ovoga posla Da veder obaviti.

Pretiranje ili prebubnjavauje dmelah 
iz jeduoga кода, v drogi, uijete^ki posel.

Blizo vulnjaka deuemo ua mali stoléek, 
koj neima nadonjala obroda iz slame, i 
vu njega poetavimo koäa, vu kojem su 
émele, ali predi шогатэ vu kod dim 
pustiti, da se ömele vmiriju,Ji 4kodapreo- 
brnemo s dpicom doli, a dolnju stran gori.

Na ovaj koapjstavimo prazuoga koda, 
luknje obedvih kodov dobro zatekuemo i 
rube s rubcom obmotamo. Zatim vzememo 
drvene palice, i njimi bubujamo po kodu 
od zdola poéemdi proti gornjemu delu po 
priliki 4 minute, zatim vmirujemo dve 
minute i opet pridnemo, bubnjati, i to tak 
trpi po priliki 10 min utab. Samo nes- 
шето tak jako bubnjati da bi se gornji 
prázni код stepal, ar onda se neufaju 
cmele gori iti.

Zatim ostavimo kode 3 minute vu 
miru, a onda vzememo gornjega kosa 
doli, i poetavimo ga na ono mesto, gde 
je predi stari kod bil, a staroga koda 
sloboduo kam goder namestimo. Ako su 
dmele i za jednu vuru vu miru, onda ej 
véé posel dovrden, ali ako vun idejű iz 
кода, onda nije matica vn ko*u, i dmele 
se vn stari ko* nazad povrneju. Onda 
moramo staroga koda na staro mesto 
uazad deti.

Vu novi код, koj je najboldi, ako ima 
vrata. moramo deti i seti.

Vu kode s vrati je modi cmele na 
svakojaéki nad/u preseüti: ali mi samo 
jednoga i to najbolgega naöina spomeuemo.

Vu kod postavimo dva kotade prazn;h 
setib, zatim vzememo iz jeduoga staroga 
koda 4 seti, vu kojih su nutri dmelena 
jajca, i tovu ovom redu: Naj predi dve 
seti s jajci, onda dve takove, gde luknjice 
8 jajci jod nieii zaprte: |zatim opet dve 
zaprte seti, i nazadnjc dve seti в medom. 
Kad emo véé iz nekoliko satih i cmele 
vu novi kol pomeli, paz«ö da matica v 
novi код nedojde, gotov je novi kod-

Za osem dui deuemu vu novi kos jos 
takove dve seti, gde su uatri i mlade 
matice vu luknjicak ali samo jednu 
maticu njim damo, adpuge pokoljemo sami.

Staroga kog& pak ovak vredimo: Prve 
dve seti pri gornjoj strani ostaueju na 
svojem mesti, zao/cmi dojdu dve s jajci, 
ouda dve prazne seti zatim opet dve 
s jajci i dve prazue seti deuemo tak, da 
bude vu kodu 6 3 kotaéov seti. Na zadnje 
dojdu dva kotaéi srtih s medom.

Ovaj keg nebude vide rója pugé&l, i 
buiué ima vnogo émelab, zato se moramo 
nadjati, da bude nam táj emelec vnogo 
has na donesel.

Ako vu uovom kodu za 25-30 dni 
najdemo opet nova gnjezda i nova jajca, 
onda je i ovaj émelec dober.

Cmelec pustimo tak dugó meda i vojska 
delati, kalikó hoéeju, i kuliko praznih 
setih njun mi sami moremo dati, Samo 
moramo paziti, da bude posel vu redu idei.

Ako su seti véé puue meda, yzememo 
je тип iz ko*a, meda s mafiinom vun iz 
^pricamo, i prazue setijopet u код deuemo.

V jesen moramo nekoliko setib meda 
ostaviti émelam za zimsku hranu.

BuduC je do vezda pod jeduom hudo 
i nestalno vreme bilo, zato su ömele 
vnogo trpele. Ali morti bude od vezda 
moglo bolje hasnuvati evet akaeije. V  
BudmpeUi su zadnji tjeden jako priéele 
émele delati.

Lutrija.
(Gazda Peter i tena mu Jana.)

Jana. Ej ! как je srefcen nad sused 
Pavel 1

Peter. No ! Morti je dobro pro dal 
iitka ?

Jana. Eh kaj bi prodal! Jezero fo 
rintov je dobil na lutriji. Premisli si 
samo : jezero forintov !

Pet. S tim bolje, barem si vezda 
more vu red postaviti liiiu. Bormed 
pene/i su mu treba !

J. Ali je itak éudnovito, da kak- 
voga goder őloveka najde sreéu. a 
dober, posten élovek navek s prazni- 
mi rukami ostane.

P. No pak takova sreéa ! Morti si 
mu jalna !

J. Kaj bi mu bila jalna, ali zato 
je itak istina, da su norci najveéput 
sreéni Vidid, mi nigdar nikaj ne trefimo.

P. Kak bi mi trefili, ako nigdar na 
lutriju ne stavljamo.

J. VidiS to ti je falinga, da Jdragi 
mnj ! Ja sem véé zdavnja rekla, da 
bi i mi na lutriju stavljali.

P. Je kaj pak! hoéed, da bi i mi 
nase bl ago potepli как na5 kum Pak 
kaj je vreden takov dobiéek, kojega 
napre dobro moramo platiti.

J. Ali itak je veliko veselje, ako 
ölovek terno tref».

P. Cuk ti pojel takovo veselje: cela 
leta óekati broje, pak niti jeden vun 
nezide. Navek sem zaluval nadega ки
т а . Ovi jezero forinti ne platiju tuliko, 
kuliko se élovek pri tom poslu srdi; 
pak ovi jezero forinti mu nije dosta, 
da bi si svoju na pol poruäenu kolibu 
dopravil, zemlje i senoko’ e vu red po- 
stavil, mrsavu kravicu nahrani i jodée 
duga izplati. Nije meni treba takova 
sreéa.

J. Ali vidis, mi bi mogli dobiti, prez 
da bi puno potrodili.

P To bi moglo b iti; ali gdo ti 
bude dobro stal zato, da mi dobimo? 
Ono nigdar nije blagoslovljeno, kaj si 
clovek na lebki naöin priskrbi.

Rad bi znal, kaj bude vezda sused 
Pavel s njegvimi vnogimi penezi zapocel.

J. On bude veliku gostbu obdr2a- 
val; véé je sve poznance pozval. Bude 
tarn veliki hop hop. Istina! skorom 
sem zaboravila. I nas je bormeS poz 
val na zabavu.

P. Naj mu sluii na zdravje! ali to 
je sigurno, da na takov naéin po ma
lom celoga svojega imetka pofrari. Ja 
samo velim : „Kak je doálo, tak i 
odide! *

Nesreéa na Dun avu polek Pa káa .

Domovina smrti bi se mogel vezda 
Pak* varaä zvati. Ljudi su svi lalostni, 
svaki koga na vulici zastanemo, prigne 
od tuge glavu doli, i svaki das modi je 
videti. как nosiju mrtva tela na grobje. 
Paksv arad le2i prav pol *k Dunava na 
brezuljku i vu doliui. Jedeuajst jezer 
stanovnikov ima ov varad, izmed kojih 
je najvi§3 katolikov. iz Pakda idla je 
svako leto velika pr< deeija vu Kaloéu 
ua pro8öenje. 18. o. m. je takaj iái а 
jedna proáecija, koju je Spiesz János 
p’ebaimS vodil. Broj ljudili bil je viáe 
как 400, i как navadno, hoteli su po 
brodu prek Dunává iti. Ali budué je 
gornji brod prevaáal husare. ljudi nisu 
teli dugó éekati, nego su odid i к Bigko, 
sgde je Müller Antal na svojem g'Dga- 
vira brodu prevaial Ijude. Pri brodu je 
taka j v>*e putuikov éekalo. Na j pr edi ;*la 
pnéel je brod toouti, i tak potunul, da 
ga je komaj bilo iz vode videti. Zen« 
plebanudova koőija ua brod, a za njom 

I proáecija.

domestljivoet i aldov v grob je zakopan, 
koji joj T pokojene ostatke na genuans- 
kom protest&nskom grobju s jednostavnim 
marmorskim kamenom oznaéeni razgo- 
netuje.

Koseutbovu 2enu za nekoje vreme 
vnogi nisu Ijubiii doma. Istina, da je 
bila gizdave stal ne volje, ali gdo Ы mogel 
tajiti, da joj ravno to neje podavalo 
onu jakost, s kojom je najstrainiea po* 
hadjanja evője sudbine, najpogibelnide 
napasti betega s nigdar uepopustljivim 
doetojenstvom pndnaáala Toga joj pak 
najokrutneái neprijatelji nemoreju zatajiti, 
da kaj je najpoglaviti e i prvi nakit 
venca, da je v najplemeniteöem zmislu 
reéi verna i aldujuéa dradica i najbolja 
matt bila. Gdano su joj 1 . septembra 
1865 te vu Tarina pretrpljene ostatke 
vu Genuarskom pogrebnom vrtu kraj 
kcerinoga groba na végűi poéinek polo- 
2 ili, krilati glas prenesel je i izvan 
domovine odziv boli vladaru, te je s 
iekreuom suéutljivostjum svako lice iz- 
dahuulo. Vekoveéui joj pokoj I

Kamii da bi ua drugom svetu pred 
licem Gospodujim izposlovati mogla; za- 
kaj je ovde toliko zab man, toliko proeila 
zahman, toliko strpljivo podnaáala, on 
blaieni den, ouo odi< eno pojavljenje, gda 
za njom tugujuéi veliki ши2 toliko 2a- 
losti sprelomljenoga si srca raudeva, te 
vu domoviui zablaienu se pokazaváoj 
na oelobodjenoj zemlji kleceé s uzue^e- 
nimi reérai s drhéuéim licem zahvaljuje 
bo2j«mu odredjenjn, ia sadovoljnom dú
lom more mirno oéekivati onu vuru, kada 
bude se ze evojimi preseljanimi ljubimci 
onde gore ravno zdru2ila.

(K«nec)

Nekaj za kratek Cas.
Vu akoli je jeden dijak uekakvu buu 

cvutariju napravi), ali navuéitel nije mo

gel doznati, da tko je krivec, Zato prime 
onoga, koj se je najbolje smejal i évrsto 
ga s palicom pocede. Deéec je piéel 
suze toéiti, ali se je zato itak smejal.

Kaj ti hunevut, nisi dosta dobil, kaj 
se smejed ? vikne navuéitel.

Nieem ja bil kriv, zato ье smejem.

Gazda je prav mastne 2gauce jel, kad 
vu hi2 u sluga stupi.

Sluga: Prasica ima trinajst pajcekov, 
ali samo dvanajst jih more cecati.

Gazda: Kaj pak dela triuajsti ? 
Sluga: Ha, on gledi, как vezda ja.

Kontár éiimar vadljal se je s svojim 
prijateljom. da on za pet ininut napravi 
jeden par cipelab. Zel je jedne éiáme od- 
rezal njim sare, i gotovi su bili cipeli

Vu akoli. Deca, denes na veéer dobro 
poglednite meseca. pak mi zutra poveéte, 
kaj ete na njem spazili

No, Ferko, kaj si ti epa;il na mesecu, 
pita drugi den navuéitel.

Prosim ponizno, ja sem spazil, da je 
meseca samo na veéer moéi videti.

Vu krémi. béé bum jedenput pil, 
onda pak idem dimo, pak nekoga tak 
hitim dőli.

Pak koga bi ti hitil ?
Samoga sebe.

Po zapovedí. Andrad! vikne jeden 
stranjski gospon vu oitariji na dvoru.

Teáék, bil je odgovor.
Ali namesto pravoga, do*el je jeden 

drugi koéid.
Nieem ja vas zval, pri jatel!
To je meni sve jedno, véli koéiá, ko- 

jemu je takaj Andra* büo ime. Meni su 
zapovedali, da ako bude gdo moje íme 
vikal, onda ja moram reéi vTe*ók Iй

Nov?. pisar.
К sudbenomu stolu vu B. su novoga 

predsedoika imenuvali, koj je véé predi 
éul, da su sudbeni éinovniki j pisari jako 
leni, i da stopram okolo devete vure ide
jű vu kancelariju.

Novi predsednik dodel je na veéer vu 
B. odidel je vu c*tariju, tarn je spal, i 
uitko nije niti misül, da bi on véé tam 
bil, nego su mislili, da bude stopram za 
tri tjedna dodel.

Predsednik bil je mali, prosto obleée- 
öeui éloveéec, koj nije bil predsedoiku 
spodobeu, a niti znanost mu se nije iz 
vuna vidla.

V  jutro ob osmi vuri iáéi je vu kan
celariju gledat, ali uikoga nije tarn naäel. 
Za ki átok éas idei je opet gledat, i ouda 
i onda je nadel jednoga slugu, koj je 
kancelariju éistil. Predsednik ga zapita: 
Gdo je navaden uajranese vu kancela
riju dojti?

Nigdo 1
A gdo najkesnede ?
D. pisar navek najkesneáe dojde.
No ouda mu pomorem njegvoga pslao 

zvráiti, ar ja sem növi pisar.
Mali élovoéec sei si je к D.-ovomu 

stolu i priéel je akté prepisavati. Véé 
su svi éiuovniki doáli, samo D. jo nije 
doáel. Drugi pisari pitali eu slugu, da 
gdo je táj mali élovek. Sluga rekel jim 
ie, da je to novi pisar, i onda se véé 
nisu uiti oglecali ua njega. Okolo de- 
sete vure dojde komaj jedeuput gospon 
D. pisar, i vikne mladomu éloveéecu :

Kaj delaju ovdi ?
Pisem,
Kaj piSeju.
PrepRujem akté njibovomu gospoistvu.
Pak kaj je njih briga za moje akté? 

Gdo njim je rekel pisati?
Samo sem misül, da bude dobro pre- 

pisati, ar oni navek kesno dojdeju vu 
kanceUriju.

Cuju, oni su neof»tesanec. Taki nji! 
ja navéim posten ja. Как se zoveju ? 

Prosim ponizno ja sem T. predsednik 
O i ovoga dneva je D svaki den prv 

dosel vu kancelariju.

Vkanjeni barbir,
Jednomu öfoveku zrasla je nekakova 

bradavka nad desnim okom, i doktori 
su mu rekli naj ide vu Budimpeátu 
i naj si je tam da operirati, drugaé
oslepi.

Drugi den bil je nas ölovek véé vu 
glavnim varasu na jednim pijacu i 
tam se je tu2il, как ga kuije oko boli. 
Taki su mu pokazali jeduu hiíu, gde 
mu barbir od e2e kurje oao za jeden 
forint

Ide nad kumek к barbiru, i priéne 
mu povedati. da ga kuije oko boli, 
ali barbir ga samo pita: , levő ili desno.*

„Desno,“ edgovori élovek, i onaj 
bip sedel je vu stolcu, öi2mu su mu 
zuli, i za jednu minutu bile su mu 
sve kurje óéi dob zrezane. On stane 
pogledne se vu zrcalo, ali bradavka 
je josée nad okom.

Jeli njib i*öe boli ? pita barber.
Как me nebi bolelo, ako su mi celo 

kurje oko ostavili!
Kaj bi njim ostavil, im sem éisto 

vun izrezal.
Kaj nevidiju, da je celo? veli 61o- 

vek i pokaie na bradavku nad des
nim okom?

Barbir se je malo razsrdil, ali je 
taki odrezal i bradavku.

Clovek zeme iz iepa jednoga zgul- 
vanoga forinta i préda ga barbiru s 
ovimi reómi :

Ja samo ovu jednu operaeiju platina, 
onu drugu nisem zapovedal, — i s  
tim je odisel.

--------- ■—



Orsag i narod.
Cloveka njegovanarav prinuka, davu 

drufttvu ftivi; ar samo onda more őlo- 
vek vu naobraftenosti napreduvati, ako 
se sdrufti 8 onimi, koji su mu spodob 
ni. Niti si nemremo premisliti, как bi 
mogel na s&mom ostavljeni őlovek 
prez svakoga druitva őloveőanski íi 
veti. Povest nam svedoői, da odiíad se 
je őlovek iz avoje divje uaravi pndigel, 
od onda je navek őlan menjsega vek- 
áega drufttva. Tér s éim naobrafteneSi 
postaje lóvék, s tim hu bolje vured 
jena, ővisteia ona druitva, к kojim 
spada.

Najvekie, najznameniteáe i najjakse 
drufttvo, к kojemu élovek spada je 
orsag, koj je na stanovitom mestu,pod 
skupnim poglavarstvom (gospodarst 
vom) i zakón nastal zaradi loga. da 
őlovek vu naobraieüoeti dusevno i te- 
lovno napreduje. Or̂ agi su svi zato 
postai i. ar je (lóvék p r i t r u c a n  
vu drufttvu f t i vet i  p. а к zato 
orsagi nisu svi na istom s upnju na 
ob aftenosti, razl kuju se jeden od dru- 
goga. i jeden orsag profi drugomu gle- 
deő je tak zvan > tudjinstvo ili ino- 
zemstvo.

Vu jednim orsagu iivuői ljudi svi 
skupa őiniju naroda i po tem moiemo 
reői, da kuliko je orsagov, tuliko je 
narodov. Clani jednoga naroda ili svi 
govoriju jednoga jezika i onda je na
rod i vu jezi u jeden te isti, ili pák 
ljudi vi.e jezikov govoriju i onda ve- 
limo, da je vu orsagu \ise narodnostih

I ali öve narodnosti skupa zato samo 
jednoga naroda őiniju. Jeden narod 
proti drugomu je tudjinec ili inozemec. 

Svaki orsag ili drftava ima svako-

I jaéke naredbe i zakone, po kojih je 
celi orsag v u r e d j e n i .  Öve na
redbe i z a k o n i z o v e j u  se

ZABAVA
Pesme odricanja. 

Prevodil: A. Pataki.
(Dalje)

Tuioi uzdah tu/be vaée 
Jen za drugim tako gr^de: 
Kako j* rauőno i boleée.
Kako j* teftko to ftivljenje!
Srcu vaáem nij* pokoja,
Nij’ veselja, nit blaftenstva! 
Verjete, da vusna vaáa 
Breme toga su blaienstva?!
Samo da zanemi tuftba,
I tog vihra silna bura,
Srca nebo se razvedri 
I  zasjaje sunce s traci!
Sunce kraeno: mirovanja, 
Potrpljenja, zaoLnja,
Neka and a na vekoma 
Zaneme ta tuftba vusna!
Tuftlte se, srca j ’ nebo 
Vek oblaőno, tuge puuo 
Nit je nade hoóe Г kada 
Razvedrit se svod tog neba ! 
Zivot vaö táj noő je temna,
К njoj dobadja nőé trpljenja, 
Ovo je рак najstrasnije:
Ar nőé néma zore sanje !
Nut visoko glejte nebo!
Jel* je zvezda mnoft plamuulo? 
Kad zatrepti sena nőéi 
8 unasce tad fteli zaci!
Noé ta tnge i trpljenja 
Zato arcé nam pokriva,
Ar samo po noői sjaje 
Sjaj krepoeti na hil jade! 

(Drugiput dalje)

s jednom reőjum orsaőka uprava (consti- 
tutio) Po tóm dakle ima svaki orsag 
upravu. Vu naáoj monarchiji őiniju 
upravu svi oni zakoni i naredbe* koji 
odredjuju, da kakovu moő ima vladar 
nad narodom, da je vlada med vlada- 
rom i vladom podeljena, как se je 
duften svojemu vladaru pokoravati, za
kone posluáati, i ka j ie duften svaki 
őlovek orsagu dati. Nadalje upra va 
odredjuje s v a k o m u ő l o v e k u  
evője pravo (ju§a). Ona znanost, koja 
пае na celu orsaőku upravu vuői, zove 
se navuk uprave.

Svakomu domorodcu ne samo da je 
duín-st upravu svoje domovine poz- 
navati, nego je to svakomu őloveku 
potrebno, ar iz toga se navcimo, kuliko 
smo vredni i kuliko ne kakti élani 
Magjarskoga orsaga. Vu navuku ma 
gjarske up ave jesu takove stvari, kője 
su za svakoga poátenoga domorodca 
neobbodno potrebne, da je pózna, i 
jesu opet takove stvari, kője nisu sva- 
komu őloveku potrobne- Mi budemo 
vu nasih novinah nekoje paragrafuáe 
iz navuka magjarske uprave spisali. 
Prosimo naáe vredne őitatelje, naj je 
marljivo preőitaju, ar ako paragraíusi 
takvoga kaj zadríavaju, kaj je potrebno, 
onda zato moramo őitati, ar je potre 
bno. Drugi paragraíuéi, koji nezadrza- 
vaju takove stvari, kője bi svaki őlo
vek moral znati, su zato vredni za ői- 
tanje, ar su jako zabavni i zanjmivi. 
Zato dakle preporuőamo post, őitate- 
Ijem jós jedepput, da bi te paragrafusé 
preéitali, ar za vreme, kője s őitanjem 
prebaviju, njiin nigdar nebude ftal.

Iz povesti magjarske-
Salamon (1064— 1074

Kad je Salamon na tronuft stupil, 
bil je stopram jedenajst let star. Так

Kossuth Lajos
(iivotopiini obrazec.)

(Dalje.)

Ovak je minulo 1854-to leto. Za 
njiin sledeőa leta dvostrako zal -stna 
dóba predstavljaju vu odnoflajih Koöőu- 
thovoga za^ebnoga zivota. Neprestano su 
mu se potiebe i opet potrebe domovine 
okratale pred об mi nigdar lastovitanjeg- 
va i njegovih hasén ! neizterivo je odbil 
one vnogobrojne i lepe penezne ponude, 
kője su mu pri prvom podignutju tak 
vn Englezkoj как vu Ameriki za stran 
vlastite per&one, как i za stran obitelj 
svigde podnesli, tér nigdar neje niti 
jednoga fillirra prijel, ako njegov ponu- 
ditelj odprto nato neje privolil, da bi 
se teknuta summa penez na oslobodjenje 
Magjarske upotrebila. Prama tomu su 
veliki meátii épekulacije vu Englezkoj 
pri bogateéih razredih tak odluőno pro 
tivno nag banje poteknuli, da je i tak 
zvanoj Koísutbovoj fuudcomitteju. vu 
ovom pitanju brod se prelomil. Kaj je 
vn Ameriku unutra stiglo za poele do
movine, te bivfli vladar Magjarske, da bi 
sebe i obitelj zdrftati mogel i deci pris- 
tojno odhranjenje podati, prieiljen je bil 
1855-ta i 57-me Britaniju navlastite 
pák duhovitu Skociju (gde je napiam 
nj rmu najpodnosljiveéa suőut ostala) od 
varoőa do varosa prebadjati, te vezda 
vrhu politiőkib, onda vrhu znanstvenih 
poelovah govore, javna (itanja urftati. 
8 padne mu veliéina spadne mu narod 
do praba pred mukami!

Jediua mu radost med svimi borbami, 
jedino razveeeienje za preáastno i vez- 
danje tugovauje bilo mu je őrez to vre
me obiteljsko ftivlenje. Sine si je zbog 
navuöauja englezkoga jezika jedno leto

I

mladi nije mogel sam kraljuvati i na 
njegovu nesreőu je grofa Vida dobil 
zajskrbnika i tolnaőnika,koj je nem̂ koga 
pokolén ja bil.

Vid je najpredi nagovoril mladoga
kralja, da bi od Belovih sinov: Geze 
Ladislava i Lamberta odvzel onu stran 
orsaga, koju njim je predi dal. Kralj 
je to vöinil.

Iz toya se je skorom tabor pripetil. 
Ali Deft r biSkup je pomiril hercege 
s kraljom, osem let je najlepsi mir 
bil med kraljom i hercegi Kad je tak 
domaj mir stalen bil, je Salamon s 
pomoőjum hercegov viáeput vunjske 
neprijatelje nadvladal.

Znameniti je on tabor, kojega je 
Salamon proti Kunom vu Erdelju vo- 
dil gde se je osobito Ladislav s gvo- 
jim vitefttvom izkazal.

Magjarski Seregi su Kuné pri Óerha- 
lomu őisto pobili.

Salamon je takaj i proti Grkom vo- 
dil tabora; grőki cesar bil je onda 
Dukas Mihály, a vodja Niketas. koj 
se je vu Belgradu zadrftaval. Belgrad 
bil je jaki varas sve okoli s visokimi 
zidi obzidani. Magjari su dva mesece 
zavzimali varaáa, i nazadnje su ga 
samo na táj naőin mogli zavzeti, da 
je vu varaöu jedna magjarska devojka 
bila, koja je varaáa na viáe mestih 
vuftgala. Dók su ljudi ognja gasili, za 
toga su Magjari vu varaá nahrupili 
i Niketas se je prédái. Niketas se 
nije ufal vu Salamona, nego je i*el 
к liercegu Geá, koj je jako lepő pos- 
tupal 8 Grki, i zato je Géza potlam 
dobil od grőkoga cesara Dukasa jednu 
zlatnu korunu. Ovu korunu su potlam 
к koruni sv. Stefana prikovali, i ona 
6ini jós den denes dolnji del magjar
ske korune.

Iz ovoga dogodjaja su se opet sva- 
kojaöke komedije porodile. Vid je opet

vu Londonu, potlje pak ru Parizu dal 
odhranjivati, gde su se vu vrlom Bar- 
befiovom zavodu obedva vu vrlih sposob 
nosti naroéito рак vu mathematiőkfh 
(zemljomerni) i prirodopisnih znanostih 
odlikovali. Budi ovde i to kakti vredna 
okolnost spomenuto, d& za dva leta 
mlajá^ga Ludvika nikak neje bilo mo- 
guie zidrftavati, da se stamina si bra- 
tom nebi bil napredoval.

1857-me podia su obedva nazad vu 
London na sveuőiliőée. Zeleöi za inftenire 
izui it se, i ovde su njim zemljomerni 
i prirodosiavni navuki glavne navuke 
őinile, te su na ovoj stezi nejedanput 
glavne f are postigli. Podelenje darovah 
vu Euglezkoj bi se navek na koncu leta 
svakiput s kakvim obredam i sveőanost- 
jum i to po zaproőenim, vu to ime pred- 
seduiku obavilo.

1859 te je lord Palmerston predal 
Francu K<»6 ûthu ua stezi gospodarstveno 
politiőkoj steőenu prvu nagradu. Zvröivgi 
sveuőiltéue navuke (1860) ostala su dva 
uhvanja gojna mlad*őa joS dva leta vu 
Loudonu poéavéi na yeftbanje pridelj eni 
к dvera stanovitim ftelezniőkom i tele* 
grafiőkom inftineru. Zatim su 1861-ve 
s roditelji vu Talijansku odiflli, gde su 
namah vu slu/bu bili nameiéeui kakti 
iuftenirski pomocniki pri fteljeznilkom 
drufttvu, koje je prevzeb izgradjenje 
fteljezniéke linije medGenuom i Specijom.

Linija prevodeőa p orcd duftine mor- 
skoga brega érez peéine i morske pla- 
vine, vnogo je izgrad e ija (podzemnih 
putah) iskala, te je jedna zmed redkih 
i te iíih vu svojoj vrsti. Dopavéi vu 
tom poduzetju dvem mladim Kossutbom, 
od teüdega teftiäi del posla, zadaőe su 
si tak neoőekiv&no izviftili, da jih je 
Havaur priznavajuéi oéevidne njim spo-

priőel kralja pustiti proti hercegom 
i kralj je priőel oátro postupati s her
cegi misled, da mu hoőeju korunu od- 
vzeti. Kad su hercegi veő vidli, da 
njim ftivljenje nije vu sigurnosti, po
bili su se s kraljevimi vojskami med 
Mogyorodom i C z i n k o t o m  1074 
leta. —

Bitka je jako oátra bila. Vid je vu 
bitki ftivljenje zgubil, a Salamon je 
pobegel к nemákomu cesaru. Zatim 
su Magjari podigli Gézu na tronué.

Géza (1074—1077) je samo tri leta 
kraljuval, ali za to kratko vreme je 
pokazal svoju mirnu őud. Poznavajuő 
Salamonovu nemirnu naturu, znal je, 
da bude opet tabor nastal. i zato su 
ga Magjari s teákom műkőm nagovo 
rili, da bi se dal okoruniti.

Nemirni Salamon niti nije ostal m* l* 
ren: Nagovoril je nemskoga cesara 
Henrika, da bi vudril na Magjare, kaj 
je Henrik i vőinil Ali Géza je pred 
njim sve opuetoáil. i Henrik se je mo 
ral dimo povrnuti, ar drugaö bi mu 
bili eoldati od glada vumrli.

Sada se je Salamon к papi obrnul 
za pomoő, ali papa je pokaral nemir- 
noga Salamona.

Ali dobroduáni Géza bil je veő pri- 
praven dobrovoljno predati Salamonu 
korunu, samo da nebi opet tábori 
bili, ali toga nije mőgel vőiniti, ar 
je naglo vumrl. Ostavil je za sobom 
dva sine Kalmana i Almosa.

Narod nije étel Salamona na tronuá 
podiői, nego viteftkoga i mudroga La
dislava.

Gospodarstvo.

Ó m e l a r o v  po s e l  vu mesecu 
juniuéu.

Letoe se Davadni kolendar éisto slafte

sobnosti i bogata pozoavanja obedva 
vu bipu imenoval za éinovnike pri mi- 
nisteriju za skupne poele vu odelu ko
jemu je nadgledauje nad or&aőkimi fte- 
ljezuicami povereno.

Ludovik je onda vu Eksillesu vu Pi- 
jemoutu, gde po dozvoleuju talijanske 
via de zgotavljauje Tunela (podzemnoga 
prelaza) Montelenisa spajajuői fteljezuic- 
ku liniju SuSa, tér doéim je stariái Franc 
nadstojnik pri ure lu istog posla vu Turinu.

Vrla dva ml&dióa skup su n&raela, te
vezda s nerazdruftljivom medsobnom Iju- 
bavjum prevadjaju evője stalige. Dve 
spojoe zvezde vu temnoj nőéi progonstva. 
Privrienost, koju su napram otcu si oda- 
vali, najlepsi su dokaz ouoga őuőenja, 
koje njim mlada srca zavzima.

Kamii, da bi őim prvlje naái mogli 
biti, tér da bi je doinoviua vu srcu nő
síti mogla, как su oni vu srcu nosili
i jóé nőse tak r&no zgubljeni kip drage 
domovine.

Od 1861-ve do 66-te bilo jeodredjeno 
dóba neprekidne sti pl jivosti i jedne za 
drogu se nagamilajuőeh neprilikah vu 
Koesuthovim íwljeuju. Zauhvanosti do
movine uzastopce su mu se izkrivljene 
őinile, pril&telji, koje je za najvernifte 
si drftal, ostavili su ga (i vrednoga gos 
pona Paljskija к onjm pribrajaju) ftenu, 
koer. delnicc mu dugoga trpljenja, ipák 
najvekse mu blafteustvo iztrgne iznaruőja 
uemila emit.

Ogramni gubitek za njega! Kői mu: 
Vilma Kossuth bila je lepa, őedna i 
draftestna devojka, gda je 1862-ge ko- 
maj 18 letna na vuzmeui pond éljék po
tlje drugih mukah za uveke ee presilila, 
gda je s tugom obzetim diőnim otcem 
svaki bol delil. Velika zauhvanost uena-
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