XI. évfolyam.

Csáktornya, 1894. október 7-én

4Q. szám

Szerkesztővel értekezni lehet min*
dennap 11 éa 12 óra között. —
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény M a r g l t & l
J ó z s e f szerkesztő navéra
küldendő.

^ F ia e B e l Fülöp könyvkereskedése.
^ '“fte küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

Birdctések jutánjosao számitíatnak.

KAfiTAR és M Á T NYELVE^ MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
__________ W e g |e l e n i k lie t e n k i n t r g j H ie r : viu tA rn a p .
A .Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .Csáktornyái takarékpénztár., a .Murakőzi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A horvát ellenzék ős a majrya*
rositás.
A horvát ellenzéki sajtó, főképp az
O b z o r újabban azon buzgólkodik, hogy
propagandát teremtsen Zágrábban és a vi
dék nagyobb városaiban a m a g y a r o 
sodás ellen védő e g y e s ü l e t
a l a k í t á s á r a . Az egyesület igazgató
ságának székhelye Zágráb volna, ahonnan
az országos szervezést vezetnék. A horvát
ellenzéki sajtó szükségesnek tartja ezt a
védekezést, mert a horvát érdekeket nagy
veszedelemben látja. A közpályákról magya
rok szoritják ki a horvátokat ; a vasúti hi
vatalnokok gyermekei magyar iskolákba
járnak ; a vasutaknál csak magyar munká
sokat alkalmaznak: a horvát honvédséget
kérlelhetlenül magyarosítják. És nagy a ke
serűsége a horvát ellenzéki sajtónak, mert
a magyar kormány, mi több- a horvát au 
tonóm kormány maga is elősegíti az erő
szakos magyarosítást.
Nem hisszük, hogy a horvát nép jó
zanabb és túlnyomó részének lelkében vissz
hangra talál ez a feljajdulás, mindazonáltal
szükségesnek tartunk néhány felvilágosítást
A vasutaknál a hivatalos nyelv törvé
nyesen a m a g y a r s ha a horvát vasuta
sok szintén magyar iskolába küldik gyérmekeiket, azt bizonyára saját jól felfogott

érdekükben teszik. A vasúti munkások dolga
pedig tisztán közgazdasági kérdés. A horvát
munkások mellőzésénél bizonyára nem a
magyarosítás szándéka vezeti az intéző kö
röket. A mi pedig a horvát honvédséget
illeti, a m a g y a r k i r á l y i h o n v é d 
s é g csupán a törzstisztektől kívánja meg
a magyar nyelvet. Mindez pedig legkevésbbé
sem mutat erőszakos magyarosításra — Enynyit a «P o 1 i t i k a i H e t i s z e m l e * ,
a melyből mi a feunti sorokat átvettük. De
vannak nekünk is adataink arról, hogy
Horvátországban magyarosításról s a hor
vát érdekek elnyomásáról szó sincs, sőt
ellenkezőleg. Ezeket az adatokat czélunk
felsorolni minden megjegyzés nélkül. ítélje
nek belőle azok; a kikben van igazságérzet!
Néhány magyar iskolát állítottak fel a
magyar államvasutak vonalain azon gyer
mekek számára, a kiknek szülői a horvát
vasúti vonalakon teljesítenek szolgálatot ad
dig, a mig elegendő számú, magyarul is
beszélő horvát tisztviselővel fog rendelkezni
a zágrábi üzletvezetőség, a kiket a magya
rok helyett fognak alkalmazni emezek nagy
örömére, a kiknél a Horvátországban való
hivataloskodás méltán számkivetés számba
megy.

Hirdetések móg elfcfadtatzak :
Bndapeeten: Goldberfer A. T. ée
Eokstein B. Mrd. Íred. Béosheat
Sehalek H., Dnkee M., Oppelik A.,
Daube G. L. éa táraánil ée HeraéL
Brttnben: Štern M.
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magyarul is tuduiok, a kik foglalkozásuknál
fogva írásbeli jelentéstételre vannak köte
lezve. Ilyen állásokra természetesen nem
alkalmazhatnak magyarul beszélni s írni;
olvasni nem tudó egyéneket.
Az összes horvátországi vasutak hiva
talos helyiségei és őrházai részére horvát-s
országij varazsdi (Drach Vilmos) asztaloszállitfa a bútorokat, sőt a magyar vonalak
számára is. így p. o. a legközelébb megnyílt
Kaposvár-mocsoládi, a Somogy-Szobb-Ba
laton Sz.-Györgyi, Hidegkut-Gyönk Tamási
vonalak összes állomásai és őrházai részére
szükséges bútorokat a varazsdi asztalosok
készítik; nemkülönben a megnagyobbított
Gyékényes állomás helyiségeinek összes fel
szerelései Varazsdon készülnek. A budafoki,
simontornyai és pécsi osztálynaérnökségek
részére szükséges asztalos-munkák mind
Horvátországban készülnek s Varazsdon
adatnak fel.

A vasúti tisztviselői kar egyenruháját
Zágrábban Hermann czég készíti. Ez a czég
szállítja nemcsak a horvát, hanem a m a
gyarországi vonalakon, egész Budapestig al
kalmazott tisztviselők egyenruháiét. Az al
tiszti és a szolgai egyenruhákat pedig
a lepoglavai fegyházban készítik, a zágrábi
Az összes horvátországi vonalak mén vasúti űzletvezetőség horvát és magyaror
lén ho vát munkások vannak alkalmazva, szági vonalain alkalmazott altisztek és szol
s legfeljebb azoknak a munkásoknak kell gák részére.
I

virágos bársonyára s kihúzva a iantasztikusan lion jelvény, kis csokor őt zi, jelezve az utat, mely
díszített asztal rejtett fiókját, elmereng a múlton. egy összetört szív romjához vezet.
Apró parányi emlékek hevernek előtte sorban,
Idegesen, a fájó emlékek hatása alatt el
melyek mintha mosolyognának reá s kőrülzsong- kedvetlenedve fordít hátat a merengő assaony a
ják lelkét a visszaemlékezések a tovarepűlt, el- némaságában is beszélő asztalnak s nézi az abla
szállott ábrándok.
kon beverődö alkony vöröses pírját, a tánezoló
Törékeny hervatag színű rózsa fekszik elölte. napsugarakat, melyek körülragyogják a selymes
Az átölelő selyemszalag alig bírja összetartani a fészek fantasztikus bútorait ? Kezeit oda rakja
EgyedUi unatkozik a kis terem egyik homá szinehagyolt leveleket, melyeknek illata régen el- feje alá, mefyröl leomlik nehéz fürtökben a haja
lyos zugában s hallgatja a szél sikongasát, mely szállott, de egy fájó kőnycsepp hátrahagyott mellére, gömbölyű nyakara, keretként ölelve kö
rül a hnlovánv arozot. A hosszú selymes szem
először megrezzenti, azután letépi a Iák hervadt nyoma még most is sötétlik a száraz virágon.
lombozatát és sodorja maga előtt tovább.
Hollós Laczi adta egy héttel esküvője előtt pillák is lassanként lecsukódnak, csak a szív ver
lazasan a ziháló kábelben.
Ki tudja hová
ki tudja merre ?... Olyan — örök emlékül.
S igy a mint félálomban szendereg, hallani
rideg, olyan kihaltnak látszik előtte most a
Az a sarokban meglapuló szegfű pedig egy
véli a lombok suttogását, a csalogány panaszos
puha fészek s mikor feláll, hogy kitekintsen a szerelmes történet utolsó fejezete.
nyitva fedett ablakon, homlokát megérinti a hi
Kelten ültek Turi Gáborral a veranda ár énekét s azt a szelíd, könnyezve mondott Alkot,
deg őszi szellő. A kert utai elhagyatottan, némán nyas csendjében, mikor a szelíd bánatos arczu , melyet azon eltaszitott, lenézett fiatal ember mon
merednek reá s egy-egy elkésett virág mellett ifjú oda térdelt lábaihoz s félve s félve, remegve dott sírva, kit hidegen, részvétlenül utasított el
magától, mert nem tudott szép szavakban hazudni
ott gúnyolódik a száraz, zizegő haraszt.
mondta el első vallomását
hanem becsületes őszinteséggel megkérte a kezét,
Heteszi a széles ablaktáblákat s mikor meg
— Nem törli ki szivemből ezt a szerelmet a légvárak helyett a családi élet csendes boldog
fordul, hogy a Kerevelhez menjen, sztmei oda sem az idő, sem az enyészet hatalma!... Vegye
tapadnak a tükör fényes lapíára, mely mintha azt a szegfűt s ha jönne pillan tt, melyben meg ságát ígérte.
— Mikor egyszer* majd, a szivük megtelik
mondaná:
feledkezném az önnek adott eskü szentségéről, keserűséggel! fájó gyötrelemmel, akkor jussak
— Szép vagy !... Arrcod érdekes halvany- mutassa fel nekem s éo egy hindu fanatikuságá
eszébe ón s az én hü szerelmem 1 ...
*ága, szemeid fénye most is a régi, nem látszik val fogok vezekleni újra lábainál, hogy kiérde
A szendergő asssony felriad s mint egy
meljem egy mosolyáf, egyetleu csókját!
s nincsen rajta semmi hervadásl...
alvajáró öntudatlanul kérdezi:
Ée u merengő asszonynak vonagló ajkát
A szép asszony mesolyog, egy pillanatra
— Eszembe jutottál, hol vagy, merre keres
megvillantja két szép fogsorát, azután tagadólag ismét elhagyja az a keserű kifakadás, melyet selek, elvesztett édenem ?
int s belemarkolva leomló bajának tömölt fürt akkor mondott, midőn hírét vette a Túri Gábor
S nem felel rá senki, csak az őszi szellő
jeibe, izgatottan választ ki belőle egy hófehér szá házasságának.
lármája suttogja :
— Az eskü szavait nem szokás gránit kö
lat s reszkető hangon súgja:
K i tudja hol ? — ki tudja merre van ?...
vekre vésni, mert onnan nem tudná olyan köny— Hazugság minden, itt az — ősz l
Szeme megtelik csillogó könnyel a a feltörő nyen lefújni a szél !...
B ib ó L a jo s ,
Pedig mekkora emlékoszlopot lehetett volna
zokogást elnyomja a kívülről beverfldö szóisi kongás, mely rázza a száraz fának kopár ágait.
j telelrni azokkal a forró mámoros vallomásokkal,
Kimerültén heveredik le a puha pamlag melyeknek emlékét egy-egy hajfürt, szalag, cotil.

l„Muaki!"ürmja.
őszi verőféoy.

elő. A halandóság is nagyon fokozódh&tik az
alkoholismus által A társadami következmé
nyek is elrettentők ; az ittasság által élőidézett bűntények nagy köre statisztikailag
kimutatható, az elkölcstelengég terjedése
megállapítható, az eladósodás és a vele járó
közgazdasági miseriák pedig, valamint a
tudatlanság és elvadulás is mindig szükségképi kísérői e kóros szenvedélyek terjedé
sének.

ülésre a kör- és szakosztály tagjai, vala képeznek Ha meggondoljuk, hogy a pe
mint a népnevelés barátai is tisztelettel csételés munkája gyertya használata mel
meghivatnak. I. A közgyűlés tárgysorozata: lett mily bajos, úgy azonnal be kell lát*
1 . Elnöki jelentés a folyó ügyekről. 2 . A nunk előnyét az ilyen pecsétviaszrudaknak,
jövő közgyűlés idejének, helyének 8 tételei melyek mint egy gyertya, meggy uj tatnak
nek meghatározása. 9 Indítványok II. A és melyeknél a pecsét viasz továbbégése a
»Magyarosító és Közm Szakosztály* tárgy, bél által éretik el. Készítése annyiban oko
sorozata: 1 . Elnöki megnyitó. 2 . Elnöki zott nehézségeket a feltalálónak, minthogy
jelentés a szakosztály múlt évi működésé annak gyorsabban égni a közönséges pecsét
ről. 3. A számvizsgáló bizottság jelentése. viasznál' és kormot maga után hagyni,
4. A szakosztály munkaprogrammja a ügy vagy a hátramaradt részeknek a pecsétet
kezelésének megállapítása 5 A jövő évj elpiszkitani nem volt szabad. Ez — mint
— K é r e le m Kérjük t előfizetőinket, költségvetés s ezzel egyetemben a jövő évi Rergl budapesti szabadalmi irodája közli —
szíveskedjenek az utolsó negyed alkalmá teendők megállapítása. 6 . Indítványok. megfelelő gyantákkal telített gyapotbél al
Muraszombat, 1894. szeptember 26. Völgyi kalmazásával lett elérve.
val előfizetőseiket megújítani s a hátra Ferencz a kör elnöke, Takács R. István a
— S z é lm a lm o k villamosság előállítására.
„Magy. s Közm. Szakosztály• elnöke.
Holland és Skótországban ezen legolcsóbb
lékokat beküldeni 1
£ m ille n n n iu m i kiállítás megnyitásának hajtóerőt használták fel a dynamógépek
határnapja. Az 1896-jk évre tervezett ezred hajtására melyek oly villamos accumulatoéves nemzeti kiállítás igazgatósága által kö rok tö tésére szolgálnak, melyekben a villa
Különfélék.
zelebb készített szabá yzat szerint a kiállí mos erőt felhalmozni lehet, és melyek aztáu tetszés szerinti helyen mint világitó
$ <£elsége a király névünnepe alkalmá tás 1896-ik évi május hó 1-én nyittatik erő vagy melegítő gyanánt használhatók.
ból, e hó 6 án a Csáktornyái Szent-Feren meg ünnepélyesen a király, a törvényhozás
cziek templomában ünnepi mise és Te két háza, az idegen hatalmak képviselői, a
Deum tartatott, melyen Weber Vincze quar* megyék, városok és hatóságok küldötteinek
Tanúsítvány.
dián fényes segédlet mellett czelebrált. Kép jelenlétében és tart ugyanezen év október
viselve voltak a nagyszámú közönség és ta év október hó 15-ikéig. A megnyitás nap 500/1894. ögyszAm
nulóseregen kívül: a helybeli királyi, álla jától kezdve a kiállítási terület a látogató jegyzőkönyvi kivonat.
Én, Gászner Béla budapesti kir. közjegyző
mi, megyei, városi és urodalmi bíróság és közönség számára nyitva lesz reggeli 8
hivatalok tisztviselői, tantestületek. A kóru órától esti 1 1 óráig, a kiállítási {épületek hellyettese, dr. Fürth Miksa ezennel tanúsítóra
azonban
csak
reggeli
9
órától
esti
7
óráig
az alább idézett jegyzőkönyvben fogjalt tények
són Czompó Andor vezetése mellett a tanu
valódiságát.
lók kara énekelt. Főleg a királyhymnus illetve 1896. augusztustól kezdve a kiállítási
A gróf Esterházy Géza-féle Cognac-gyár
igazgatóság
által
megállapítandó
és
annak
összevágó hangjai igen szépek voltak.
részvénytársaság igazgatóságából alakult végre
ideién közzéteendő óráig lesznek nyitva. Az hajtó bizottság tagjainak megkeresése folytán
k ír á l y a s s i o n y Ő Felsége e hó 1 -én időleges őszi virág-, gyümölcs-, zöldség- és megjelentem a mai napon a czimzett részéuytáréjjel 1 'I, órakor utazott Pragerhof felől Csák szőlőkiállitá9 október 5-től 13-ig fog meg saságuak helyben VI., K(llsö váczi-uton 23 szám
a'att (saját házában levő gyári helyiségeiben, a
tornyán át Budapestre. Az éjfél után jövő tartatni.
hol is mindenek előtt nevezett urak felmutatták
gyorsvonat a Csáktornyái állomáson várta
<£i is z á k o s s á g korlátozásáról dr. Csillag
előttem eredetben a
fővárosi V ili. számú
be ő Felségét vivő udvari vonatot Minden Gyulától Budapesten a Pallas részvénytár pénzügyőri bizottság által felvett leletjegyzökönyátjáróhoz külön örök állíttattak fel.
saság kiadásában igen hasznos füzet jelent vet, a franczia 2 Egrott-léle készülékeken gyár
meg E dolgozatban, melynek kivonalát tott cognacról hivatalos okmányokat, valamint a
J js k ü v ő . Molnár Elek magy- kir. honvéd
fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóságnak eredeti
főhadnagy f. hó 1-én Nagy Szebenben örök szerző a közegészségi és demographiai kon végzését.
gresszus
IV-ik
szakosztályának
f.
évi
szept.
hűséget esküdött Kun Albert főmérnök ur
Ennek alapján konstatáltam, hogy a gróf
szép és kedves leányának Gabriella kisasz 5-iki ülésén olvasta fel, az alkoholismus Esterházy Géza-fele cognac gyár részvénytársaság
veszedelmére
utal
s
az
ellen
való
védekezés
gyárában
a 2/496. és 3|478, számú Egrot-léle
szonynak Szivünkből kívánjuk, hogy fri
módjait tünteti fel. A 71 lapra terjedő fü cognac-íözö készülékek működésben vannak, és
gyüket áldás és boldogság kisérje.
zet tartalma, melyből mi is hozunk mutat hogy ezen folyton működő két készülék 1.762,000
liter bornak terme’ö képessge hivatalosan lett
(H a lá lo zá s. Tcmka György alsó lendvai ványt, következő : Először I. Az iszákos-ág
megállapítva.
kereskedő folyó hó 3-án d u. 4 órakor életé gal járó veszedelmek. II. Első és fő ellen
További megkeresés folytán a csimzett rész
nek 70-ik éveben elhunyt. A csalód a kővetke szer : közhaló.-ági gondoskodás jó ivóvízről vénytársaság raktáron levő kész cognac (borző gyászjelentést adta ki: özv.Tomka Györgyné és nyilvános kutakról. III Az egyházak be destihát) mennyiségének megállapítása végett
szül. Péntek Terézia, úgy a maga mint gyér folyása. IV. A mértékletességi és önmegtar- elmentem a társaságnak ugyanott levő pinczéihe,
valamint ezután a társaság által (a V II. Külső
mekei György. Mihály, Géza, Lajos ifjú tóztalási (abstinentialis) egyletek. V. Adó váczi-ut 17. szám alatti házban) bérelt pinczeToroka Györgyné szül. Molnár Jolán uno intézmények. VI. Az italmérési üzlet és a n  helyiségekbe és mindkét helyen az előttem ere
kája Miklós és az összes rokonság nevében nak rendészete. VII. Az iszákosok menhelyei. detben felmutatott raklárkönyv betekintése és
szomorodott szívvel jelenti szeretett és fe. St. Gallen canton törvénye 1891-ből. VIII. megvizsgálása és az egyes bordók megszemlélése
lejthetlen férjének, atyjuknak, apósának, Rendőri és büntető halározmányok. IX. és tényleges tartalmuk megvizsgálása által meg
állapítottam, hogy a többször említett részvénynagyatyjának, illetve rokonuknak Tomka Eredmények. — A müvet, mely az iszákos társaság mindkét raktárhelyiségében összesen
György kereskedőnek folyó hó 3 án délután ság hatályos ellenszereit részletesen ismer 178.262 liter cognac (bordestilláC hordókban és
4 órakor, életének 70-ik, boldog házasságá teti és a mértékletességi egyletek eszméjét ezenkívül 18 243 palaczk cognaccal töltve van
nak 3 7 -ik évében hosszas szenvedés és a terjeszti, főleg lelkészek, közigazgatási tiszt raktáron; megjegyzem, hogy az egyes hordók
haldoklók szentségének ájlatos felvétele viselők, tanfelügyelők, járási orvosok és Űrtartalma 8500 és 600 liter közt váltakozik.
A társasági főkönyv idevonatkozó számlá
után történt elhunytát. A boldogulnak hült néptanítók által leendő megszerzésre és tér jának megtekintése alapján konstatálom, hogy a
tetemei folyó hó 5-én délután 3 órakor lóg jesztésre ajánljuk Ára 50 kr.
részvénytársaság folyton főző adót fizet ; és végül
(gu va rd ij leszállítás
takarmányra. Az ugyané (ökönyv megtekintése alapján konstatá
nak a szent Háromságról nevezett sirkertben
a rom. kath. egyház szertartása szerint örök államvasulak igazgatósága az ország hatá lom, hogy eddígelé a részvénytőkére 320. ezer
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent rától legalább 30 kilométernyire fekvő bár forint lett tényleg befizetve.
Minek hiteléül sajátkezű aláírásom és hivamise-áldozat pedig folyó hó 6 -án délelőtt 8 mely magyarországi vasútállomásra rendelt los pecsétemmel ellátott jelen tanúsítványt ki
órakor fog az alsó-lendvai plébánia templom s ott tényleg feladott szálas takarmányne- adom.
ban a Mindenhatónak bemulattatni. Alsó- müek. úgymint: széna, szalma.szecska, to
Kelt Budapesten, (1894.) ezernyolczszézLendván, 1894. évi október hó 3-án. Örök vábbá friss és szárított lóhere, luczerna és kilenczvennegyedik évi február hó (15) tizen
bükköny után' a mennyiben a küldemények ötödikén.
világosság fényeskedjék neki!
_ S á r k ö z y £ á n d o r jeles zenekara min az államvasulak vonalain legalább száz ki Dr. F ü rth M ik s a s. k.
Gászner Bé la ,
den csütörtökön a Seíverth-féle vendéglőben lométerre szállíttatnak, de legkésőbb 1895.
kir. közjegyző.
fog hangversenyezni. A n. é. közönség párt május végéig terjedő érvénynyel, 400 kilo
fogását e helyen is kérik a zenekar tagjai méter távolságig kocsikilométerenkint nyolcz
Felelős szerkesztő;
— 4 * g a s ta n k e r ü le li> tanító-testület krajczárnyi, 400 kilóméternél nagyobb tá 
muraszombati jáiásköre ez évi Őszi gyülé volság ra való szállítás esetében pedig a 400
HARGI TAI J ÓZS EF .
sét, valamint a kör kebelében alakult nMa* kilométert meghaladó távolság után kocsi
Laptulajdonos és kiadó;
gyarositó és Közművelődési Szakosztály* kilométerenkint négy krajczár mérsékelt díj
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
naggyülését 1894. évi október hő 1 1 én tételt léptettek életbe
— g e c s i t v i a s z i u d a k , közepükben béliéit
könyvkereskedése.
délelőtt 10 órakor Muraszombatban, az áll
iskola helyiségében tartja meg. Mindkét uj és mindenesetre igen czélszerü találmányt
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Vu Čakovcu, 1894 7-ga oktobra.

XI. tečaj
8 uradnikom moii j« avaki dan
fOToriti nad 11 i 18 varom. —
Sva poAiljka tilnéa aa aadriaja no
v in k , naj aa poliljaja na ima
■ a r g i t a i J o l e f a uradnika vm
Čakovac.

IsteUlJatTo:

O bnana aa

K^lftara Fiaohal Filipova k an aa
pradplata i obanana poliljajn.

polog pogodba 1 fal
m in naj a.

a A h o r v a tiik o r i i maj* Ja ra k o m J e * lk u Iz la /.e é i d r u ž t r c n i z n a n s t v e n i i p o v u č l j i v l U st z a p u k .
p T z lm č L l ®TraJtí.t»tl3edLaaa ječLerOcrat 1 to:

ttxjl

BTralcta. ned-eljn.

Alkohol - *piritus je tekučina prež
farbe, koja se lehko vužge' a mčša se s
vodom na različite načine. Špiritus dobiva
se iz vina, voča (sada) a gustokrat takaj
Med vnogimi zli, koje haraju po svčtu iz melje vsake fele Žitka, iz krumpira, div
i kvare rod ljudski, nijedno se nije tuliko jih kostanjov i drugih proizrodah. To je
Daširilo osobito vu zadnje vréme, k< liko ona giftna pitvina; koja nemirne čini čovčpijenje žganice, Ipiritusa i drugih tomu čanske živce i čoveka doduše za kratko
spodobnih Po orsagih doprinesla je tomu okrčpi, da kesne e jnš bolje oslabi. Čutenje
najviše filoksera, koja je poharala naše jakosti i sposobnosti za delo, koje izvadja
vinograde (gorice) Vino je poskupilo, a žganica, je časovito, ar čim presttne delo
narod se lovi falešegaT uo sto put pogibel* vanje opojnoga napitka, čuti se čovek opet
nešega pila a to je špiritusa pomt šanoga tak slabim, da se opet prijem!ie istoga to
vodom, ko,e imenuje za žg&nicu. Nebude više, kaj ga kak i vugodno stanje, vu koškodilo barem na kratkom pregovoriti o jem se ČOvek nahadja, kad pije prekomérno
toj pitvini i to njezini pogubnim poslje- žganice, podiažuje i mami* Na taj način
dicam.
prepane čovek i telovno i duševno Zahman
Stari narodi nisu poznali žganicu. prigo varjaju, da šganica čoveka hrani, ar
Stopram vu desetom v<ku iznašli su Arapi ako k,oja pitvina, to je ona najmenje spo
Dekakvu žganici spodobnu materij u, koju sobna da to izpelja Žganica stopram prčči
bu rabili sa mazanja lica (Schminke). Vu prekuhavanje vu želudcu, pak se črni za
Europi žgali su valjda valjda Dftjprvlje vu to, da ljudi, koji ju piju, trebaju menje
Fr&ncuzkoj, Italiji i Englezkoj vino i to hrane Žganica takaj nestopi čoveka. Vručina,
nazivali latinskim imenom: *aqua vitae^ koja nastaje, od žganice je samo ča^ovita,
tojest životna voday koja se je upotrebljavala ar izpeljana stop am razdraženjem. Čemu,
počemši od 13 stoljetja kakti vračtvo da nabrajam, kuliko se ie prav ljudi pijanih
Vezda jošče nije se grozila nikakva pogibelj od žganice zmrznulo, dosta je, da naprvo
Covéöanstvu, dok se nije počela žganica piti stavim samo toy da se je od jedne vojske
po oštarijah, krčmah i domaj, gde počemši Karla XII. švedskoga kralja zmrznulo 4000
od 17. i 18 stoletja zgrabila vse glibokši Soldatov, koji su mislili, da se budu občuvali
i čvrsteši koren. No vu deaešnjem v ku od silne z ime stim/ da e napi ju žganice.
Nego hajde, da si pregruntamo po
poplavila je ta nesreča i selo i varaš, ter
se nastanila vu domu vsaka fele ljudskoga tenjée pogubne posljedice žganice, nebi li
tak ipak koj čtevec previdel pogibelj ter
društva.

Dve tri reči proti žganici.

zategnutja a sud odgoijen ua tri mieseca.
Sad se je ministar uvieril o istinitosti svega,
kaj mu se je seljak pritožil te je nakani)
jedno malo lekcija tim oczdužuim sudcem i
fi k&lom dati# Stoga veli seljako : „Anda si
Pab jeli to mora odmah biti? pozvani pred sud za dana 20-ga oktobra —
to je bal denes tri mieseca. — Ti idi tam,
kak si pozvani te ako bi mozbit gde na hod
Negde a niemačkoj zemlji je jednoč imal niku üi na dvorišču mene spazil, nepovedj
nieki seljak pravda, te je timi svojimi tužbami n komu, jer on dan budem i ja onde, ali o
i rieftenji hodil sad u ovy sad u on ured, — tom nesrne nitko niti čmrge znati, zato ako
sad je pred ovim sudcem imal stvar razjaá- me i opaziš onde, tiho budi. Zatim otidi u
njivati, sad opet pred onem, na koncu je bil sudnicu te čekaj sodec i sud. Ako bi sudci
opet sad pred četiremi sodci na jedan krat, ua koncu, miesto, da izreču svoj sud, razpravu
te od ovib opet na drugi krat odgodjen. opet na stanovito vrieme, kak navadno, odPoslie tri mieseca je naš seljak opet dobil godili, onda se samo stani pak im svim u
poziv, te je opet hodil od sadca do sodca, oči, na mojo odgovornost reči, da te svi skup
od fiškala do fiikala, dok napokon ciela stvar nek — — —, Ali onda bieži, da im vujdeš,
nije bila opet odgodjcna na drugi krat, te je jer ako te ulove, ja ti niUa kriv nebudem".
onda opet na isti način iilo,teklo i od gadja*
Seljak na svoj poziv se točno 20-a oktobra
*o se.
postavi pred sod, Sudci i fiškali dojdu te raz
Pošto je več i godina — i dvie godine prava započme. Jedan ima ovo primetnuti,
prošle a da Seljakova prevoda joi nije bila drugi ono i več seljak počme slutiti, da niti
riešena, jer se je samo uviek odgadjalo i danas do svog prava doiel nebude, kad na
zatezalo — (baš kak pri nas), to se je seljak jedan krat sud zaključiy da s* razprava dauas
razsrdil, pak on hajd o varal k-ministru. nemože k-koncu dotierati, več se ua drugi
kujemo se pritoži i svojo ciela nevolju poradi krat odgadja. Seljak čuje, da niti danas ne
tog zavlačenja pripoviedi. Ministra se je to bude kraj, zapita sodce : ,Moja gospoda, zar
-• Sudci
čadno videlo te skoro nije hotel vicrovsti, jod nebude kraj toj mojoj p avdi
ali mo je seljak iz žepa potegnul pozivnicu mu odgovore, da ne i da bu več poziv dobil
i pokazal črno na bielo, da je pravda opet za drugi krat. — „Onda pak me svi skup.. . .*

ZABAVA.

se još za vremena bi občuval te kuge. Dok
se je žgaDica žgala samo iz sljivah, tropa,
borovice i. t. d. i vuživala po malo, još je
né bilo takvo zlo; nego odkad se je nav* i,
narod, da kupuje pri trgovcu fal »piritusal
koji se onda domaj pomčša s vodom, i od
kad pije i vu vnogimi kraji naše ljepe
domovine to pitvinu i staro i mlado, i
mu/ko i žensko, neznam, kam burno došli.
Odičeni jeden biSkup podvučaval je i paz
Ijive včinil svoje duhovne ovce več pred 40
ljetmi na posljedice te pitvine vu posebnom
pastirskom listu. Pokehdob bi mor ti mogle
te otčiuske opomene hasniti dragom i milom
narodu, ja bum iz njegvoga ljepoga lista
nekaj vun izvadil i gde bu mogučega malo
popunil. Č ijte, kak govori veliki taj biškup t
Žganica, zvala se ona sljivovica, droždjenke, rožolii ili kak mu drago, a ponaj
glavneši špiritus, gda ima najv ie kvar
delajočih sastav na, je goreča, smrtna voda
zdravju i životu pogibeljna. Gdo never je
nek posluša!
1. Žganica osiromašuje narod i fonda
célé tamilije. Pogledajte takvoga pijanca.
Vezda je blédio kak krpa, ve j čer*
leni kak kuhani rak, hoda podrapao i za
rapan i zamazaa i nemiru,e prvlje, dok
neproda zadnju stvar, koju ima domaj Žena
nejma k aj bi skuhala, deca su gladna i
zdrapana Najviše imetka bude prodan zaradi
pijanstva, a občine moraju, da hrane i pi
janca i njegovu décu.

veli na to sjeljak, hitro sc okreue i skoči kroz
vrata u gank pak bieži kroz šteuge.
Svi, sudci i fiškali se nad tom bezobraznostjum osupnu, skoče, iz svojih, sedalah
pak bie/.e za sellakom, jedan sa škarjami,
drugi linirom u ruki te vidu primite ga ! —
Kad su van ua hodnik dobežali, stane m i
nister pred nje, koj je več pri je kakti nepoznat
onde u jednom kutu sta', te je zaustavi:
„Uo, ho, - kam bieiite gospoda*1 ?
„Evo on "seljak*1 — odgovori jedan
izmed njih — „koj tam po štengah dole bieži,
podatupil nam .se je u sodnici reči,|da ga svi
skup neka . . *
„Pak jeli to mora odmah biti ?* veli
ua to minister. — „Em to nemora odmah
biti, da su se taki svi za njim spustili*.

Napoleon I-i i njegov sóidat.
„áha ti b», prijatelj moj dragi** — reče
jednoč Napoleon svojemu jednomu staromu
soldatu, koj ga je nagovoril — „Pak kaj bi
ti veudar rad od mene ?•
„Sire 1 (francazkoga cesara titulu*) »ne
sreča mi se jo dogodila — velika nesreča4*.

Čovčku, kője pije žganicu, nediSi mu
posel, ar mu žganica fonda telovne jakosti
kak kukec drévo. Hižni krov pijanca pokazuje rebra, staja mu je prazna, a polje
neobdelano. Im kak bi delal. Ves trese, drhčei
nemre nikaj, dok opet nepije Nu nitiganica mu nepodaje novih silah, jakosti,
ar je i onda kakti čovek vu vručini za čas
jak, a kad ga vruöina ostavi, onda stopram
čuti mesece i mesece slabijinu, Delatnost
žganice je kakti ona od biča ili batine,
kojom vudrii več zevsema trudno marže
im potegne opet, ali mi ipak batina ne daje
novih silbo jakosti.
(Drugi put konec).

Gospodarstvo.

vrlo nemili gosti, kada navalje na povrtlje
ili na sad (vo6e), ter ih se ni e moči tak
lehko rčšiti. Kakti vrlo hasnoy'to sredstvo
proti njim rabi se vu noveáe vréme kámfor
(kafrá), koia se po falačec (komadič) dene
vu blizjnu, gde su mravlje, pák bilotogde
mu drago- Mravlje nemreju podmašati duhu
od kafre, pak se razbežiju, a da vile ne
povrneju na ono mesto. Ako se pripetce i
povrnejo, treba opet deti malo kafre i tak
ih odtirati.
B a r a t a n j e s konji.
Vu Lord Hamptonskih konjskih štalah
stoji sljedeči napis : Na brég — n utuči me.
Vdol — netiraj me. Vu átad — nezaboravi
me Sőna i zobi nekrati mi. čistu vodu
podaj mi. Cesalem i kefom — nezakesni
mi. Čisto i suho ležanje — nezkrati mi
Trudnoga ili vručega — neostavi me
Betežnomu i ozeblu — ne daj mi zebsti*
Žvalami i vuzdami — ne trgaj me. „Hej
gospodari !tf ako ai vi ov napis vu ^tali
nepostavite, to si ga harem dobro zapametite

P o l j o d e l s t v o Ovog meseca ok
tobra prestaju zimske sétve, ter se preorava
to za protuljetne sétve. Mehenj (mahovins)
la deteljiSčah i paőnjakov čisti se i deteljice
posipi je se sadrom (gipsom). Ovog meseca
S r e d s t v o za u m i r e n j e n e
vrlo je dobro gnojiti sa umjetnim gnojem. m i r n i h k o n j a h.
Senoko e se natapljaju, ter krtovinjaki čiste.
Kakti vrlo dobro sredstvo za vmiriti
V i n o g r a d a r s t v o . Ovog meseca konja, kad se podkavaju preporoda se ulje
zrvšava se občenita gorična bratva, ter treba od petroželja. (Petroželovo ulje dobi se vu
osobito ng to paziti^ da se sa suhoga apoteki). — Vzeme se na dlan malo toga
vremena bere, i da se nezrelo i gojilo ulja, pak se natere po ruki i ponese konju
grtzdje odstranje odstranjuje ter ne méáa pod nozdrve (pod góbec) i on se bu taki
sa zdravim grozdjen.
vmiril More se takaj toga ulja nahariti
V o č a r s l v o . Seme za divjake se okolo nozdrva (gobca), pak bude se počutil
sije, zvršava se branje voča (sada), ter se isti uspjeh. Glasoviti kortitelj konjah Barey
vočke mogu početi presadjuvnti, ako je hasnuval je to sredstvo
listje iz njih izpalo.
P o v r a č r s t v o Zimska šalata se sije,
vu pivnice spravlja se kelj, mrkva, petrožel,
povrtnica, hren itd. Koncem ovogo meseca
more se saditi i šparga.

KAJ JE NOVOGA?

— Prosimo pošstuvane naše predplatP č e l a r s t v o , Ov mesec mora se vse nike, naj nam na početku zadnjega fertalja
včiniti za zimovanje pielah, vse pohotine predplatne zaostatke po pošti pošlcju i predmorajo se zamazati, a za m»8e moraju se
plate za novi fertal ponoviju. Cena nadih
miáolovke nastaviti
novin je : Za jeden fertal 1 frt, za pol
K á m f o r (kafrá) proti mravljam.
Ijeta 2 frt.
Vsakomu je poznato, da su mravlje

Iz odbora mag/, ve likaike hiže.
Sjedinjena tri odbora magjarske velikaáke
hiže držali sa sednicu, va kojoj sa razpravljala
0 cirsveno-političkih predlogi vlade.
Odboru je predsedal čuvar korone, —
koj je vezda po Nj Veličanstvu kralju ime
novan prezošim magnatske hiže — Szlávy
Jožef. Od vlade bili su nazočni ministri:
Wekerle, Eötvös, Hieronymi, Szilágyi i
Josipovich. Kotrigi sjedinjenih trih odborah
došli su vu dosta znamenitost brojo. Vsih
pet biškupah, koji sedijo vu tih odborih bilo
je nazočuo, i to : kardinal Slauch, nadbiskupi
Samassa i Császka, biökupi Schuster i Stei
ner. Nadalje bdi su nazo ni \ grofi : Ferdinand
1 August Zichy, Julio i lrabra Széchenyi,
Károlyi Tibor, Andrássi Aladár, Szapáry
Štefan. Kegjevich Štefan. Esterházy M. Mik«
loá, Dessewffy Aurél, Cziráky Antun Zay
Miklod; baruni: Orczy Béla, Podmaniszky
Grejza. Radvánszky Béla i Gejza* Rudny&nszky
Joief i 19 drngih kotrigov.
Preže* je odprl sednicu ob 11, vari pred
poldan ter je položil, da se vladini predlogi
ovim logičkim redom vmezeju vu razprava:
prvi predlog o slobodi včroizovjesti ; 2 re
cepcija židovske včroizpovjesti * 3. véroizpovjest
dece ; 4 državna matica.
OJ bor je prijel prezešov p edlog ter je
uajprvlje vzel vu razprava osnova zakona o
slobodi včroizpovjesti.
Prvi je govoril nadbiškdp Samassa, koji
je vu kratko motiviral svoje stmovište i
stauovište i svoj votum na proti predlogom.
S religiozno cudorednog stanovišta mora se
on izjaviti proti ovoj zakonskoj osnovi, a
motira to ovak:
Vu Magjarskoj vladala je do vezda
religija (véti). Kesneáe su nastale konfesije
kojim su zakoni od Ijeta 1790|l vutirane
sloboščiue. Denes se stvarja zakon o neod
visnosti religioznih mnenjah. po kom se ucče
smeti nijednomnjenje pobijati. Nastaje anda
podpuna j slobodna. Religiozna mnenja i to
uajoprečnije obstojalo bude jedno poleg drugoga poleg predpostave, da bude jedno drugo

„Valjda nepravednošt, — mozbit su te da od Njih iz ruk n ruke novce posadim, a bila navada čednih ljudib, učiniti, svaki pak
da pak nebi mislili, da Njih hoču prevariti, koj bo domov iduč po noči okolo larmal,
pri avanziranju preskočili, jeli?”
donesel sem Njim evo moju knjiga. Oni si popeval i drugač po ulicah bučil, bude strogo
, Ne, Sire. Ja imam mater, koja je vrla zajom morejo svaki mesec moj doplatak, kaštigovan.
lena te koja je sretno i sadovoljao iz ouoga kojega dobivam na moj zaslužni krit, n kassi
Jedne noči čuje policija n jednoj ulici lárma
maloga živela, kaj smo joj mi pet sini, svi digati Quartiermajstor Njim ga bu točno
pet soldatl kak i ja, kakti podporo po moguč- izplačal, kak god ga je i meni do sad plačal/ i popevaoje — naravski pripitih. — Odmah
se ta povda odkod lárma daje, te na lice
nosti pošiljali. Ona je stanovala u svojoj
„Zadrži si tvoja knjiga moj junak ; med micsta došavši stražari vide po ulici dole,
maloj kočici, a sad joj je ista do temelja
izgorela* te joj nije ništ ostalo izvan sedamdeset staremi poznanci, kak smo mi dva, dosta je 1popevajuó marširati do kakovih dvadeset mla
osam liet na plečih i auze, — a to je bogme rieč. Ovde imaš za sada 'hiljadu fraukah dih ljudib, večinom dijakov. Odmah straža
fčetiri sto forinti), pak mi je onda stoprv stane pred nje te je radi halabušenja na red
malo u dalje živeti/
pozove pitajuč je, jeli oni niso čteli naredbu,
budeš moral povrnuti, kad buš oberstara.
„Ti anda hočeš za nju nekakvu penzijicu
koja zabraojuje u noči, kad tko iz krčme doma
„Liepa
hvala
mojemu
milostivnomu
i
izprositi ? To je i pravo. Mati mojega vrloga
ide, po ulic* popevati i bočiti ?
soldata more sigurnostjam na me računati. predobromu cesaru, ali u svojem vlastitom
Dakako, da jesmo čteli, ali mi sad još
Ja se bum o toj stvari sa ministrom spominal. interessu, za da tim piije dojde vrieme za
dug Njim namiriti, b> me ipak mogli kapro- neidemo domov, mi stoprv idemo n droga
Jeli si zadovoljen?"
lom imenovati."
krčma. Ona naredba se sabo onih Uče, koji
„Ne, Sire« 1
Nekoliko dui za tim došla je zapoved, idu po noči iz krčme domov,.
„K biesu, s tobom je težko. Anda kaj da rečeni sóidat sa zaslužnim križom je
Ov hitri odgovor je stažare zabezeknnl
hočeš ? Hočeš, da ti dam cedulju na kassu za straimeHer postal.
i
oni
su je mirno pastili dalje iti i popevati.
novce dignuti?"
Drogi dan bila je naredba po voglih
t Ne, Sire 1 Ne mozbit za to, da se ja
pribita, da u obče se mora po noči po ulicah
n Njihov podpis nebi ufal, ili ga mozbit nebi
Mi još neidemo domov.
za dosta dobroga držal, ne, ali iza tog
mirno i bez halabake hoditi, jeli dotični ide
vriemena, hoje bu komisar trebal za registrira
domov ili kam drugam.
U Peštu je za vrieme kolere od policije
nje, štemplanje i n protokoli pisanje Njihove
izišla
naredba,
da
svaki,
koj
če
iz
oštarije
Em. Kollay
čedalje, ja više matere nebum imal. Nek me
posluhnu moj svietli cesar ja idem, jednakim poslie desete are na večer domov iti, ima
i najkrajšim putem. Ja sem k Njim došel, mirno i bez svake buke, kak je to do sad

vpotilo i tim zjédinilo ljude, kője denes religija okrnžooga redarstvenóga ravnateljstva stajal
bode chef redarstva (policist), koji bude dodeljen
deli vu protivničke tabore,
Materijalne posljedice tog čina dada se fóispánu (velikorau komeflu), a podložen jodino
leie unapred opredeliti od moralnih, kője se miuÍ8terijumu nutrešnjib poslov, Vu državno
itopram kesneőe razvijajo. Cin, koji je redarst-poslevih podštupati če redarstveno
dobil neposlašoost na proti zakonu, bode od okružno ravnateljestvo vn kazneno-redarstvenih
vezda dužuost po zakona, a to bitno mnénje vu sporazumljenju sa državoim nadfiškalom.
narav čina. Ar kaj je prvlje bilo smatrano Prva redarstvena okružja budu, vu Erdélju
nesrečom, budu ve buduče načelom, a kaj je i Alíöldu.
prvljo bilo sredstvom, vn budučetvom, vu
Vu Budimpešti, 28. septembra.
bodoče se pokazujo kakti cilj. To le od lačen
moment. A velika je razlika, postoje li koja
Biékup8ka konferencija zaključila (do
načela samo vu knjigah i govorih, ali vpeljavaje li se ona i praktičen život. Zakoni, kad končala) je prijeti 0 3 0 0 v u zakona o religiji
jenkrat prejdo naroda vu krv navado, ostav- déce, a glede ostalih reformah ostati na te
melju memoranduma, kaj ga je lani predala
ljajo i trag,
Govornik neče reči, da pomenjkanje Ni. Veličanstvu; — odbija ih anda vu načelu.
religiozosti pokazoje kod vsakog čovčka i po
Nadvojvoda Franc Salvat.or
menjkanje čodoredioog čnvstva. Ima ljudib,
koji razpolaže vel kim umom ter se Djim
Nadberceg Franc /Salvator i nadvojvodalože i velike navučne svrhe pak ostaja
kinja Marija Valerija stigli su 26. septembra
veklim delom moralni.
No pri navadnih Ijndib pomenkanje re na Krf vu pohode carici Jalžabeti
ligioznosti pokazoje nam prazna glava i
Grof Tassilo Feštetic.
prazno srce, narod prež religioznosti neima
ni prave duše.
Grof Tešilo Festetics dobil je ovoga
Pokehdob se vu ovom zakonu više udovoljava abstraktnoj filozofiji nego li prakt<čnoj ljeta na austro-magjarskih trkaliétih 121-635
politiki, koja nas vuči, dókám smé oo pojti, forinti nagradah. To je najvekša sv ota. koju
i pokehdob bode ov zakon religiozna čustva je do vezda vu jednom ljetu pri nas postigel
naroda pomutil — mora ga govornik odbiti, j ikoji športsman.
Minister bogoštovja i nastave barun Eöt
Znamenke evropskih iekših varadov.
vös : Načela, na kojib se osniva ova zakonska
osnova, niso samo sadrlana vu knjigah i go
Poznati potnik Kohl karakterizuje nekoje
vorih, več su ona usljed napredka čovečanstva
prešla i vu javnu evést. Ove osnove nebantuje vekše evropske varaše ovak ; Amsterdam
čudorednog čuvstva, več uredjuju raedjukon- trguje ; Atena se roti ; Beč prekuhava ; Bru
selj razpravlja ; Carigrad se kuplje ; Dublin
tesiolne odnošaje. Predi aže, da se primeju
Karlo Szász priznaje, da načela ove. prosjači; Frankfurt broji ; Geuna se sméje:
osnove potiču iz duha vremana. Proti slobodnu Hamburg jede; Hanover spralfva; Kodanj se
izpovčdanjo religije od kakti protestant nejma liči; Lipsko č'ta ; London z va; Lyon déla
kaj da prigovori, no nije dobro, da se sloboda Manchester pospravlja; Mannhaim kuno;
do ekstrema pretegne. Vsaki dižavljan treba, Marsilja popévá ; Mon kov pije ; Mljetci ljube ;
da je negdi zavičajnik, ali zakon nedozvoljava, Napulj se znoji; Pariz klafuri; Pešta brblja;
da nebude nigdi zavičajaD, i slobodu obuke Petrograd je tiho; Rim moli; Varšava zdi
dozvoljava, da si svaki po volji zbira navuk biva ; Zagreb lenjari.
no zakon nedozvoljava da bi gdo ostal prež
vsakog zanimanja. Tak je i s vőrom, pak je
Čovččja snaga jakost.
vrlo krivo kad zakon dozvoljava, bezvérstvo.
Antropometrični zavod vu Londonu preI s praktičnog gledata ima tomu težkih prigo
vorah. Bezvérstvo vodik širenju proselistva, izkaval je jakost ljeve i desne strani čovčka,
a toj pogibelji nemre on izvrgnuti zemlja. i do el je do rezultate : Da na 100 ljudi,
S toga on neprijimlje bezvérstva*
vn 50 je desna ruka jakša od ljeve, a 33
Sigmund Beöthy izjavljuje se takaj proti imajo jakšu ljevu kak desno. Istora su prilibezvérstva.
kom izpitali i dužinu rokah Čovečjih, i našli
Grof Ferdinand Zxhy neče se ovdi upuš- su, da niti ruke niti noge nisu pojednake
tati vn debata i pridižava si to pravo za dužine. Navadno je desna ruka i Ijeva noga
plenum. Več sada ipak mora izjaviti, da ne dugša. — Protivno ovomu n&hadja se stopram
popošča ni slovca od svojih izjavah, kaj ih 107* • Eto, se bar zna, da more čovek imeti
je dal prigodom razprave o civilnoj ienitbi jednu nogo krajša ipak neplanta (uebramlje).
proti toj instituciji.
Barun Desider Prónay dogovarja célú
osnovo, anda i bezvérstvo kakti logičku pes*
TežuSki stališ.
Ijedicu.
Barun Rudnyánszky neprima osnove ni
Stališi na sveto,
n célosti, a odlučuo pobija bezvérstvo.
Potrebita su
Grof Stefan Keglevicb pristaje uz Prónaya,
I — takaj težačtvo,
na kaj je osnova primljena za podlogu
Mešnik gospodstvo.
specijalne debrate. Vn ovoj sudelujn živo
minister Szilágyi, biflknp Szász, grof Ferdinand
Gospodstvo nas brani,
Zichy i drugi ter je osnova ob 2*|4 vure po
Pravicu deli,
poldan prež premembe prijeta.
A mešnik po stezi
Vu nebu vuči.

Orsackd redarstvo.
Vn magjarskom ministerijuran nntrašnjih
poslov včča se vn ov čas o ustrojstva orsačkoga redarstva po céloj zemlji. Kakti uzor
(példa) služila bode organizacija žandarstva.
Prema torno bode céla Magjarska podeljena
na okrožna redarstvena ravnateljstva (direk
torijume), kak god je vezda podeljena na žandareka ukružna zapovednietva* Naprvo vsakoga

Gospodu, Mešnik,
Sad zmi8li spustim
Od stališ težuckog
V pesmi gomorim.
Poštuvat se mora
Taj težački stan,
Prvomu človeku
Od boga je dan.

Svim dragim stališem
Muž živiš deli,
Sam sebe i svoje
S teSkočom bskrbi.
Kruh, vino pridela,
Živinu brani
Muž A proti zimi
S bundum se brani.
Pi svojoj hižički
Ima gospodar
Za svakog prošjaka
Pripravleni dar.
Od zorje do mraka
Vu posli zavzetf
Sad orje, sad seje,
I takaj pe iet.
Sad mlati
Sad klepe
Sad preša
Na prodaj

i veja,
kosu,
i vince,
pela.

Sud konje on hran;j
Obroka deli,
Živinu napaja,
Pak se veseli.
Kad seče, ka teSe>
I vrtat žuri, °*
N a p r a v la s i ' k o i R>

I plote gradi.
On konje napreže,
Naterpa blaga.
Vu tudje orsgge
Na put ge povda.
Eič poči, konj skoči,
I nastran zleti,
Tak voz se prehiti,
1 v grabi leži.
On teško tak zdiie,
Ga hrbet boli,
Nut volje je dobre,
Kad novce dobi.
Železa si kupi
Za voz i za plug
I — rad si ši kupil
Još jeden klobuk
(D r u g i put d a lje .)

Láckovics Tomas

Nekaj za kratek čas.
Prefrigani trgovec
Vu oštariji je sedel zapovedajuči general
sa oficiri, a k njim se primeknul trgovec,
ter je ponudil generalu kolendara, General
je vzel kolendara, i rekel je : To bum ja
svo.oj ženi prikazal. Segne vu žep da p la ti;
ali nema peneze pii sebi ter je rekel : D j
bésa! ostavil sam peneze na o mariču poleg
postelje- Oficir adjutant posudil je generalu,
ter je platil trgovcu.
Prefrigani trgovec otišel je brže bolje
va stan generalov, ter je rekel gospi gene
ral ic i:
Njihova milost! gospon general hotel je
kopiti vu oštariji kolandar, ali nije imel pe
neze pri sebi, ar ih je ostavil na ormariču
poleg postelje. Gospa generalica vzela kolen*
dara od trgovca i platil a mu je, veseleči se,
kak bude pri obedu izuenadila si mufa kaiéndarom.
Kad je došel general k stolu, del je
kalendara na tanjér pod salvót svojoj žeui, a
nije opazil, da je to bila generalica vrč prvlje
ujemu napi aula. Kad je zdigel aalvéta general,

se, kaj jc kalendara tobože sebi
nepazljivo del pod salvét, na mesto gospi.
Ali kad je i generalica našla pod svo im
salvétom kalendar; zabezeknuli su se obedi*
— i počeli su vu snaéh u pripovédati, kak su
dofili do dva kalendara.
Potlji za nekoje vréme došel je opet onaj
isti trgovec s kalendari vu oštariju, gde je
opet general sedel sa oficiri. I kak je opazil
generala, bež on na vrata vun. A geueral
naložil je kelneru, nek mu dopelja toga
trgovca. Kelner je vlovil trgovca ter mu je
rekel, nek ide generalu, da ga on zove. Ali
prefrigani trgovec je rekel :
Ja nemam vremena tam i t i ; ja znam#:
gospon general želel bi kupiti jeden kalendar,
Eto vam ga, platite ga i odnesite mu ga.
Keluer je platil kalendara i odnesel ga
generalu, veleči: trgovec mora brže nekam
jtiy a ja sam kupil za njim kalendar, pak eto
Njim. General je nekaj vu sméhu nekaj vu
srdtiosti rekel kelneru ;
Idite do straiara, da mi vlovi toga
trgovca. Kelner je kakti letel do stražara, i
i rekel mu, nek onoga trgovca, koji se eno
za vogel hiže obrača, vlovi i dopelja generalu.
Stražar je bežal za prefriganom trgovcom,
vlovil ga, ter ga hotel voditi generalu. Ali
prefrigani trgovec rekel j e :
Ja nemam gia iti tam; znam, general
bi rad jpdnoga kalendira ; dajte sim* 50
krajcarov, pak mu odnesite kalendara.
Stražar je kupil kalendara i otišel generalu, pozdravil je generala po soldački i
odséée mu : Gospodine generale, trgovec nema
časa, da sim dojde, ali ja Sum kupil kalen
dar za vas, i evo vam ga.
General je vudril sa oficiri vu sméh,
kaj mu je prefrigani trgovec več čtrti kalendar
prodal. Pak da ni je prefrgauec ?
začudil

osiguren, ili ako doživi na p, 15—20 letah,
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je moči
život ženskah i decah osigurati. Ovo družtvo
ima svoje glavno upravničtvo vu Buda
peštu.

Sri! Eeglevieli IsU íi utódai
budafoki cognac és borszeszgyáros ezégnek.
Kérelméra a budafoki cognacgyárban
az 1893 —94- termelési évadban feldolgo
zott bormennyiségről és a fizetett szesza
dóról szerkesztett kimutatás mellékelve kiadatik.
Budapest, 1894. aug: 14.

Fináczy m. p.

K im u ta tá s .
A Budafokon levő Gróf Keglevlch István
Utódai cognacgyára által az 1893 - 94 ter
melési évadban feldolgozott bormennyiség:

összegezve: 1,195,780 liter
ezután fizetett termelési adó

összegezve 12555 frt 69 kr.
Budafokon. M. kir. pénzügyőri szakasz.
1894. aug. 9.

Gurszky Rezső m. p.

Priredil :

Buda 29-ga septembra 1894
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G a b o n a b r a li. — C e n a
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z lik a .

termelési évad.
Budapest vidéki
magyar királyi pénzügyigazgatáság.
67642^
X. 1894.

G Iád F eren cz.
Dobro žepne i sténe vure za fal cene
moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu
Čakovcu (Pijač* ^parKassa). Pri njem se
uzimljeju vure takaj za popravek za falccnu.

1 8 9 3 —9 4 - i k i

Egészselyem, mintázott

Foulardokat

(mintegy 450 különböző fajban) méterenként
75 krtól 3 Irt 65 krig, valamint fekele,
fehér és színen selyemszöveteke 45 krtól
11 írt 65 krig szállit —
sima, koczkás,
csikós, virágos, damaszolt minőségben (mint
egy 240 féle dispositió és 2 0 0 0 különbözöszin s árnyalatban) szállit póstabér és
vám mentesen a
privátmegrendelők
la
kására
H enn e be rg
G.
(cs.
kir.
udvari szállító) s e l y e m ^ y & r a Z i i r i c h b e n . Minták pówtafordulóval küldetnek.
Svájc zba czimzett levelekre 1 0 kros és leve
lező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

szemlész.
Nyilvánosság elé MC* csakis mi
hoz
tunk tevékenységünkről hivatalos adatokat,
ezzel ismételten bizonyitékát akarjuk adni
ama körülménynek, hogy cognacunk meg
bízhatóság tekintetében felül múl minden
más gyártmányt.
Tekintetbe véve, hogy gyárunk 1882-ben
alapittaloü és az
* és * * cognac I § 8 5 és 1886-ban
•* *
>
1888-ban
****
»
1891 ben
hozatott általunk forgalomba, méltányos
ama bizalom, mely gyártmányunkban he
lyeztetik.
A fentiek által bizonyitékát adjuk mily
kiváló szoliditással dolgozik gyárunk, és
elvárjuk, hogy a fogyasztó közönség, mely

jó cognacra súlyt fektet; a kizárólag di$Zoklevelekkel kitüntetett és mindenütt kap«
ható

Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
elősséget a
Szerk.

____

.

, , . . ^ O R IV t C
vásárolni.

ot

Gr. SEGLEVXCH ISTVáE utódai promon
tori cognac ős borszeszgyár igazgatósága.
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C s á k t o r n y á n , Főtér 262. sz. alatti ház
ban egy
»The Gresham«
Pr »The Gresham* zvanom londonskom druitvu (vu Čakovcu je upravničtvo
pri Graneru stacunaru), je moči život osigurati. Tojest plati, gdo si hoče život osi-!
gurati, po letu vekéu ili raenjiu svotu i to
poleg toga, kak je gdo star i kak svotu hoče
da dobi, pak ako bi vumrl, herbom imenuto
dro/tvo zplati onu svotu, na koju je bil ist

BORPINCZE és egy ISTÁLLÓ
azonnal kiadandó.
Bővebbet a tulajdonosnál

özv. Szy Antóniánál
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Csáktornyán.

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrauez Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

