


szellem iUg is nagyon elmaradnak, eltom pulnak.
(Folytatása kör.)

Néhány szó a temetkezési egylet 
ügyébenTekintetes Szerkesztőség !A  „M uraköz" 32-ik számának vezér czikkéhen egy igen életrevaló' eszme volt megpendítve. Engedje m eg a tek. szerkesztőség, hogy ezen üdvös eszme kiviteli m ódozatait illetőleg csekélységem is tehessen néhány szerény észevételt.Részemről nem igen hiszem, hogy a város mint erkölcsi testület, temetkezési vállalatot létedtsen, mert hát ki ve zesse azt ?K is  városban, mint am ilyen Csáktor nya, magán szem ély tő ;éjét szintén nem igen fogná koczkáztatni, mert kérdés, ha vájjon a vállalat jövedelme arányban állana-e a befektetett tőke kam atával és a reá fór ditott fáradsággal ? H a nem elbukik H a igen, m egint csak mi keserüljük meg Cső bőrből vödörbe.Szó sincs róla, ha az embernek i^az ssivbeli bánata van, nincs igen alkudozó kedve s biz az könnyen ki 1- bet téve a zsarolásnak.D e ki áll jót arról, hogy a vállalat, nem-e fog az illetőnek temetés után olyan számlát benyújtani, mitől az illető erszénye is menten gyászt ölt ?Nem  lenne-e sokkal előnyösebb más városok m intájára olyan temetkezési e g y letet létesíteni, m ely a temetkezési költse geket is viselné ?T anuló éveimben Baján több ilyen egyesület működött É n  ugyan működésükre

— Kiszabadította ?
— Igen
— S asóta javultak a tyúkszemei ?
— Nem biz *zok, hogy többé a tyúkszem- 

vágás alatt a kaszniba ne kelljen bújnia az 
asszonyom kifizette a doktor adósságát s hozzá 
is megy.

— így hát elveszti a tiz forintot.
— Nem én, megfizetik mig élek csak a tit

kot el ne áruljam. Nem is mondtam el másnak, 
csak az urnák. Bor között beszélünk de tovább 
nem fecsegünk. Jó éjszakát!

Én nem bor között beszéltem el e/.t a bor- 
korcsolyát.

A  régi jó  világból

A régi jó világban történt, hogy Alsó-Mura
köz egyik falujának kántorát felkérte az elöljáró
ság, hogy Lörincz napkor, a templom páironusa 
(szent-Lőrincz) tiszteltére valami különös, még 
soha sem hallott szép éneket énekeljen nagymise 
alkalmával. Kérelmük nagyobb nyomatékéül 6 
Irtot fizettek le a kántor kezébe. Ilire ment ennek 
a faluban, mindenki a szép uj énekről beszélt és 
az elöljáróság örült a jó gondolatnak- Megérkezik 
a nagy nap, a falu népe teljes számban jelenik 
meg a templomban, az elöljáróság az első pa
dokban foglal helyet és várja a megrendelt szép 
éneket. A mise megkezdődik és a kántor elkezdi 
— a „Padamo“ t (lm arcznnkra borulunk) és az 
egész mise alatt ezen agyoncsépelt, ismert, régi 
éneket énekli. Az elöljáróság majd megpukkadt 
mérgében, hogy igy telültette őket a kántor s a 
mise végével mérgesen várja a templom előtt a 
kórusból lejövő kántort, hogy méltó haragjának 
méltóan adjon kifejezést A kántor nem várván 
be az elöljáróság kifakadását, elhaladva mellet
tük. kezeit dörzsöli s mosolyogva mondja a fel- [ 
Hitetett elöljáróságnak: „Ugye, szépen felmagasz- 
taltam nektek Lörinczet '■ — és sietett haza. A 
dolog vége as lett, hogy az elöljáróság panaszt 
emelt a szolgabirónál, aki a kántort a 6 frt vissza
fizetésére Ítélte. — Ugyancsak ezzel a kántorral 
történt, hogy Antal napkor imigy énekelt a kó
ruson : »Oh szent Antal, a marhák és állatok ! 
pátronusa, tekints reánk a te fiaidra s lányaidra!*

jakkor nem igen ügyeltem , mert hát hol Iván az a 19 2 0  éves fiatal ember, akinek! ily  korban a temetkezési költségeken jár ! az esze ?D e most, m dőn m ár az ősz hajszál nem ritka vendég, kapva kap az ember ilyen életrevaló eszmén s iparkodik a lá- ! tottakat és hallottakat emlékezetében fe lújítani. H iá b a n ! ősz hajszál —  memento m ó r i!A z  egyik ilyen egyesületnek Baján 800 tagja volt Fejenkint és hetenkint ezek 
2 — 2  krt fizettek s m inden egyes tagnak halála eset m fizettek az él-tben m aradottak fejenkiut 15 krt az egylet pénztárába. Ebből aztán kifutotta minden, sőt az életben m araHottak osztalékban is részesültek

N > már most kérem alkalm azzuk ez4; a magunk viszonyaira. H a  a környező kö zségeket nem is vonjuk bele a szám tásba. csak tisztán Csáktornyát, ha mindenki sajá t jól felfogott érdekét követi, könnyen lehet 200 -  250 tagot gyűjteni. E g y  községnek vagyu n k a polgárai s ig y  igen tér mészetes, hogy a taggyiijtés vallási kü lönbségbe nem ütközhetik.Mert legyen valaki akár keresztény, akár zsidó, Ábrahám kebelébe in gyen  ugyan nem m e gy.Tehát m int emliteni bátor voltam  vegyünk fel bázisul csak 200 tagot. E g y  tisztességéi temetés rendezése 80 írtnál nem igen rúg többre, persze 300 frtos érczkoporsó nélkül, esik egy-egy  élőtagra 40 krH a  v .la k i fényesebb temetést akar, akkor k kapja a 80 frtját En ugyan még nem voltam gazdag em ber, de azt hiszem, nem akad olyan gazdag em ber, akinek ^ 0  frt ne kellene .H eti befizetésre elég lenne 10  kr, ami- j bői a szükséges szerelvények s az elhaltak 1 40 krjai kerülnének ki.A  várostól csak annyiban kérhetnénk az esetleg keletkezendő zsenge egyletünknek tám ogatást, h ogy adjon az egylet czéljaira valam elyik házában egy szobát téli fűtéssel A  pénztárnok és jegyzőnek, kik functatorok is lehetnének, az egylet adna tiszteletdij&t.H a  a temetkezési egylet ilyen érte lemben m egalakulhatna, azt hiszem még előnyösebb lenne ! H a  már az ember szivét gyász éri, ne érje egyúttal erszényét is.A  tek. szerkesztőségnek ez alakulási mozgalom ilyen forma m egindítását bátorkodom becses figyelm ébe ajánlani.Csáktornya, 1888. au g . 8 .
Igaz tisztelettel

MENC8EY KÁROLY.

C S A R N O K -

£ i r i l  egy fUrdibe.

Asszonyom !
A hévmérő a nap sugarainak indiscréte 

árulója olyan melegei mulat, aminőiől a füzér- 
lánoz fele nemcsak egy, e éggé tágas bálterem 
fülled. Természetesen az a virágillat, az a szé
dítő, kábító erő s különösen a szép báli hölgyek 
szemeiből sugárzó láng tejesen hiányzik Meleg 
van, minden költészet nélkül s a világ folyása 
is olyan lomha mint a szivtu'tengésben szén 
védő árverése alig történik valami.

Nehéz feladat jutott nekem, kit kedvességed 
azzal bizolt meg, hogy írjak valamit, arról mi 
történik. A lapok megírjak mind, azokhoz a tit 
kos pletykákhoz jutni, amelyekbe* az idény kez
detén hozzájutunk, most nem lehet a kornornák- 
nak, szobalányoknak könnyű titkot tartani, mert 
nincsen. Hiába fordulnék a fizetett kémek bár

melyik rendjéhez, nem tudnék fölfedezni ■emmit. 
A véletlen jött segélyemre, hogy önnek szolgál
hassak.

A s z e r b  k i r á l y n é  válópere vet itt, 
a fővárosban visizamaradt férjek asztalánál, na
gyobb hullámokat. Két pártra oszoltak, az egyik 
jelszava: Ítéld meg a nőt, a másik zászlójára ez 
van írva : ítéld meg a férjet. Mindegyik párt sa
ját házi boldogságát vagy boldogtalanságát jelzi. 
Akinek a felesége ellen nincsen kifogása az a 
szép Natáliának ellensége, akinek pokol a házi 
tűzhelye, az Milán fejére gyűjt eleven szenet. 
Némelyek csipkedve teszik hozzá : Csodáljok, 
hogy nem tudtak megférni, nincsen anyósuk. 
Ebből azután az európai udvarokra került a szó 
s Koburg fejedelem fölött szánakoztak, ki bajosan 
fog nőt kapni, mert Klementine herczegnö igazi 
kabinet-anyós lenne.

A bolt idényben a hírlapoknak a közönsé
ges halandók kevés anyagot szolgáltatnak, a 
végzet azonban kisegítette őket, a korouásfök 
házi ügyei bőségesen kárpótolják. A véges ember 
már nem is elégszik meg embertársai regényeivel, 
ha nem fedési bibor ér hermelin a regény alak
jait, úgy érdektelen...

Be kell vallani, bőséges regények játszódnak 
le a trónok körül. A jövő század Mühlbacii Luj
zája nagyszerű tárgyakat talál. A nők iránt túl
ságosan udvarias szerb király, a hatalmak által 
udvariatlanul elhagyott szerb királyné, a szivében 
megsértett anya, hősi költeményre hangolhatja 
a lantot A középkorban sok ifjú királyi levente 
mérte volna Aggse kardját Milánnal Natáliáért. 
Ma a politika mást követel. Nem szabad szán
nunk a megbántott nőt, a megszégyenített király
nét A királynék haragja miatt nem lesz többé 
trójai háború. A lovagiasságnak vége, a piros 
róz*a, fehér rózsa nem viv, de igen is a Bis
marckok, Giersek, Kálnokyak zöld, piros és sárga 
könyve. Ezek a világbontó könyvek A trónokat 
hajdan a íranc/.ia munkások rombolták össze 
ma egy kis diplomécziai jegyzék. Még a királyok, 
császárok naplója miatt sem lesz háború. Szegény 
sokat szenvedett Frigyes császár harminc/, napló 
könyve, malyekbe nemcsak családi dolgokat, de 
politikai eseményeket és politikai nézeteket jegy
zett. majdnem arra a sorsra került, mint egy el
intézett akta. melyre azt Írják l e v é l t á r b a  
t é t e t i k .  Igen, de a nők mintaképe az anyák 
és nagyanyák példány képe él még, ki egy külő - 
nos, hatalmas nemzet királynője, b i r o d a l 
m á b a n  s o h a  s e m  m e g y  b e  a n a p é s  
soha nem szűnik meg ö nő, anya és nagyanya 
lenni. Mikor unokáját nem ekarlák nőül adni a 
daliás és lovagias Batlenberg Sándorhoz, ki, ha 
az államok külügyminiszterei nők lennének, 
könnyen útját vághatná minden diplomácziai 
cselszövónynek — a nagyanyával csak neheaeu 
leheteti megértetni, hogy a szerelmesek tervez
nek s az orosz czár végez Ez a királynő nem 
feledi el, hogy az özvegy német császárné angol 
leány s Angliában a családi dolgokat nem állami 
levéltárak őr/ik. hanem ha naplók, azokat ki is 
adják. A fejedelmi naplók, a koronás tök jelle 
meinek tüköréi s Frigyes császár életében az ö 
személyét illetőleg nincsen semmi eltitkolni való 
Most már az a kérdés, váljon az özvegy császár né 
anyja tanácsá', saját szivét követLe, vagy az 
állam fensőbb érdekei előtt hajol meg. Mig az 
angol királynő fiatal volt, vele nem lehetett tré
fálni, mindjárt ott termett az angol flotta. TUrr 
István tábornok, vagy amint a nóta mondja : 
Türr Pista mikor az emigráczióbin volt, angol 
őrnagyi rangot viselt s h magyar emigráczió 
folytán megjelent Bukarestben. Itt öt mint az 
ezredét elhagyott osztrák őrmestert letartóztatták 
s megfoszto'ták angol tiszti jelvényeitől, egyen
ruhájától és el is csukták. Az angol konzul táv- 
irt Angliába. A királynő rendeletére, ki a ma
gyarok iránt mindig rokonszenvet érzett, megje
lent az angol flotta s a diplomácziai jegyzék. 
Türrnek visszaadták ruháját s a román és osz
trák zászlót meghajtották előtte. Ez a királynő 
bizonyosan nem fogja engedni leánya jogait; ha 
vér nem is fog folyni, erélyesen lép fel...

A háborút ma is egy nő gátolja meg a 
politikai legendák szerint, t. i Dogmár, a ezár 
neje, ki a vérontástól irtózik. Aki még a nihi
listákért is kegyelmet kér. Ez a nö megbűvölle 
férjét, sohasem megy a minden oroszok c/.Arja, 
az életéért remegi) fehér czár, mig meg nem 
kérdi nejét : Imádkoztál ma értem, Dogmár ?...

Az európai udvarok közt alig van boldo
gabb mint a Román udvar. A költő királyné, 
Carmen v ylva Íróasztalánál dolgozik s nem sokára 
néhány frauczia halhatatlan látogatását fogadja s 
mindennap megtekinti az udvari konyhát, ho
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lm hu ovo husari IHusari, bőgnie i to Je lli& ö e v i husari.Sirokoga temeua, negda za kaiketu zvani stare mode éako, na íletuom jih  dovede na c-isto glede tóga, da iijim neje potrebno boj zmed raée dalje vodíti, od éesa su se za öasek nazad zdrZali.Koujiéi su veselije p >skakiva!i, sablja tjajueáe se bljeskala, s olahkoéenim srcem rekel bi s veaeljem su naprej navalili naái husari.Husare je vodil leitinat S  . . . A  . . .Pred husari, .Je z u í  Mária* jahal je kakti zapovednik na jednom siluom pastuhu jeden gorostas, zevsim gori se zdiéuée nad hrvatske husare s drobmmi konjiéi.Leitinat S  . . upravno je proti goros- tasu ravnal.Namah su jeden proti drugomu stali.Upoznali su jeden drugoga.Sraienje njim je tak straSno bilo, svaki njim okretaj toli je krivo razumljeno posve-j doéaval jednoga prama drugomu gojenu smrtnu m.Znju, da su trupe kakti zapanjeue nad ovim prikazauju straánoga dvoboja, nepomic- no stale jedna, proti drugoj, biez oduöka 
r. ekavajuéi svráetek bója svojib voájati.D a su obodva meátri od sablje, to se je vidlo od zveketa sibljah. Kouji na kojih su féd'li k boju viőue liv in e , sledile su kretij gospodarab si.L e  tinant 8  . . . spoznal e vu orijaáu barona R  . . a, ujeg* tolikoput zbantujuéega i zadovolj-éinu nigdar mu neuémiváega obar- leitioanta. Vezda je vre oberster bil.Nasledn'k Holubarov setíel je  na teZkom netrSkom Kouju,samo pincér je 8 njega menjkal.Vezda mi vie nebudete odbili zadovoljl Cinu ? V um rli budete. Molite, odgovoril je gorostrsni íeljeznovaati obersteS  pnéetka je borilec botéi borilcu po- kazati. Jeden dvobojui koncert je bil, 8 tóm razlikom, da strast s obodvojim gospodoval Zveketua rabija, upravljeni i oslobodjeni v - parci te negdaáuja m ríuja svevcéma su ro- vekSavali strast.Obedva tábori s napetira céekivanjem au gledali prama svráetku dvoboja.Bila je t ’áina.Svaki zasrkr.e za odcákom. Boiba zao- dela se vu iefiíu farbu. Óéi su bliskalo.Zanefleni gorostas spoznal je silu  ̂ vu 
protivnoj si strauki i borbu viáe n e e z a ig r u  drial. Zfáői (silniá) sabljeni vudarci su sle- dili. Sablja je zujala kakti atrela. Nemi su bili obedvojica.Obedva su ieljeli k svrietku privesti bitku. Davna mtZoja te domoljubuo cutenje 
gorostaSDU siln su podali raalomu kapetanuNeje írebalo vezda srailjenja.Gorostas je vezla jedeu podednji vuda- rec pustil na kocku. Srdjba, odluéenost bila mu je vu óvóm vudarcu Sabl a maloga ka petana húsárakig* prelomila se na dvoje na mestu, kője se s rukom dr*i, i pica palca dole mu pode vu prak. .Neje busái zato húsár, prem honvedski húsár, da se r.ato préda, s jednira poskokmn onde se stvori na strani gorostasa, te je 9 preostaváim pri/uönim krajem sablje onako vudaral gorostasa, da se je mrtev ziuáil s konja.Vezda smo vre kvitt, rece S . te izvuce za spomenek prsten mrtvoga Holubara, te ga i den^s jól nosi na posoéenom prstu.Posle bőibe vodjah aledila je bitka tru- peh, vu ko;oj su Jellaéiéevi husari na fr»*kom ledja obrnuli.Ovak je skvittiral honvedski húsár.

(Konec.)

RAJ JE NOVOGA?
Kraljev rodjen dán.Njegovo veliöanstvo imő premilostivni kralj Franc JoZef I. do/.ivel 18. augusluSa svoj 58 rodjeudan. Vn Cakovcu bila je vu kától cirkvi velika inefla, a ouda sluZba Boája vu /ítovskom hramu.

Sve^anostVu Srediáéi (Polstrau) biti ée vu uedelju 26. augustuáa sjajna svcőanost vu proslavu 40. letnog vladauja presvetloga kralja Franca Joteta 1. i 40 ietuoga potrajenjo pravic Srediákog trga. Pri toj svecanosti sudjeluju 2 pjev. druitva iz VaraZdiua, Or.uoáko pjev. druítvo, muíika Varaádinska \ ^redi^ka, te bude puno druge zabave i ples.
UmurstvoV u dravskoj strugi spadajuőoj k oböiui Nedeli-éu naáli su liudi jedno dete 2 — 3 (jedna staro mrtvo. V u  rubaöicu deteta bil je privezan debeli kamen, koj je imái sigurno za to sluüt«, da se dete nebude dugó muőilo nego, da brZe, vtone tér sa zaduáu. D a je to dete nekoja uemilostivna matt vtopila, o tóm néma dvojbe ; to i na njega svezani kamen dobro 8vedoci. Vtopljeno ovo uovorodjenöe nasli su 10 ga augustuáta a Zandari joS de- ues iöéu uemilostivnu i bezsrőnu mater. 

Duhan bude faleáiíz  deset ili dvanajst vannegjiiah nase domovine doála su izvestja k ministeriumu, vu kojih je sluZbeno izkazano, da je  potro*ek duhana potlamkam bi bil ov podra/.il, jako opal posvud i da |e neizmeruo vei ki kvar po tóm naneflen orsaékoj kasai. Zbok tóga premislil si je gospon finanoministcr i kak se prepoveda, dogovarja se véé sa svo imi to'naöniki, da se cena dutianu na menje spusti Veselite se duhaudjije !
Za ravnanjeVugodni glasi uam dohadjaju glede ceuc uaáega Zitka. Znano ram je, da je vu vreme Zetve i kuruzue bratve íito  navaduo tak fa), da gospocar imajuői kaj Zita za prodati, in óra ga vu ovu dob potepsti, za sramotnu cenu tam dati. Ljetos uíamo se, da tóga nebude ! íito  veő je poéelo podraZati v ua- Öem orsagu a kak se kaZa, joá bude^ vnogo (Iraté. Z^ok tomu je t&i, ar su Fraucuzi 

vuogo Zitnih trgovcov k nara po Zito poslali, 
koji na veiko kupuju za Francuzku zemlju Drugi ; pravi ztok vele da je tai, budué je vu Ameriki malo tita zraslo i oni nemoreju toliko zita van poslati, koliko su ga óva leta. D aj Bog da bude tak !

Samoubojstvo.Samoubojstva áire se posvud po svetu tak uied siromainimi kak med bogatimi Ijod- mi, Vezda pák éujemo Zaiosteu gl»9, da je vu Bi éu glavni dvorski marsall Alfréd Salm inaglo vumrl. Stoprain za pár duevov zeznalo se je vu varoftu, da Salm nije naravskom smr'ju vumrl, nego se je vmoril. Dvorjnniki njegovi najme na&li su ga vu bili s prereza- nim vratora i s glibokom rauom vu prsih. K a j ga je na samoubojstvo uape'alo, to s«j bude potlam zeznalo.
Nesre a na zeljeznici.íz Newyorka dobadja nam glaö od 9 ga o. m . o velikoj ieljezniékvij nesre i. Vu dr- tavi ludiana zvauoj i to blizu Morgautowna posmeknula se je lokomobva iz ámjab na jeduoin trideret stopah visokom uasipu tér druge vpgoue za sobom potegnula vu stia- hovitu gl bot'iuu. Nije moéi opisati, ua ka- kov iiaéin su tu nesrci'ni putmki Zivljenje sroje pogubili. Vagoni su s* svi sdrobili, za éudo je ipák, da je uekoliko ljudih tivih I i'staio.

Veíanje.KozArek imái je opet posta, a za vezda bag s íopovom, kikovoga nigdar nije videl ! T o  je bil glasoviti tolvaj i paliknéa Miliő Urmasza. koj je imái obelen biti vu Petrinji. Ovaj prevzetnjak ponanal se je  tak osorno, kak do vezda niti jeden obeienjak. Vzel je najme cigaru i zaZgal ju pod galgam i, da pák hahara rezsrdif nabere puna vusta dima od cigare, i kada mu je Kozarek zanjku na vrat hotel dcti, spukne dima Kozareau vu óéi, tak, da su vu hip puné bile óéi Kozarekove. 
Nesreca na Zeljeznici-Blizu Losdoua pri Hampton — W icku tresuul se je  jedeu tovarni vlak sa personal- nim v nőéi ua 9 o. m. Budué je bila kmica a maginovodji jeden drugoga vu pravo vreme uisu opazili, to su vlak s tolikom silóm jedeu v drugoga tresuuli,da su se maline i vagoni ua komádé reztrgali. Ma^inovodja i kotlov kurilci ostali su ua mestu mrtvi a izvau tóga od putuikov usmrécuo je tóm prigodom de- séf a do trideset jako raujeno.

Sneg vu augustu*u.Iz Thüriug |e dobivamo glase, da je tam prve dneve augustuáa takva zima zavladala, da su se l|udi morali vu zimske oprave za- odeti. Vu oböiui Dirmbacha i vu okolici nje- noj opal je prilióuo vélik sueg, koj se je i stopram potlam nekoliko vurah reztalil.
Vulkán.Na otoku Vulkano vu Talijanskoj predrl je izueuada 4-ga o. m. kiater (breg), za ko- jega ver uisu misüli, da bi i kada ognja hi- tal iz sebe. Stanovuiór.vo tóga otoka prisi ljeno je pteseliri odouud, ar je supka veliki kvar uapravila. Sv a sreöa, da se je ljudstvo joá za pravo vreme vugnuti raoglo tér niáce mrtev nije ostal.

Prevzetnost.Pisali smo veékrat od prevzetnosti ne- kojih vuöcnih ljudih a za vezda opet pred- 
1 stavljamo prátovamm é tateljem uaáim profe- snra Baidwitia iz Loudona. T á j profesor, kakti glasovit* zrakoplovec pokazal je  veliku bravuru loidooskomu publikumu. Spustil se je naime vu zrakoplovu (luftbalonu) visoko vu zrak a kada je bil veö do 3000 stopah visini, odprl si je sobom go: doneáeno i k tomu privravljeuo ambrelo, tér skoöiv iz tolike visiue iz svojega zrakoplova van, spuetil se jc po malom ua tla Z a  kratek éas do.^el je do zemlje, gde ga je gledeóe ljudstvo sa strahovitom krikom prijelo. —  Kam bude prevzetnost cloveka j«>á zapelala ?

Trkaltfée.llulaueri, koji su zadnje öve dane kon. centi aciju imali vu Varaidinu, drZaü su tam ua zadnje zabavno natecanie (vettrennen) Pri ovomu iiatrkivanju skupituulo jih  se je s ko ji skupa pet ajst oficirov i podoficirov. Vnogi su jako oranjem i od koujov spogaZeni a jednoinu je ruka gori v ramjnu pretrgnjena, Prvi dobitek vu vrednoati od 100 frt dob'l je jedeu kapitau.
, The Gresham.“Pri „The >Gre3ham“  zvauom londouskom dru/tvu (vu Cakovcu je upravniétvu pri G ra - neru stacunaru), je moéi Zivot osigurati. To- |est plati, gdo si hoée iivot osigurati po letu veköu ili inenjflu svotu i to poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu hoőe da dobi, p:»k ako bi vumrl, herbom imenoto druZtvo zplati 

onu svotu, na koju je  bil isti Osiguren, »li ako doiivi n. pr, 1 5 - 2 0  let, ujeinu daju istu svotu vu ruke. Tak je moéi Iivot ienah 
i decah osigurati. Ovo droZtvo ima svoje glavno upravmétvo vu Budapeéti The Gresham zvano drultvo imalo je lani, 30-ga juniuta



97 milionov 872 jezcr 246 frankov kapitala. Za osiguranje je uzimalo 18,678,383 frk. Iiplatilo je od 48-mo leto za one, koji su ■ i 7ivot osigurali 191,108, 220 frk. a Jani za osigurenje uzimalo s e : 58,038,226 frk. Sve skupa od 48 mo leto osigurauo je bilo pri tem druitvu do 1519 millionov, 786 jezer j 529 frankov.
NEKAJ Z A  ER A7EK CAS

Kuga-
IISom.Morski pes bi mogel biti,Ali répa nejma skraj ;J a  na vadlju átél bi iti,D a  je to prar pravi zmaj !H anfek.Niti púi je, niti morski Pes to nije, niti zm aj,Nego vám je to pogorski Jopec, koj se zove Ja j  !V i i .N it se plaóe óit se amije,K aj goder je, dobro bogme oije.Gvatan.K a j je go^er, zver je Jena,N it od sebe daje g la s ;To vám mora bit hijena,Betm o, braé*, dók je ó as!

Som.
A Bog, dedki, s várni budi,Em to zla baá oije mg,Ta vám zver po svetu bludi,To vám morski je o t r G !

llanlek.J e ,  je , bogme, bra a draga,T o  je prava morska zver,Prava vám je to nesnaga,Prav praveui ljudoider.V si.Niti plade, a niti se smije.K a j goder je, dobro bogme nije.G vatao .zver fcila, kak njoj drago,
1 tak néma falna dud;Móra biti mirno blago,Ja k i ju vubija trod.Som.Vezda mi se glej odpira,V  glavi Cisto, ? srcu mir,Nigdo naj oeproteitira,Em to straSoi je vámpír 1 liantek.Dók sem mali bil dedarec,D ók sem v prvi fikoli bil,V a iil nas je kkoloik Jarec,D a je to ,>rav krokodil.Vsi.N it se plaöe, a niti se smije,K a j goder je, dobro bogme oije.(Sad stopi vu hi/.u Mrak).V si.A  sam Bog vasnosi, komé dragi,V i nam tolnád dajte toj nesnagi,Reéte, kaj je ovo tu za zver,Je li  púi je, ili ljudofder ?Mrak (gledi vu durku.)A  joj, bra£a, zlo i i ntopako,Svet je zloéest, bogme nebu lahko,Ved cajtunge i notariuá kaié,A  od oviü nijeden nela/e.

Svet bo prepái, oije vezda druga, Dogéi bude skoro glad i tuga.T a zver, to je, to j e , --------- kuga !Vai(staoeju s orufjem proti durki). K uga, kuga, kuga,To je prava kuga !DeCki baj ua posel sad,Nek vmira ovaj gad.lla u ie k .Samo stiha bratci vs;,Dók jog tvrdo ona spi 1Vsi.Samo slofuo, tiho vsi,D a se vrag neprebudi.Mrak.Hajd ti Tornai bo ii a desni,A  ti Gvatan levő kiesni:Dók ja reőem: a ne, cvaj, draj, Smrtni njoj vudarec daj !Som.U j sabljica moja draga,V u  tebi je jaka snaga !Gvatan.J a  ju prasaem !(Hoée k njoj, ali odraekne) J a j ! Hanfek.A  kaj ti je, bratec, kaj ?Mrak.Nebojte se, éra smo ljudi,Vsaki nas kúráién budi.Som ti idi na ov kraj,Sad pazite; auc, eva , draj 1 Gvatao (stragljivo).Ne jo* kumek dragi Mrak !J a  jog Disem dosta jak.Som.J a  bi rekel, da se mora,Priőekati prava bora,Nas je  za ov lefki b >j,Jo g  premali, mislim broj.H anfek.Morali bi v selo iti,
1 vu bubenj allarra biti,D a nas bude bar poldruga,Kampanija, vraija kuga !M rak.A  kaj vas je ovak strah,N a oruije v jeden mab,Slofuo samo, dók je bora,Kuga od nas erknut mura,Dók ja reőem : auc, cvaj, draj.Vudarec joj vsaki d a j!G vatan, Som 1 Hanfek (bojaz- livo.)Auda napre vu íme Boga,Samo nek je sloslosloga 1Gvatan, Som, H aufek.(Stupe za jen korák k Curki, ali se ipák od straba nazadpotegneju). Mrak.Anda slofno, strah na kraj,Pazte vezda : anc cvaj, —Gvatan, Som (padnu vu rei).Kratek Caae<t daj priCekaj,Naj joá rtői zadoji „draj“ .Mrak.Anda vezda stáb  na kraj,Pazte dobro : auc, cvaj, draj.

V si.Hura, bura, hura,(Vudre vsi proti őurki,Nu Som  je taki opal Od straba, za njim Gvatan, doklam je  H anfek iz zdaieka Prerezal curku.)H anfek.Dobljeno je , vre zdihava,V re njoj idu Creva van,Budi Bogu hvala, slava,Ba§ je  deues sreceu dán.(Vsi se opoiave i pregledavaju éurku.)Tóm,U h, ali je  to gadna zvér.V si.Prav praveni ljudofder.M rak.G lejte  kuliko ima jajec,Morti viSe stejezer.Za poldrugi baá bi mesec Vsako bilo ljudofder. llau iek  dragi, iivo srce,Zvelicitel ti si naá,Oslobodil si Podravce T i  si pravi naS pajda*.V si.
HaDiek dragi, ti si tuge,Ti ai od zla regil uas,Podravmu ti od kuge Zvelifcil si v dober cas.Tvoj meő v zlato nek se kuje,Ceii svet nek ov zna din,Vsaki tebe naj pogtuje,I  tvoj velke hvale din. P rire d il:G L A D  F E R E N C Z  Spametna fena.V u  blizini Stajerske granice svadili su se nezdavnjó műt i fena, tak) da je skoro do tuöt’ je do*lo. Sad je fena vidila, dá je m űi tak jako srdit i da nefali pu io do ba- tine, prióela b e id i a műi za njora.Jedno malo vreme su se tiraü, zatim  se Jena obrue i reée rnuf i , zna* kaj? ako se hoderno da'je tirati, tak befi prije duma i zakleni bifu. N a to se műi uasmije i véli, pák je bolje, da idemo skup i da se viáe nesvadimo.

H o l e n i l a r .
(Od 18 ga do 2 5 -fa )19. Nedelja. Ljudovik. biik. Sejem  vu Murskom Serdigéu.20 Poudeljek. Őtefan kralj magj. Pan mesec.

2 1 . Tork. Ivana Franc. vdov.22. Sreda. Simforian muC,23. Óetrtek. Filip . Beuic.24. Petek. Bartol ap.25. Subota. Lndovik. kralj.
C E N A  Z I T K AKuruz* 6 . ---------Páenica 6.30 6 .6 0 — H r i4.30 5 . -  Jeömen 4 . -  5. -  Zob 4 . —  4  70

L O T T E M J A .
<§pi$t 1 2 . augustuga 1888.
21. 63 3 • 19 49 .O lgovom i urednik;
M A R 6 I T A  I J Ó Z S E F
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In c in l.
g r á g s r h o f felé.

Reggel 6 óra 32 perc/kor posta*. ) -o
Délután 4 » 13 « »
Éjjel 12 » 07 » gyors v. ) *.

K a n iz sa  fe l i .
Reggel 6 óra 26 perczkor gyorsv )_.<x
Délben II » 66 » postav. ) §:*
Éjjel 10 » 21 » ) -

Ya ra rsd  felé.
Reggel 7 óra — perczkor vegyesv.
Este 10 „ 27 „ ________» )>«?

É r k e z ik .
grá g erh o i felöl.

Reggel 5 óra 02 perczkor gyorsv. )_. y
Délben l l  » 27 » postav. ) §:£
tejjel 9 „ 53 B n ) *

K a n iz s a  felől.
Reggel 6 óra 41 perczkor postav. (_ -o
Délután 4 n 17 „ „ (§r®
Éjjel 12 ,  19 n gyorsv ( -

Y arazsd  felől.
Reggel 4 ó a 50 perczkor vegyesv. ) - :®
Este 6 „ 13 , ) .-£

2292. szám. tk. 1888.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y i  k iv o n a tA cs ktoroyai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Stei- nauer András M. Szt.-Mártoni lakos végre- hajtatónak Sárai Mártonná zavescsáki lakos végrehajtást szenvedő elleni 245 írt tőkekövetelés é̂  járulékai iránti végrehajtási ü gy ében a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. járásbíróság) területén lévő V I . hegyker. 1025, tk. 825 hrsz. a egész ingatlanra az 1031. tk. 229} 1. hrsz. a. egész ingatlanra 178' 1. hrsz. a. egész ingatlanra 82ti|5. hrsz. 2297|4. hisz. a. és 255|* hrsz. a. ingatlanokra az árverést összegen 446 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az
1888. évi augusztus hó 28. napján 

d. u. 3 órakora V I  hegykeiület bitó házánál megtando

nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10-*|.át, vagyis 7 frt 80 kr.2 frt 90 kr. 1 ft 60 k r.l ft 40 kr.12 ft 40 ki. 18 ft 50 kr. készpénzben, vagy az 1881. L X .  t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881, évi november hó l én 3 3 3 3 . sz. a , kelt igazságügyministeri rendelet 8 . § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a k ikü ldött kezéhez letenni, avagy az 1 8 8 1 . L X  t. ez. 170, § a értelmében a bánatpénzneka bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.K elt Csáktornyán 1888. évi junius hó 16 napján. A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkkvi hatóság. 721 1 — 1
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Árverési hirdetményi kivonatA  perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré tesz’ , hogy Goricsátiecz Fe- rencz társa,jak végrehsjtatónak Rúzs cs András végrehajtást szenvedő elleni 32 irt 58 kr. tókekövtt'lés és járulékai iránti végre hajtási Oeyébeu a n.-kanizsai kir. törvény* szék (a perlaki kir. járásbuór-ágj területén lévő az al«ó-k'ályovcr/i 150- sz tjkvbe fekvő 117. 1519. 2076 478. brsz. a. Ruz?icsAndrás nevén álló ingatlanra legelő és erdő

( j l n v n o  s k l a d i s t e  j e  p r i  l i r a r i  C i l t A N E I H J  m i  C a l o n e i i .
____________  703 9 — 10

Nyom. Fisahal Fuiöp lapiulajdouosnSl Csáktorayia.
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