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Az erkölcsrontó sajtó.
Szabolcsaaegye törvényhatóságának a 

mi megyénk- közönségéhez is pártolás vé
géit megküldött felirata teszi aktuálissá, 
hogy 6zóvá tegyük azt az igazán szomorú 
themát, hogy a nyilvánosság ama ténye 
zömnek, melynek első sorban az erkölcsöt 
kellene szolgálnia és pedig a sajtónak, ez 
mennyiszer szemet huny eminens feladata 
előtt, sőt a demoralizáló hatást tekintve, 
alig számba menő anyagi előnyökért, igen 
jeles tényezőjévé fajul le az erkölcstelen
ségnek- Jól meggondoltuk, a miket beszé
lünk és semmi sem áll tőlünk távolabb, 
mint a prüdéria- Tényleg igaza van Sza
bolcs megyének abban, hogy a sajtónak, 
a legmezlelenebb erkölcstelenséget kuitiváló 
hirdetései ellen fenni kell.

Akárhány jól nevelt urat ismerünk 
városunkban, a ki valósággal zár alatt 
tartja a tisztelt fő és székvárosi lapok 
egyik másikát, mert vé'etlenül olyan nö
vendékgyermekei vannak, a kilfeí a leg
messzebb menő fokig megmételyezni tudna 
egY-egy, a szemérem érzetét durván meg
sértő közlemény A dolog annyira sublilis, 
hogy bővebb fejtegetését a jobbizlésü kö
zönség bizonynyal el fogja engedni, de 
mégis meg kell említenünk annyit, hogy 
azok a titkos hirdetések, melyek meztele
nül közölnek olyan gyógyitásmódokat és

betegségeket, hogy az ember, legyen bár
mily modern a felfogása, a legnagyobb 
megbotránkozás nélkül nem lökheti félre. 
A tisztelt specialisták pedig makacs követ
kezetességgel hirdetnek az év minden pá
ros és páratlan napján, igy az ő nagy 
hirdető szenvedélyük miatt az újság csalá
dos emberek számára valóságos dugáru 
lesz, mert ugyan gyermekei erkölcsét védő 
melyik szülő engedné meg, hogy az érzé
kiség minden nyavalyájáról a lapok révén 
tudomást szerezzen a gyermek ?

Sőt tovább megyünk. Láttuk, hogy a 
magyar és német napilapok hirdetései fér
jes nők arczára a szégyenérzet bíborát 
festették Nagyon nagy ár a t. lapkiadók e 
nemű jövedelme fejében az a romboló ha
tás a melyet e síkos hirdetések révén az 
erkölcsi érzet veszt.

A közmorál érdekében tehát a legele
venebb érzést tanúsította Szabolcsmegye, 
midőn az országgyűléshez felír, hogy a 
botrányos és türhetlen állapotok megszűn
jenek.

Csak azért mondottuk ezeket el, ne
hogy a más házalájékán lássunk söpörni. 
Bizonyos dolog, hogy az újságok az ő 
modern tényezőikkel, a villany, gőz és 
telegráffal hatalmasan terjesztik az idegessé
get, bizonyos, hogy azon nemes erkölcsi 
feladatokhoz, melyeket nap-nap mellett 
teljesítenek, a rombolás, felületességnek

démona is hozzá szegődik, ne szegőjék 
tehát a naturalismus iskolájába, annál ke- 
vésbbé, mert hasábjait, bármily nagy az el
lenőrzés, gyermekek a kezükbe veszik.

Sorainkat abban a biztos és nekünk 
jóleső tudatban fejezzük be, hogy várme
gyénk is Szabolcscsal azonos fölterjesztést 
fog intézni az országgyűléshez.

A polgári leáuyiskola ügyében 
tarto‘t iskolaszéki gyűlésből.

A megjelenteket s első sorban a kir. 
tanfelügyelő urat Ziegler Kálmán iskola
széki elnök üdvözölte. Előterjesztette az 
okot, a miért a rendkívüli gyűlést össze
hívta Nap nap után mind lobban fölme« 
rül a szükségessége egy, a városban fölállí
tandó polg. leányiskolának; mindinkább 
nyilvánul az általános óhaj egy ily iskola 
létesülése iránt a város polgárságának kö
rében A lányok nevelése nálunk kizáró
lag az elemi fokra szorítkozik ; igy hatá
rozottan hátrányban vannak a lányok a 
fiukkal szemben. Vagy kénytelenek a szü
lök az ismeretek eme szerény mértékével 
beérni, vagy más városba adni őket, a 
mi ily zsenge korban, főleg a kisebb 
lányoknál szerfölött bajos már azért is, 
mert a mi hazafiui érzést az elemi ősz-

A J a u k u "  t i  m i j a
Az üzböki fürdő.

Irta ; V  e r  n  e r  L á s z l ó .

Az üzböki kakasok a reggelt infonálták. 
Schvvarez Samu, az üzböki honoracior, szokásos 
Kneip-ituráját kezdte meg, mert a czivilizáczió 
dolgában Üzbök immár a Kneip kuráig haladt.

Azon a napon, melyen történetem kezdő
dik, a Kneip-kurát derékban törte egy páratlan 
esemény. Idegen érkezett Üzbökre kereskedelmi 
szempontból. (Hiába, világfenállása dia kereske
delem csinálta — az eseményeket.)

A találkozás lehető szívélyes volt. Samu 
egy horribilis csókkal tüntette el a jövevény, 
Kohn ur (mert, hogy élőket ne sértsek, igy ne
vezem el hősömet) arczárói a reggeli harmatot. 
Kohnt meglepte a fogadtatásnak az a melege s 
dévajkodva jegyezte meg :

— No, csak nem vagyunk mi együtt mé
zeshétbe ? S visszaadta a csókot. Báresz történ
vén az adósság, még a kasszakontóról is lemon
dott. In natura könyvelte el az ügyletet.

Aztán azt jegyezte meg !
— Hallod-e Samu ? A te cziíTerblattod — 

hagyja a színét. Tudod-e, fordította másfelé a 
beszédet hogy mi az ón szentencziám ?

— Arra kiváncsi vagyok.
— A mit Shakespeare mondott: hogy a 

műveltség fokát a szappaníogyasztáa árulja el.

T e ! A fürdés luxusát már a régi rómaiak is
merték. Üabök nem ismeri.

— Kikérem magamnak ! — Egészen vö
rösre festette arczát a méltatlanság Tudod-e hogy 
az európai haladásnak mi a kritériuma ?

Samu mérgesen felelt vissza :
— Ne ad) te lel nekem rebuszokat.
A gösr(lrdö kedves barátom, a gőzfürdő. 

Még e kultuiintézményt nem valósítja valamely 
város inteiligencziája, addig nem emelkedhettek, 
a kor színvonalára. Én mondom ezt nektek. Én 
I-ső Kohn Mór.

E pillanatban az üzböki 8 lóerejü stabilgép 
egy melancbolikus vészkiáltást hallatott. A gőzgép 
füttyére a nagy férfiú felugrott, Kohn azonfelül 
még a homlokára is ütött.

— Hopp 1 Megvan. Te, Samu. Hiszen nek
tek voltakópen félig már meg is van a gőz
fürdőtök.

— Fó*lig ?
— Nem, háromnegyedig. Csakhogy inprak

tikus emberek vagytok. Nézz oda, ott van a 
gőzfürdő.

Samu álmélkodva nézett a jelzett irányba 
Csodálkozva kérdezte:

— Ott?
— Ott.
— De hissen ott a Tardy Mihály malmát 

látom ?
Kohn pedig ünnepélyesen jövendölte.
— Abból lesz a gőzfürdő. Vigyázz csak.
A Tardy malom kazánját éppen most indí

totta munkának a gépész. Vékony csövön lobo
gott ki a fehér gőz. Kohn megfogta a Samu 
karját

— Nézz oda! Mi az ott ?
— (JŐz.

— Mit gondolsz, lehetne-e azt felfogni és 
levezetni Üzbök dicsőségere. megmutattam neked 
a nagyság útját; csináld meg.

— Barátom, én rám ne bízd Amerika fel
fedezését, mert akkor soha sem lesz felfedezve.

— Glyenge lejed van Samu, jobb lesz. ha a 
fejeddel csinálsz valami Kneip-kurát. Megmon
dom neked. A gőzfürdőhöz első sorban gőz kell, 
az van ; kell egy fürdő szoba s az nincs.

Mélázva tette utána Samu :
— Az nincs...
Kohn azonban egyet dobbantott. És elpat

tant ajkáról egy Széchenyi-jóslat, üzböki for
mában :

— Fürdőszoba még nincs, de lesz!
De hogyan ?
— Okosan. Bendeazetek bálákat, tombolá

kat, felolvasásokat fürdő alapnak s abból építse
tek fürdet.

Ihlet vette bűvkörébe Kneipnak üzböki 
hívét, a szeme fehérét ráfordította az azúrkék 
égre ; a baráti érzés melegével rázta meg kor
szakos barátjának, Kohn Móricénak kezét.

— Úgy lesz I
Ettől a percztől kezdve a közügyek üzböki 

asztalára ki volt trancsirozva a gőzfürdő ügye, 
elaunyira, hogy az üzböki liberális párt ezt is a 
prograramjába vette, egyetemlegesen a polgári 
házassággal.

A „Kiadós Literu külön kis termébe no
vember 23-án mondotta ki az üzböki vegyes 
intelligenczia, hogy deczember 7 én, a jelentős 
napon irodalmi reggelyt rendeznek Üzbökön s 
Jókait felkérik egy kisebb zsánerű humoros dolog 
felolvasására. Jókait személyesen meginvitálni 
D e r e z e  Timeon fogja, a ki üzböki költségen 
utazott fel a fő- és székvárosba. Mihelyt a fövá.



tályok biztosítanak, azt az idegenben nyert 
hatás lerombolja. Napirendre kei ült tehát 
a polgári leányiskola szervezésének már 
rég vajúdó kérdése.

A mikor köszönetét mond kir. tan
felügyelő urnák, hogy személyes jelenlé
tére! a czél elérését előmozdítani szives - 
kedik, kéri őt, adná elő a módozatokat, 
a melyek mellett a polgári leányiskolának 
az állam hozzájárulásával való fölál Ikta
tása a legbiztosabban keresztül volna vi
hető

Ruz8ic«ka Kálmán dr. kir. tanácsos 
ur, a megye kir. tanfelügyelője, előadja 
azután, miért szeretné ő, hogy a polgári 
leányiskola Csáktornyán létrejönne, s hogy 
miért örvend annak, hogy ily természetű 
mozgalom a városban megindult.

A fiuk neveltetésének Csáktornyán 
meglevő alkalmait méltatva, áttér a lányok 
oktatásának szükségességére.

Mindenki belátja, hogy az elemi is 
kola e tekintetben nem tehet eleget Az 
V — VI leányosztálynak föntartása biányo 
kát nem pótolhat; kitetszik ez okból is, 
hogy sok lányt szüleik külföldre kénytele 
lenek adni: Varazsdra, Zágrábba, Horvát
országba, Marburgba, Stájerországba s 
máshová, a hol ily iskola van, hogy nekik 
a megfelelő műveltség s ismeretek szerzé
sére az alkalmat s módot nyújtsák. S 
hogy e lányok magyar szellemén nagy 
csorba eshetik — az természetes. S ez 
kétszeresen nagy baj, mert oly tag ai a 
társadalomnak vesznek igy el bennök a 
Magyarországra nézve s lesznek pártolói s 
terjesztői idegen szokásoknak, idegen szel
lemnek, kik nemüknél fogva, mint leendő 
anyák, központjai lesznek a családi kör 
nek, irányt adván természetesen az á talok 
nevelteknek is. Már ezen szempont egy
magában is döntő érvként hathatna az 
ügy elbírálásánál, ha egyebekben nem mu
tatkoznék is égető volta a leányiskola töl 
állításának.

Pedig, ha tekintetbe veszszük az elemi 
iskola V—VI. leányosztályainak létszámát, 
valamint azoknak, kik évröl-évre engedélyt



Újság* szavai szerint: Wlassits Gyula az 
igazságügyi bizottság tudós előadója a vitát 
magas nívóra emelte, ki nagy apparátus 
sál, éles beható megfigyeléssel és szónoki 
hévvel tört lándzsát az egyéni és kultusz 
szabadság mellett. Különösen ti vallásos 
Hág magasabb érdekeinek szempontjaiból 
ajánlotta képviselőnk a tö vényjavaslatot 
elfogadásra) a mi meg is történt.

ty ftassics f iy u la  orsz képviselőhöz a 
perlaki lársaskör a következü üdvözlő sür 
gönyt intézte : Az egyéni és kultus szabad 
ság mellett tartott nagyszabású beszédéért 
fogadja hazafias üdvözletünket és hálánkat.

{ubileum . £ hó 28-án ünnepelte Jenei 
Gusztáv, a Csáktornyái városi népiskolák 
érdemekben gazdag igazgatója ezen ínté 
zetnél való működésének 25-’k évfordulóját. 
A bizalmas körben megtartott ünnepély 
minden tekintetben sikerült és lélekemelő 
volt. A jubileum megtartásáról senkinek 
sem volt tudomása, tehát előkészületet 
senki sem tett, csak a midőn a népiskola 
első osztályában terített fehér asztalnál a 
tanév bezárása alkalmából meghivottak 
előtt felemlítette az ünnepélyt, hogy a je
len tanévben fejezte be a Csáktornyái nép
iskolánál 25-ik tanévét, tört ki a lelkese
dés a megjelent kartársak, ismerősök és 
jóbarátok részéről Megjelentek a rögtön
zött mulatságon, — mely ünnepélylyé nőtte ki 
magát mintegy ötvenen — a közönség min
den osztályából. Felköszöntötték az ünne
peltet Pálya Mihály, Felméri Albert, Molnár 
Elek, Margitai József, Vrancsits Károly, 
Pruszácz Alajos, Szeivert Antal s még 
számosán. Óváczióban részesítették ugyan
ezen alkalommal Molnár Eleket az iskola
széknek első, ezelőtt 25 évvel volt elnökét 
s Ziegler Kálmánt a jelenlegi iskolaszéki 
elnököt, kiknek szép kivitelű mellképét 25 
éves működésének emléke alkalmából a 
közs. iskola részére Jenei Gusztáv igazgató 
készíttette el, A társaság késő estig együtt 
maradt éltetve a jubilánst. Mi is hozzájáru 
lünk sokaknak azon őszinte szívből jött jó 
kivánatához, hogy az egek ura Jenei Gusz
táv urat, a Csáktornyái városi iskolának 
mindenki által tisztelt és szeretett érde
mekben gazdag igazgatóját a Csáktornyái 
közs. népiskola felvirágzására, volt tanilvá 
nyainak örömére, boldogság, erő, egészségben 
igen-igen soká éltesse!

JKinevesis. A kereskedelemügyi minisz
ter ur Bencsák Emma k. a. pósta- és 
távirókiadót pósta- és táviró kezelővé ki
nevezte.

— J fé v v á lt c K t a tá s . Majhen Károly adai 
v&rosi állatorvos, lapunk szerkesztőjének 
bátyja, nevét belügyminiszteri engedéllyel 
Margitai-ra változtatta.

— (g s k i iv ö k . (íaszner József Böptéri 
bérlő e hó 25*én vetette oltárhoz Zech- 
meister Viktor náprádíalvi bérlő kedves 
leányát Malvin k, a — H r u s o c z i  
Elek mura-siklósi kántortanitó e hó 27 én 
ta-tóttá esküvőjét Puhán Lujza k. a Alsó- 
Lendváii

— 4  C sá k to r n y á n  te r v n e t t második 
gyógyszertár ügyét a belügyminisztérium 
úgy oldotta meg, hogy azt nem enge 
délyezte. A rendelet a megyéhez e napok
ban érkezett le.

— 4  C sák to rnyá t ssépito-egylet alapsza
bályait a belügyminisztérium jóváhagyta

— 4  tekéső  egyesület e hó 25-én tar 
tóttá ez idén az első versenytekézést
Nyertesek lettek : Bernyák Károly (nyere 
ménye díszes falióra). Maiczius herencz

(nyereménye ezüst vajtartó), Sztrah»a Ká
roly (nyereménye Casette), Pecsornik Fri
gyes (nyereménye iróa ztaldisz), Czvetkovits 
Antal (nyereménye 2 csinos söröspohár.)

-  4  t i a c h o m is  szem b eteg ek  megvizs
gálása ezéljából dr. Fehér Náthán és dr. 
Mangin Károly kir. tanácsos, megyei tőor
vos e hó 27 én Csáktornyán és vidékén 
időztek.

4  > < § £ ( £ *  p e r la k i k is ie d ó v o d u ja  javára 
1894. évi julius hó 8 án Páriákon a Nagy 
Szálloda kerti helyiségeiben nyári tánczes- 
tély tartatik. Kezdete 6 órakor. Személy 
jegy 1 írt. Családjegy 4 írt. Jegyek Sípos 
Károly ur gyógyszertárában és az estélyen 
a pénztárnál válthatók Felülfizetések hír- 
lapilag nyugtáztatnak.

i js k o la l  ü n n e p é ly . E hó 28*án tartatott 
meg Muraközben, Királyiakon, a stayer és 
horvát határon felállított magyar állami 
iskolában az első évzáró-vizsgálat. Az 
állam tavaly állította fel ezt az iskolát, 
hogy a tanulók ne legyenek kénytelenek a 
szomszéd stayer iskolákba járni, a mit 
eddig magyar iskola hiányában megtettek. 
Az iskolai vizsgálaton jelen voltak: Vran 
csits Károly főszolgabíró és Margitai József 
képezdei igazgató Csáktornyáról, Gáspárlin 
Mihály plébános' az áll. iskola gondnoksági 
elnöke, Riltmüller Ármin urad. főerdész, 
Friedl Gyula körjegyző és Zdacsek Imre 
kántortanitó Mihály faivárói, a hegykerület 
elöljárói, sok szülő s tanügybarát. Az isko 
Ián magyar nemzeti zászló lengett, s úgy 
a vendégek mégérkezésekor- valamint az 
ünnepély alatt szólották a mozsarak, 
melyek hírül vitték az áll. iskolától egy-két 
kilométernyire fekvő stayer és horvát köz
ségek lakóinak is a magyarok hazafias ünne
pét és a jóravaló határszéli nép igazi 
örömét. Gáspárlin Mihály, a lelkészi hiva 
tás igazi példányképe s a vidék népének 
valódi atyja megható beszéddel vezette be 
a vizsgálatot. Majd Herboly Alajos áll. 
tanitó egy évi munkájának bemutatása kö
vetkezett. Az eredmény főleg a magyar 
nyelvi beszéd-értelemgvakorlatban bámula
tos és meglepő volt. Helyes módszerrel a 
még csak első és második osztályból álló 
iskola tanulói a beszédgyakorlatoknak a 
miniszteri tanterv által előirt anyagát egy
mással társalogva mutatták be. Óriási fá 
radtságba került ez a munka, de kifizette 
magát. Az érdekes vizsgálat befejezte után 
Gáspárhn plébános és Rittmüller főerdész 
urak ajándékokat osztottak ki a szorgal
mas tanulók között, mire a királylaki áll 
iskola első évzáró vizsgálata a jelenlévők 
hazafias örömére és a munkáját a legjobban 
tetjesitett tanitó dicsőségére befejeztetett.

— M w t i  Ai/«k. A z a l a m e g y e i  
tűzoltó-szövetség, melynek 34 egyesület a 
tagja a tüzrendészeti szabályzat módosítása 
tárgyában előterjesztést tett a megye tör 
vényhatóságához. - A n a g y k a n i 
z s a i  járás jegyzői egyesülete 100 irtot 
szavazott meg az orsz. jegyzőiárvaház alap 
javára — K e s z t h e l y  é s H é v i z  
között villamos vasutat tervez egy fővárosi 
tőkepénzesekből s szakértőkből álló társa
ság. — A Z a l a  f o l y ó  annyira kiáradt, 
hogy az idei szénatermést az egész völ
gyön csak-nem egészen megsemmisítette. -  
A v e t é s e k  á l l a p o t a  az egész me 
gyében igen jó volna, de a mostani esős 
időjárás nem kedvez a növényzet fejlő
désének.

(g lő / lretrst fe lh ív á s  » H o n f i  d a l o k «  
versfüzéremre, mely 10 iv és 136 eredeti 
szavalmányt tartalmaz. Ára bérmentve egy 
forint. Gyűjtőnek h á r o m r a  t. példány

adatik »Honfi dalok«, »Népdalok« és 
»Anyós dalok« müveimből* egy-egy könyv. 
Zala Egerszegen 1894. junius 28. Várossy 
Mihály, tanár.

4 ) á n lk o z i s .  Egy helybeli, az állami ta- 
nilóképzőintézetet ebben az évben jó si
kerrel végzett tanítónő vend ék, oki tanitó a 
2 havi szünidőre szerény feltételek mellett 
ajánlkozik nevelői vagy correpetori állásra. 
Bővebbet lapunk szerkesztősége.

— g a z a i  i s  kü lfö ld i h í r e k . C a r n o t
franczia köztársasági elnök meggyilkolása 
tartja most izgatottságban egész E urópát; 
a gyilkosságot Caserio S »nto egy 22 éves 
olasz Anarkhista követte el. — K o s s u t h  
s z o b r á r a  eddig 184.316 frt 47 kr. 
gyűlt össze.

C S A R N O K .

D a l .
Sz&vay G yulátó l.

Az a csöndes.

Az a csöndes, bánatosan hangzó dal 
Mikor este, késő este megszólal.
Itt szivemben annyi bánat feléled:
.Fáj a szivem, teher nekem az élet 1*

Őszre jár már, künn a mező megsárgul, 
Zöld levelek hullonganak az ágrul,
Zöld reményim 1 hajh ti is eltünétek ;
,Én Istenem, nincs is már, mit reméljek l

Temetőben vadgalamb búg az ágon,
Ott lehetne énnékem jó világom,
Bura, bajra, keserített örömre ;
„Majd jó lesz a fekete föld göröngye la

Fekete föld, virágtalan sirhantok 1 
Csöndben, nyugton jó is lehet alattok.
Még zavaró könny Be hull tán a rögre : 
„Eltemeti bánatom az örökre 1*

Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, akik felejthe
tetlen szeretett férjem elhunyta alkal
mával a temetésen személyes részvétük 
által, vagy bármi más módon kegyele
tük — illetve részvétüknek kifejezést 
adni szíveskedtek, magam és családom 
mélyen érzett háláját!

Csáktornya, 1894. junius 28 án.

özv Neumann Józseflné.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
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xl. tečaj Vu Čakovcu, 1894 1-ga júliusa. Broj. 26-

8 urednikom moči j« ivaki dan 
govoriti med II i 12 vurom. — 
Sva poliUk* titaée ne aadriaja Bo
rinak, naj h  poliljaju na ima 
■ • r g j t s l  uradnika n

Óakorec.

IadaUlJntro:
C ^iiara Fiachal Filipova kam aa 

predplata i obmaue poliljaju.

P re d  p iá in *  v én a  f e :

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 trt

Pojedini broji kottája 10 kr.

Obraana m  polog pogodba 1 faJ 
ratnnaju.

a a  hopraiH ka? i i n a ^ J a r sk o m  J e z ik a  iz la z e é i  d r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u é lj iv i  l i s t  z a  p n k .^  
^ I z l a z i  ©■^■ailclV'tlJed.eix J e d e n l c r a t  1 t o :  v v i  s v a J a r u .  n e d o l j v i .

olužbeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva^„Čakovečke gparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

Histerija i zemljopis. 
iv.

2. Co v ék.

Preostaje nam poglaviti jod jeden svét 
vu svétu. Stvoril je Bog Covéka. Malena 
je i prosta pripovest, kafc najstareši a bo* 
geduh pisec vu svetem pismu povédu to 
stvorenje : Od zeml|e je Bog napravil télo, 
vu télo nadehoul duh, duhom oživilo se 
bide i stane pred stvoritelja svoga, koji od 
zemlje stvorjenomu nadel ime zeljenjak 
(Adam). Do njega stvoril je Bog iz biča 
njegvoga druiicu (pajdaiicu) mu ženku, 
koju je nazval živim majku (Eva)4 Bog 
dobar muder poklám kam je stvoril svét 
duhoviti (duhe, angele), stvori! je jod biče, 
koje ima biti duh i zajedno stvar, neka je 
to kapta ili spona med različna svéta: 
med duhovitim i stvarovitim

Vnožina prezbrojna duhov nosi božju 
priliku ; nu i za novi stvor božji povéda 
bogoduhi hidterifcar, da je stvorjen na božju 
sliku i priliku, sveti: pravifičen. Spodoba 
je Bogu duda, nevmertelni taj s umom i 
sa slobodnom voljom duh, po svojoj naravi 
i po višjem božjem daru prilika Bogu. Um 
ide za istinom, volja za dobrom, a zmiriti 
se zevsema jedno i drugo more samo ne
izmernim i včkovitim. Co\éku od Boga 
stvorjenu slagala se Ijepo s umom volja, 
niti bi volja potegnula, kam nije nameril 
um, a obadvoje prilagalo i prijan alo za 
volju božju. Pak i télo ljudsko Čudno je 
stvorenje, i kak su vec stari mudraci rekli:

na malo velik svčt ili céli vu svetu svét. 
Več gori upravljeno lice njegovo kaže mu, 
kaj je rekel apódtól Pavel: . izkati kaj je 
gore.- Obraz je zrcalo dude, vu kojem se 
bliska ves dudevni život; jedini CovCk 
more se plakati i smejati. Vnogo živinah 
ima po koje čuti!0 i osjetilo življeSe i 
odtreše ; nu nijedna nejma vse tak složno 
(skladovito) Najosobitedi pako dar télu 
ljudskomu je rgovor*. Ob r ljiepib darov 
naravnih nakinčil je Bog Covéka darom 
višjim Uz vjekoviti duh imalo bi mu vje 
kovati i télo, na obilnoj Gosponovoj milost: 
vu Ijepom raju živeti, vu ljepdi po Času 
biti za navék prenešeno. Tu je Bog sam 
bil prvomu óovéku oteč, sam navučitelj i 
vodja. Od ovoga imel se razrasti i razplo 
diti veliki ljudski rod (pokolenje ;) rekel je 
Gospodiu Bog: „Rastite i budi vas vno
žina !• Ali biče umno i slobodne volje 
treba da samo tulikajde svoiom odlukom i 
t^žnjom dojde do svojega cilja. Taj cilj, 
cilj vrhu naravi pokazal je Bog Covéku i 
obččal ga s pogodbom : éovék je razumen, 
podvučev je, jaki je, more se anda ladati. 
Pogodba lehka, da nemore biti lebkeda. 
Zakon božji imal bi biti za slobodnu volju, 
ljudsku pogolbu i potukaz k cilju ; nego 
prekrvil je rovék zakon i zgubil put k cilju. 
Jednim mahom pukla njemu odvraienu 
od svoga cilja pred očima grozovita razva
lina izmed dobra i zla, milošča božja 
i prvešnja obečanje je prepalo, a ober glave 
mu je počela smrt sa svom srdjbom božjom. 
Zmutila čoveka vražja prefriganost i laž, 
hitila ga prebudjeua vu njem gizdost, 
nevjera i pohlepa ; poklám kam je kušal 
prepovedani sad s dréva »znanja dobra i

zla*, pojavi se vu njem vu mozgu mubež 
i vu srcu sloba: vidji dar izgubil, narav i 
naravni dari vrazili se i pomutib. Bog je 
stvoril samo angele, a vrag je »tvoril sebe 
sam ; Bog je stvoril samo dobroga Covéka, 
a zločest (övék stvoril je sam. Od maloga 
čina bivaju gusto putih veliki dogodjaji, iz 
lednoga dogodjaja dug» pripovest dogodja- 
jab. Malen se i neznaten vu prvi mah vidi čin 
izkodnoga gréha, nu gdo ga razme premiš
ljati i razme ga, velik je to čin, velik 
dogodjaj, kak sbilja posljedicom je prevelik 
i odlučan za ves jeden rod božjih stvoro* 
vnh. Zbog toga čina preokrenula se öovéku 
sudbina prevrgel se arugač ves ljudski rod 
i put njegov do vekivečnoga cilja njeg 
voga.

Vu jednom Covéku d voga spola pre 
próbana je i precenjena ljudska narav 
naproti stvoritelju i cilju, Bog je tak rekel: 
Adam stal na ucjenu i ut»gu za ves ljud
ski rod — kam on pretegne, tam bude 
vsaki za njim pomotak njegov. Pretegnul 
je on na zlu stran, déca oti li smo za 
otcem, Bogu je odrediti p d koju bu po 
godbu i č nu stvora postavi! na bla»en cilj. 
Prvi gr h Adamu je i Evi na glavu, ar je 
izidel iz njihove slobodne volje, pak se na 
njihovo dušu takaj računa; ali za vse 
njihove potomke (pokolenje), ako nije na 
glavu, a to je na kr v i na rod i na stale/, 
na 8udbiuu, kak je na példa mužu, komu 
su pradedi bili knezovi, ne na glavu nego 
na rod gréh jednoga deda, zarad kojega je 
knežija prepala. A nevalja puno kriviti 
Adama i Evu , ar bi ti sam bil opal.

Sudi Bog sud : e, prva je ljudska

Z A B A V A .

Prikladnost slepcov.
Pozoato je, da je kod sliepeov sluh i 

čut pipanjem mnogo bol ji, nego kod videčih. 
Ja sam o. pr. u svoje vrieme u PeSti poznal 
jednog sliepog muzikaša, koj je po oštarijah i 
kavaoab okolo hodil te se stirn produciral, 
da je svaku karta, koju mu je tko dal, da 
ja opipa, znal povedati kakova je. Oa je 
samo prstom sim tam po karti vlekel i on da 
posve za sigurno povedal, da je ove kralj 
bare ili dečko tref ili desetica karo i t. d.

Blizu Tbfirinžke gume je živel nieki 
urar, koj je ostupel, kad jo bil dvie godi ne 
star. Oq je pipanjem načel u uri najmenjdu 
falingv i svaki krivi zarez pilakom je odmah 
opazil. Terenske ure, koje je napravil, je 
sam na stoje miesto u turen nosil i on de 
poUavlal, a pri tom je posve sigurno idei 
po šteugah i voskih deskah oa nmjvilje tuner.

Sliepa Paradiss igrala je klavir takovom 
viedtinom i sigumostjum, da to mnogomo 
gledečemu nebi bilo mogoče.

U Monakovskoj akademiji med ostalim 
je moči videti i jednoga liepo iz dreva 
zrezanoga jagara, to dielo je tak fino, da 
tinije nemre biti, vsaki las na bradi i mul- 
tačih je je podpuno videti. Toga jagara je 
jeden sliepi tirolec svojim navadnim žepnim 
nožem zrezal.

U jednom selu Engelske je okolo godine 
1840. živel jedau sliepi tkalec, koj no samo 
da je svoju medtriju bolje teral, nego mnogi 
gleleči, je dapače i sve k meítriji potrebno, 
kak su to krosna, čunek i t. d. si 9am na* 
pravi). Ov isti tkalec nije samo pri tom 
ostal, nego jer je bil velik ljubitelj muzike, 
a osobito je ljubil orgule, vlekla ga je jedan 
krat žel,a zatim, du u domačoj cirkvi, gde 
su bile prilično velike orgule, mebanismus 
istih zezua. Jerbo pak jo malo ufanja imal, 
da bi mu se dopustilo iste previzitirati, 
zbil si je svoje želje is glave. Na jedan krat 
se dogodi, da ie domači orguljag umrl. kojom 
prilikam se je prisutnosti tkalca mnogo o 
vrliui pokojnika kak i o dobroti domačih 
orgulah, koje pokojnik bad majstorski znal 
igrati, govorilo; Ovi Spomenki su u sliepom 
tkalcu opet staru želja za orgulami zbudili 
tak, da se je jedau krat ob pol noči stal,

odišel u cirkvu, vrata k-orgulam si odprl i 
ruženjem tu pričel orgulah mehanismus 
pretraživati tak, da su se susedi ua okolo
prebudili. *

Iz svih oblokov su glave vau poriuuli 
i jedan je drugoga pita), jeli čuje, a najviše 
ih je bilo toga mnienja, da to mora biti 
duh pnkojnogu orgulada. Ipak nckoji, koji 
su bili pametuiji, su reklif da bi mogli tati 
biti te su z lampadi i oružjem u cirkvu 
navalili, ali nutri nikoga nisu našli, kak 
jedino sliepoga tkalca u podpunom dielu, koj 
od veselja uad odkritjem, koje je napravil) 
niti dodavde nije opazil Oni sq ga dakako 
prijeli, ali čuvši, koja ga je strast u tak 
nenavadno vrieme u cirkvu dopeljala, pustili 
su ga s malom opomenuua. A kad je videle 
poglavarstvo njegova želja sazualo poznava* 

ijuči ujegove razne vieštine, dopustili su mu, 
da si ciele orgule temeljito previzitira. Od 
tog vriemena se je on polag ostalog i u 
gradjeuje orgulab zapustil i danas još stoje 
velike orgule u cirkvi na otoku »Man*, 
koje je ov sliepi tkalec sagradil.

Jedna mlada dievojka zgubila u kozah 
vid i sluh, ali je potlam dobila tak fini uos 
čut pipauja, da je mogla farbe razlučivati.



zpoved nevaljala! Kaj je Bog rekel, nije 
porekel: zaori nad čovčkom sud božji ! 
„Prah si bil i prah budeš!“

Nego né taki: prvlje budei s mukom 
i znojem vadil iz zemlje kruh, i to iz zemlje 
trnjem i kupinjem obrasle; a ti živih 
majka, budeš prije majka i namučiti se 
mukah materinskih. Nego da nebude sfon* 
dano po čoveku, kaj je stvoril vsemoguči 
Bog: namjera i osnova božja mora se 
izpuniti, rod stvorovah imenom „čovčk" 
mora poleg stvoritelja svoga vjekovati bla
ten. ObeČal je Bog čovčku zveličitelja, koj 
bude peklu potrl šilu, Čovčka rešiti okovah, 
ter pomilovana, pomagna i popravljena 
izpeljati na slobodu sinov božjih. S prvine 
rečena je božja rfič: .Plodite se i budi 
vas vnožina !tt stoji joá navék

Raja zemeljskoga nestalo je : prema 
novoj čovčkoj dosudjenoj sudbini preobrazila 
se zemlja, koju je stvoritelj za ljudski rod 
odredil Kam je okrenula ljudska stopa, 
dočakala čovčka borba, težkoCa i muka : 
s črnom materom zemljom mora se poga- 
djati i vsakojake zmi Ijavati ra une za hranil, 
kak bi je od nje izmamil; sa VHako.ačkom 
nepogodom mora se boriti za zdravje a s 
nebrojenim neprijateljem vkan|uvati se za 
život. Smrt vsevdilj hlepi nad čovčkom, nu 
puno treba muke do nje. Nije Covék stvor- 
jen samo za sebe. nego takaj za družtvo i 
stvoril mu je Gospodin p»jdašicu i ona je 
za njega radost Velika; rodilo se Adamu i 
Evi prvo <?6te, radost je ono obedvema 
velika, ka; obedva ne badava sporni nje 
prva bištorija* Raste familija, raste ljudski 
rod. L epo pripovéda List »r»ja, kak Bog 
sam otčinskom rukom ljude vodi, odhra 
nje vuči. Zvebčitelj bude dolel, nu kada 
mu bude vréme. Bog je mogel stvoriti 
čovčka prež njega; nu zveličiti nemore on 
njega prež njega. Trebalo je prvlje n égő 
znal p trebu i cčnu zveličenja, da čovčk 
razgovetno vidi i spozna sam sebe i sudbinu 
s oju, p«k jod da pravo razme ljudski rod, 
njegovu sudbinu i kaj bi bil i kam bi za
drl prež Boga — čemu se naravnim raz 
vitkom hoče vremena Da se hitreje 
razmemo, to ti je tak*

(Drugi put dalje.)

Ona se je u svojoj samotnoj nevolji bavila 
šivanjem, njezino švelo je b lo za čuditi se 
tiuo. Znala je takaj pisati te njezino pismo 
nije bilo roanje za čuditi se nego švelo; jer 
linije su bile jednake kak tnora, a slove i 
rieči so stale u jednakoj dalečiui jedna od 
druge: dapače, kaj je bilo uajčudnovitije, 
ako je kojo slovu izpustila, tak je potlam 
zuaU na pravo miesto vrn linije metnuti.

To je bilo njezino dielo po danu i po 
noči, jer ako nije mogla spati, stala se je i 
bez da bi svieča užgala, sela si je k-stolu i 
pričela je pisati ili šivati* te je to negde 
moglo čudno se videti, kad je ona u tmici 
tak liepo pisala i šivala, kak drugi s dobrimi 
očmi po bčlom dauu komaj mogu.

Vožnja ladjom.
Jednoč su iz Zente u Szegedin na Tiszi 

ladjo vlekli. Bilo je preprezeno nekoliko 
konj Da dugih vojkah, koje su na obalo do
segle, i nekoliko ljudih, koji svi zajedno po 
obali proti vodi, na dugih vužetinah pod 
velikora halabukom i krikom, kak je to več 
pri takovib pnpkab navada, jeduo ogromnu 
ladju vlekli.

K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo naše ppotuvane predplat- 

nike naj nam vu novim fertalju ljeta pred- 
platne zaoBtatke čim predi pošleju i predplate 
ponovi ju !

Koliko je do vezda kovano krunah ?

Ministerstvo financijah izdalo je izkan o i 
kovanih vu Austro Magiarskoj do 26. majala 
1994 ljeta. Po tom izkazu vu vsib kovnicah 
kovano je 1 vu Magjarskoj: zlatnih korunah 
166163 740, srebernih korunah 32,240 184, 
filirah od nikela 11,448.680, filirah od brouca 
695.944 ; 2. vu Austriji: zlatnih korunah 
242,868.120, srebernib korunah 61,567 000, 
filirah y)d nikela 18 977 162, filirah od 
bronca 1,899.810

Prema tomu oakovano je do vezda vu 
céloj monarkiji zlatnih kruoah 409,031.860, 
a srebernih krunah i drobiša 126,618 790 
krunah.

Papirnatih forintsčah povučeno je u  
prometa vu Magjarskoj 1,612 000 for., vu, 
Anstr ji 5,291.278 for.

Zvuu toga je iz prometa povlečeno 1 
vu Magiarskoj; srebernih škodah po 2 for. ; 
1,098.402 for., ,!4 forintih 4,692.969 tor., j 
komadi po 20 kr. 1,912.700 for., komadi 
po 4 kr. 70 320 for.; 2. vu Austriji: sre-| 
bernih gkudah po 2 for. 2,562,936 for., '|t  j 
forintih 10,950.264 for., komadi po 20 kr.j 
6 300.800 for., k madi po 4 kr. 196.700 for. |

Po tom je iz prometa povlečeno val 
vsem 33,688.440 f orinti starog peneza,

Na arendu dana imanja primasa vu 
Magjarskoj.

Iz Budimpefite javijaju : Grof Géza 
Batthyányi oteč fiumanskog guvernera, vzel 
je vu zakup (iz arende) vsa imanja magjar- 
skog primasa. Imai je obsiže okolo 94.000 
mekotah, i to 30 000 mekot senoko ah i 
vrtov, 10 000 m kot painikov i 34 000 
mekot šume. Arendator bude platil na Jeto 
najam od 360 000 forinti, preuzimlje fun us 
za 700.000 for.. ter je kupil i ovoljetui pri-

Od nekud najedan krat dojde jedan 
vandravec s-felleisenom na plečih i špar 
čižem, koje su mu iz istoga van gledale, te 
zapita meltra ladvara : „Bi )i i ja slobodoo 
u Szegedin za dobre rieči i dobra pla< u? 
Koliko moram platiti ? '

Mester ladvar, koj je bil veliki šaljiv- 
djija odgovori : „Dvadeset krajcarah, ako se 
hočote sesti u ladju, ako pak hočete znami 
skup vleči, onda deset krajcarah. Vaš Felle- 
isen morete i za toga u ladju metuuti, jer bi 
vam drugčije samo na zadevi til.0

.Dvadeset krajcari — deset krajcari — 
deset od dvadeset ostane deset.4* — Ovih 
deset krajcarov, misli si, morem zaslužiti.

,Anda dobro, ako je dopuščeno" — 
veli, i hiti Felleiseu u ladju, zatim vzorne 
jeduo vuže čez rame i pričme sa ostalemi iz 
8fib silah, kaj je samo ikada mogel, vleči. 
„Predi dojdemo na miesto" — mislil si je 
— „ako nebum badava* nego ako im po- 
mognem*.

Kad su doftli u Szegedin plati deset 
krajcari za da mo se je Felleipeo vozil i za 
da je on slobodoo ladju vlekel, te i jo! da* 
nas misli, da je onom prigodom deset kraj« 
čarov profiliral.

Em. Kollay

rod za 950.000 for. Vse fitibre i deputate 
plača zakupnik (arendator).

Vsi dovezdašoji primatialni činovnici 
(službeniki) ostaja vu službi i plači, ter se 
im bude i dalje računalo ljeta službovanja 
kak i j uš ua peoztju. Kootrakt traje 30 
Ijet. S prvince je hotel imanja vzeti na aneada 
grof Thurn-Valsassina, ali ga je magjarski 
kormanj kakti „iuozemca Austrijanca" odbil, 

i — Kontrakt je podpisan 30. majušs, stolni 
ga je kaptol odobril, a odobril ga bude i 
kormanj (vlada).

Povodnja vu gornjoj Magjarskoj.

O povodnji vu gornjoj Magjarskoj jav- 
Ijaju nekaj strahovitoga. Vu kupališču 
Pistiganu voda je pala, ali je zato vu sela 
istoga imena porušeno prék sto hiž&h. Vu 
liptovskoj varmegjiji vtopilo se je vuogo 
ljudih. Vnogobrojna mésta poleg rieke Vag. 
tak su opustoáeua, da je strahota i pogledati 
ih vezda, kad je počela voda padati. Senokoie 
i vrti su zamnljjeni' plodine propde, živad i 
blago i vsa pokretnu imovinu odnesla je voda. 
Kvar se neda niti p* ecéui ti. Va Komoran u 
vladala je pred par dana uajvekša pngibelj 
ter su se vsaki čas boj&la katastrofe. Ovakve 
povoduje nije bilo od ljeta 1813. Boj »ti se 
je glada. Do 21. juuiuia, vu poplavljeoom 
područjn porušeno je ua jezero lužah i na 
jezere i jezere ljudstva su prež krova i 
prež hrane.

Cirkva od žejjeza.

Vezda je vu dolujem Meidlingu pri 
Beču iiložeu* cirkva, kojoj na célom svétu 
nejma para, ar je složena od samog željeza 
ter nejma na njoj niti drobtinice druge koje 
stvari. Ovo je cirkva naruč la grčko-katolička 
občna vu Carigrada po pl&nnmu arhitekta 
Amavoura, koji je moral preporofiti žel jezna 
konstrukcijo, pokebdob da se bode cirkva 
podignnlt poleg izker morja na takvom fun* 
dušu, koji je absolutno nesposobno za zidane 
temelje. Cirkva bude se polotila na željezno 
podnožje od jedooga komada. Njezina dužina 
iznosi 31 i pol metra, širina 18 metra,
višina turna 39 metia, céla težina 4000
meter centov, a ima prostora za 500 ljndih.
Koštala je 250.000 frankov. Giadjena jeva 
byzantiuskom sloga vu fabriki R. Wagera. 
Graditelj bude cirkva na skorom razlo.il 
(raztepel), prenesel vu Carigrad i ondi ja 
znova složiti, montirati i vo tih farb&h
broncirati.

Iz magjarske velikaške hiže.

Nakon šešt tjedne panze magjarska je 
velikaška biža vzela po drogi pat vn pretres 
zakonska osnova o dvilnoj ženitbi, lroja je
10. majnša sa 139 proti 118 votnmov 
odbila.

Narodni mnzenm, gdč vn velikoj palači 
maguatska hiža drli svoje sjedoice, bil je 
več od ranoga jutra pod oštrom straibm, ar 
sa oblasti hotele pod vsakn cénu ovaj pot 
zapréfiiti Ikandalozue prizore, koji sa se sbi* 
vali prigodom prvog votiziranja, kad sa prvi 
dostojanstveniki zemlje bili grobijana!« napad- 
nuti i pogrdjeni.

Vehkaši počeli sn več okolo 10 Ture 
dohadiati. Med prvimi došel je vrhovni dvorski 
maršal grof Anton Szécsen a za njim taver* 
nik grof Zichy Ferencz, za kojega in tvrdili, 
da nobude došeL

Kotrigi episkopata dofcli sn malo ne vsi. 
Nadbišknp zagrebečki. Posilovič, sel »I je 
poleg nadbi$knpa Bamassn. Dodii so i odelni 
predstojnik vn ministarstvu vinjskih poslov



grof Oairáki i kapetan magjainké télesne 
garde Barcsay, dočiro su izostali grof Pálffy 
A., grof Kálmán Hunyady i sborni koman
dant vn Lembeigu princ Windischgraetz.

Us dubkom puno dvorana i galerije 
odprl je prežel Szlávy sódnicu ob 
•|412 vori.

Grof Feidinand Zichy predal je niz pe
ticijah proti cirkveno-političkim osnovam.

Kad je nzet vu potres onncium zastup' 
ničke hiie o ženitbenom prava, govoril je prvi 
Salamon pl. Gajzago, bivši prežel vrhovnoga 
računarskog dvora. On se neče pobliže baviti 
oinovom, koja je zadosta pretresena, več 
upačuje na političku potreboču reforme 
ftenitbog prav kak takaj i na rezultat ponov- 
nog glasovanja vo zastapničkoj hiži. Nadja 
se, da se badu kotrigi pokorniti abo ne ve
čini zastopniške hiže, a to volji krune i 
naroda.

Grof Zichy Ferenc nadjal se je, da 
bode vlada svojimi osnovami pobollala odno- 
saj izmedju cirkve i države i odstraniti 
ribanja, — ali ona je ta j odnošaj joi pogor- 
sala. Oq neče da povrédi ičije vjersko 
čuvstvo ili uv.erenje, pak stoga predlaže, da 
se vpelja ne obvezni, v*č fakultativni brak 
(ienitba), a ovo osnovu odbi a.

B*ran Vay Béla pozdravlja radostno 
osnova vlade, koju je zastupnička hiša prijela. 
Nadja se, da bude vlada ustrajala, jer se 
ovom osnovom uvodi jedinsfveno ženitbeno 
pravo* Preporuča osnova na pribvat.

Grof Zay Mikloé izjavijaje se za fakul 
tativni civilni brak (ienitbn) On i njegovi 
prijatelji bili su skloni kompromisu, ali je 
vlada rajéi ima la savez sa skajnimi radikalci, 
pak se on i njegova stranka neboje ni borbe. 
OavedoČen je, da magjarski narod neželi 
ovoga sakona pak ga s toga odbija.

Grof Keglevič Štefan neče da ponovno 
nabraja razloge, koji zagovaijaju ovaj zakon. 
Opozicija ib nije pobila. Prjhvada osnovu i 
piepoiuča ju. Za tim izpravlja govornik je- 
den pasus svog zadnjeg govora o reformi 
gornje hiže, koji su krivo shvatili i tolnačili. j 
Kad je on spomenul potreboču ove reforme, 
nije mislil stim groziti se hiži. On i denes 
drži potrebnim, da se gornja hiži preuztroji, 
ali tak, da se pridrli a ne dokine. On leli, 
da se ograniči vlast gornje hiie i ustanovi, 
koliko putab je ona vlastna da odbije zakon, 
koji je dolnja biga prijela. O tom neka 
odluče novi izbori odnosno nova zastupnička 
bi/a. Na dal|e konltatuje, da je i prvi put 
večina svetovnih velikaiah zakon pribvatila. 
Prigodom specijalne debate on bode stavil 
zaključni predlog, koji bude vtiiil 
vse religiozne ákrupule. Ta; je zaključui pred 
par dnevi putem kradje dospe) vu javuost.

Grof Antun Szécsen očituje, da nepozna 
drogog suvereuiteta do onog krune i ustava, 
pak se stoga uikak nemore pod vrči zaključku 
zastupničke bile. Za njega je jedino mero- 
davno, da li je koji osnova basnovita, — a 
pokebdob je osvedočen, da je ova osnova na 
kvar, mora ju odbiti.

Evangelički biškup Zelenka prepornča 
osnovu, ar je hasnovita.

Baron Joief Rodnyánsky izjavljuje, da 
on vidi vjernost na prema tronošu i kralju 
vo držanja, kaj ga on zanzimlje. I on žago. 
varja jedinstveno iemtbeno pravo, ali ue vu 
ovoj formi. Predlaie, da se izjavi cirkveno 
vjenčanje obveznim, a iza toga, da se more 
vu istom lokalu sklop*ti i civilna žeoitba. 
Vezdaánju osnovu odbija, ar je osvedočeu, da 
déli vu interesa tronula i orsaga.

Makgrof Sigmund Csáky-Pallavicini céi- 
tuje, da uejma odnjega liberalnijeg magnata, 
no on mora ovu osnovu s toga odkloniti, ar 
je ona samo vu interesu iidovah. Grof 
Szécheny Imbro mlajli poriče, da večiDa 
bite stoji oa stanovištu negacije. Večina bi 
pribvatila obvezno formu civilne žeu tbe, 
kad bi se i obveznim preglašil cirkvena ta 
nitba. On odbija osnovu.

Prezeá tízlávy zaključuje na to debatu. 
Minister pravosudja Szilágyi oC'tuje, da je 
opozicija sloina samo vu negaciji a nesložna 
vu svojih predlogih za modifikaciju.

Za tim se je same prvlje 2 vure prešlo 
na glasuvanje-

Za o s n o v u  g l a s o v a l i  s a :  9 
evaageličkih cirkvenih dostojanstvenikah; 
stjegonoáe: bna grof Kboen Hederváry, vrhovni 
vratar grof Julio Szécsen, vrhovni stolnik 
grof Albio Csáky i vrhovni komornik barun 
Béla Orczy; 3 vrhovna sudca; fiumauski 
guverner ; 39 grofov, med njimi Aladár 
Andras8y# Aleksander Apponyi, Jnrai Erdódy, 
Rudolf Erdódy, četiri Eszterházya, Aladár, 
obedva Ladislavi i Teodor grofi Jankoviči, 
Artnr Pejačevič i pet Széchenyijah ; 21 baruD, 
med njimi: Leopold Edeisheim-Gyulay, tri 
Rádváo3zkya, Géza Raucb, tri Vaya i dva 
Wodianera, i 51 imenovani kotrig, medju 
mirni: Jožef Barcsay barun Lorand Eötvös, grof 
Stefan Erdódy m l, grof Ferencz Esterházy st. 
(nézdavnja imenovan), barun Fejérváry, Pavel 
Gyulai, Ernest Hollan, baruu Samel Jósika 
(zadnji put nije glasoval), Julio Kautz, grof: 
Stefan Keglevič, Koloman Miksič, baruu 
Sigmund Uecbtrizt (uezdavnja imenovan) i 
Jožef Zuber (nezdavnja imenovan).

Skupa onda glasuvalo je osnovu 128 
kotrigov.

P r o t i o s n o v i  g l a s o v a l i  s u :  
34 katolička i grčko*iztočua cirkvena dosto
janstvenika, med njimi obedva kardinali | 
Vaszary i Slauch, nadbiškupi: Posilovic 
Samassa i Császka, biškup Drohobeczky, 
patrijarh Brankovič, metropolit Miron Ro- 
man i vladike Nikanor Popovič, Nektarije 
Dimitrijevič, Miron Nikolič i German OpaCió ; i 
za tim taveruik grof Ferencz Zichy i vrhovni j 
dvorski meštar Gejza Szapáry ; knez Nikola 
Pálffy , 62 grofa medju njimi: 3 Apponyia, 
Rudolf Chotek, markgrof Sigmund Osáky- 
Pallavicini, A n d  r a d  C s e k o n i c s ,  
obedva Czirakya, pet Desseffyab, Jožef 
DraSkovič, éest Eszterházyab, tri Mailatha, 
Markrgrof Aleksander Pallavicimi* Ladislav 
Pejačevič st-, pet Wenckbeimah i 12 Z:cbyah ;
9 barunah * i 15 izebranib i imenovanih 
kotrigov, medju njimi: knez Pavel Esterházy, 
baruu Mariássy, Nikola Mihajlovič, Mar grof 
Eduard Pallavicini, barun Jožef Rudnyáusky, 
grof Imbro Szécsenyi ml, i grof Anton j 
Szécsen.

Glasovalo je anda skupa proti osnovi 
124 kotriga.

N i j e  d o á l o  vu v s e m 60 k o t r i 
gov,  med njimi: bi-kup Strosmajer, vladika 
Grujič, protestanski biškup Baltik, grof 
Nikola Bánffy , barun Desider Prónay, grof 
Palffy-Daun, prince Filip Koburg, knez 
Edmund Battbányi, knez Rudolf Lobkovicz, 
knez Julio Odescalhi, knez Ljudevit Win- 
dišgrecz. grof Gjuro Apponyi, grof Marko 
Bombelles, ml.; grof Ivan Draškovič, grof 
Karlo Eltz, grof Ferencz i Tona Erdódy, 
grof Ta88illo Festetič, grof Koloman Hunyády, 
grof Pavel Pejačevič, grof Ervin Schönboro, 
baron Ferencz Nopcsa, Sigismund Ormos, 
baron Žiga Ottenffeels, Laoislav Szögyény- 
Marich i Pavel Uzovič.

Tim je sjeduica zaključena ob 2 vure

35 minut, a sljedeča urečena na drogi dan 
ob 11. vuri, kad je započela specijalna debata.

Vu Budimpešti, 22- juuiuša.

Ministarstvu poljodelslva stigie su 
vésti, da kvar od poplavah iz nnai vu občini 
Podbjel (varmegjija Árva) do 400.000 for. 
vu kotaru liptovskom 300 000 for., a vu 
okolici Černe vu trenčinskoj varmegjiji, gde 
se boje glada, 1 milijun forintih. Kvar vu 
ostalih kotarih još nije prešarcau.

Vu MISkolcu, 23. juniuša. Voda Tisza 
poplavila je občine Kessi i Doromga.

Izginula ladja.

Iz Trsta javljaju; Austrianska barka 
„Alicea, koja je 22. januara iz Nju-Jorka 
odplovila put Liverpola, izniknula je prež 
traga. Barka je sagradjena ljeta 1870. vu 
Trstu ter je zapremala 474 bačvah. Drži 
se da je propala-



Nyilttér.*
H e n n e b e rg  GL(cs. kir. udvariszállitó) se
ly em  gy á r a  Z ü ric h b e n , a privátmegren 
delök lakására közvetlenül szállít fekete,tehér 
és színes selyemszöveteket, méterenkint 45 
krlól 11 irt 65 krig postabér és vámmen
tesen, sima, csikós, koczkázott és minfázot- 
laknt, damasztot stb. (mintegy 240 különböző 
minőség és 2000 különböző szín é» árnya 
lathsn.) Minták postafordultával küldetnek. 
8vájc/ba c/imzett levelekre 10 kros és 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal (e* 
lelöséget a Szerk.

O D G O V O R N I U R ED N IK  

M A K G I T A I  J Ó Z S E F  
Glavni surednik

G L A D  F É R E N C Z

összesen 5 frt 50 krbin biróilag m&r meg
állapított hátralékos költségek erejéig M.- 

i Királyon alperes lakásán leendő eszközlé
sére

18 9 4 . ju .H u  hö i0 .  n a p já n a k  délutáni 3  órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán* 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 

•LX. t.-cz. 107. és 108 § a értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Perlakon, 1894. évi junius 26-án.

S í e r n  F r i g y e n
kir. jbirósági végrehajtó.

201/94. ss.

{hatiridőfll kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is készpénz fizetés mellett eladatni 
fognak.

Mindazok, kik elsőbbségi jogot vélnek 
érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli je
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
bir. végrehajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 109 §-ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csáktornyán, 1894. évi junius 25-én.

M o ln á r
551 7—1 kiküldött bir. végrehajtó.

153 szám v. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.*cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1894. évi 939|p94. számú végzése kö
vetkeztében dr. Schwarcz Vilmos budapesti 
ügyvéd által képviselt Kaufmann 8. D. 
bpeati czég javára Beck Vilmos alsó- 
domborui lakos ellen 41 frt 10 kr s jár. 
elejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt e 636 frt 50 krra becsült 
tekeasztal felszereléssel, különféle szoba
bútor, szik vízgép készülékekkel és 120 drb. 
czinkupakos szikviiüvegből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
1177/p. 1894. számú végzése folytán 41 frt 
10 kr tőkekövetelés, ennek 1893. évi ok
tóber hó 18* napjától járó 6#/o kamatai és 
pedig összesen 24 frt 17 krban biróilag már 
megállapított költségek erejéig Alsó-Dombo 
ruu a helyszínén leendő eszközlésére

1894. évi julius hó 9 napjá
nak délután 3 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a verni száu 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-« értelmében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet igéiének becsáron 
alól ia elfognak adatni.

Kelt Perlakon, 1894. évi junius hó 25-én.

Stern Frigyes,
650 1 — 1 kr. jbirósági végrehajtó.

300. szám v. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbí
róság 1893. évi 4574|p. 93. számú végzése 
következtében Zakál Henrik Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt Neufeid Adolf alsó- 
domborui lakós javára Krizsay Mihály m - 
királyi lakós elleni 471 frt 50 kr. s jár. 
erejéig foganatositett kielégítési végrehajtás 
utján le és fölül foglalt s 490 írtra be 
csült 2 sertvés, pajta, 1 heréit ló és 1 
tehénből álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiró- 
ság 1739 p 1894. számú végzése folytán

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 103- §*a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 2271 /p 94. számú végzése által 
dr. Hajós Ferencz csődtömeg gondnok kö
reimé folytán Molnár Lajos csődtömegéhez 
tartozó 903 frt 78 krra becsült szobabuto- 
rok és külömbnemü ingóságokból álló ingó. 
ságok nyilvános árverésen leendő eladatá^a 
elrendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis 
Csáktornyái) a belysziuén leendő eszköz* 
lésére

1894. évi julius hó 6-ik napjának 
délelőtt 9 ó r á ja



Értesítés.
Van szerencsém a n. é közönség 

b. tudomására hozni, hogy lakásomat 
Zrínyi tér, ózv. Ziegler Lajoftiié
házéba (Baumhack-féle vendéglő mel
lett) helyeztem át.

Csáktornya, 1894. jun. 20

D r . W o l f  B é l a
Dráva Vásárhelyi körorvos.

O g l a s .

Imam sreču po t. občinstvu na 
znanje dati, da sem stan moj vu 
Zrinyskim trgu ležečo hiiu (Ziegler 
LajoSove vdovice, poljeg Baumhacka) 
premestil.

Čakovec, 1894. 20-ga junica.

D r .  W o ! f  B e l a .

M AGYARORSZÁG.
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP.

Felelős szerkesztő és laptulajdooos : H  O  L L Ö  L. A J O S  dr., orsz képviselő.

REGGEL az ország; legtávolabb eső részeiben is már 
az olvasó kezeiben van.

A Magyarország plitikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival az ösz- 
szes lapokat megelőzi

A Magyarországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés 
tárgyalásait kimerítő alakban, az aznapi összes ktll- és belföldi eseményeket, kimerítő 
tőzsdei tudósításokat stb. stb.

A Magyaros?,ág eddig is tanujelét adta, hogy férfias bátorsággal küzd az ország 
függetlenségéért és önállóságáért, és szembe száll minden korrupczióval és közéletünket 
minden visszaéléstől megtisztítani törekszik.

A Magyarország tüggetlen minden hatalomtól, minden magánérdektől, senkinek 
alárendelve nincs, s igy álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bárkivel 
szemben.

A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy 
támogatásban részesül, s igy mint a nyilvánosság és a közérdek orgsnuma folytonosan 
fejlődve és megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára.

A  „Magyarországé előfizetési árat

Kerjen csak „ZACHERL1NT 4
mert ez a leggyorsabban és legbiztosabban működő szer mindennemű lérgek kipnsztitrtsftra.

Csáktornyán;

Strahia Testvérek 
Graner Testvérek 
Heinrich Miksa 
özv. Göncz L. gyógysz.

A lsé-lendva:

Fuss Nándor gyógysz. 
Freyer Fülöp 
Graner Testvérek.

Fariak: 

Kramarits Viktor, 

Sosterics Pál.

Az Üvegek ára; 15 kr, 30 kr.. 50 kr.f í és 2 frt } a Zacherlin-pórszóró-késztilék darabja
30 krajczár.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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