
„Lesz e gyüm ölcs a  fá n , m elynek n incs  
v irá g a  ?“

(vf. a.) Meglepően bámulatos, hogy mig 
nemzetünk a közművelődés terén óriási lé
pésekkel ha?ad és gyarapszik: addig fogy 
és satnyul nyers erőben.

Egyáltalában szellemi és védképességi 
fejlődésünkben nincs meg az a szükséges 
arány, a mely életképes államoknak kell, 
hogy párhuzamos jelzője legyen.

Ha mind azon tényezőket, melyek nem- i 
zeti lécünk eme nagy kérdésének keretébe 
tartoznak, felsorolni óhajtanánk: mélyen | 
kellene nyúlnunk a társadalmi bajok da- 1 
rázsfészkébe. — ezt azonban sem lapunk 
iránya, sem pedig időszerű nyomasztó vi
szonyaink meg nem engedik. Egyet azonban j 
bátran kijelenthetünk : hogy laza erkölcsök 
nagy nemzeteket töröltek már el a lét tá
gas mezejéről.

Aki pár év óta figyelemmel kisérte ha- ■ 
zánkban de különösen vidékünkön az 
ujonczállitások lefolyását 'aoasztalnia kel
lett, hogy egyes sorozó járások alig. vagy 
épen nem voltak képesek kiáll üani ujoncz 
jutalékaikat.

Vérző szívvel láttuk, mint satnyul Ben
degúz és Zvoinimir ivadéka.

Megmérhetlen veszély ez állami éle
tünkben, melyet csak uj és erőteljes nem 
zedék életrehozatala hárít el.

Tanrendszerünknek az ifjúság testi kép
zésére vonatkozó intentióit szűk körűnek 
tartjuk, tekintve, hogy a velünk egy müve 
lődési sziiivonalon lévő államok erre sok
kal nagyobb súlyt fektetnek.

Eme rendszerből kifolyólag látjuk, hogy 
Albion fia éjszak dermesztő jégmezején, 
vagy a Sahara égető homokján egyaránt 
vitéz és kitartó katona.

Ha az erőteljes nemzedék productióját 
a természet örökké következetesen alkotó 
rendszerére bíznánk, a »csak sast nemzenek 
a sasok« elvének furcsa ellenkezőjét észlel- 
nők a jövő ivadéknál.

Adatott azonban nekünk más eszköz 
czélunk elérésére — és ez: a lestgyakor- 
latok nagyobb mérvű kiterjesztése nem csak 
iskoláinkban, de hol lehetséges a családok 
körében is. Edzeni kell kiskoruktól fogva 
gyermekeinket, hogy erőteljes ifjak és izmos 
férfiakká képződjenek

A társadalom belátva ennek szükséges 
ségét. akként igyekezett a bajon segíteni, 
hogy hazánk népesebb városaiban fenti célt 
és elveket támogató »athleticai és torna 
clubbokat* alakitolt.

Csáktornya ifjúsága is megpendítette 
már emez eszmét, de úgy látszik -  or
szága — eltekintve az egy néhány kerék
pártól, — még nem érkezett e l ; pedig ha 
azt akarjuk elérni, hogy f o g y j a n a k  a 
gyászvitézek és hadmentességi adói fizető 
daliák: a torna-egylet eszméjének mi
előbb testté kell válni városunk — kebe
lében. —

Lássuk tehát, kiben van bátorság és 
kezdeményezési erő!

C S A R N O K .

F o rró  v á g y  . . . .

Forró vágy égeti szüntelen keblemet, 
Csókolni homlokod, ajakad, szemedet, 
Angyali szép arezod, s hó fehér kezedet» 

Homlokod : hogy azon bú redőt ne szedjen, 
Szemedet: hogy az mást soha ue nézhessen, 
Aiczcdal: hogy a bu halvánnyá ne tegye, 

Kezedet : hogy azt n ás kezébe ne vegye, 
Ajkadat! Ajkadat! aggodalom mellett,
Nehogy kimondhass«) : hogy „most már nem

szeret.“

Németből;

ZAKlL HENRIK.

„ D a  je  se n a  z n a n je .“
(Karczolat.)

Inuen-onnan nagyvárosias jelleget kezd 
magára ölteni a mi jó Csakathurnunk. His
tóriai és hires aimak minden talpalatnyi földje, 
pora és sa ra ; mert van áui itt mindhárom
ból (most kivált a középsőből) quantum satis. 
Neve maga — értem a valódit — mythos 
kőiébe tartozik : annyira tisztelik, hogy ki 
sem mondják — hétköznap. Sürgés, forgás 
mindenütt: utczán robog a tenger nép; éles 
fütytyel zakatol a gőzgég —  Stájerország* 
felé, bodor füs.öt gomolyitva Horvátország
nak ; fiaker röpíti vendégit akár Kursanecig 
i s ; emelet emeletre rakódik minden sarkon, 
s pletyka csinálódik (persze nagyban) minden 
zugban. Nagy itt már minden : por, ember 
és adó. Valóságos főváros, sőt túltesz bár
melyiken is, -  a dobolás mesterségében. 
Egyik speciálitása lévén ez városunknak, azt 
hiszem, — kifizeti magát róla néháDy szót 
fel ejteni.

Kérem, u mint azt itt megcselekszik, 
az már valóságos művészet. Csodálni való, 
hogy nem ejtették módját a kiállításra föl
vinni. A  debreceni „kidobolták“ subic hozzá 
képest. Meg keil azt hallgatnunk, bogy kel
lőleg méltányolni tudjuk. Úgy minden har
madnap ebédtájt, ékes dobpergés rezzenti 
meg balló szerveidet; a környék beszédképe 
sebb lakói egyet köhintve résztnyujtó néma
ságba merülnek, miközben fülelő nyúlványai
kat nagyon is merészen hegyesitik. A Szt. 
Hermandad komoly képviselője utolsót kop
pantva, egyet rángat bajszán, egyet reszel tor
kán és ,,8tellung“ -ban, siri csöndnek köze
pette (ibles meg oh múzsa !) ily szókra újítja 
ajakit: ,,Daje se na znanje“.

Dad miro kaj szász andro nje bősz, ma 
vei tro na szvato, ma vei ai de tiri pu! Műk 
an menge tele b in i! . . . I Dömbörömböm !“

— Egyet fordul a világ az emberrel, 
szelíd kákultság ragasztja le szemeit s mikor 
az utolsó bum ! — aceordra fökcsudik (vajh ! 
nem a hős Zrínyi barczi riadója szófiait meg?!) 
ellebbent már mint szelleműn.у az égi jelenés, 
chaostikus hangzavar juttatja eszedbe a „Csa
ládi kör“ -nek, talán idetévedt ,,lomha földi 
békáit, sza ászét göiögnck“ ; — no meg a 
másik héten az «zccutcr a népdalt:

„ V o l t  uekem egy dai aszói ü paripám!“

Hej I Klasszikus földön élünk!

Prózai lelkületű emberek ilyenkor „adód
ról, ,,porciódról, meg mit tudom éu miről 
mesélünk ; a körbe gyűlt termetes „Márkk“ 
kárörvendve sandítunk hol erre, hol amars, 
Ujjúkat kibökve a ▼ilágtáj felé melyben a 
boldog halandó, kire épen most adják az ál
dást lakik. Akad ciyan világ reparálőja is, 
ki dörutögve zug, я mormogva bug: „Bújjék 
bele a . . . .  , majd megmondom 1“ Vagy: 
„H át az ember még csak Azt se tudja meg 
a m a g a  n y e l v é n ,  hogy mikor és mért 
húzzák le róla a bőrt?!“ Ennél még talán 
zordonabb éezjá'ás villámai is czikázuak, de 
elszöriiyüködésemben, hogy merném én mind
ezt kimondani. Szent Barabás 1 gondolom ngy 
magamban, hát nem jobb e : n e m  tudni, 
mikor él i az embert szerencsétlenség, mintha 
ékes magyar szóval döiögné á füledbe az ég 
küldöttje:

„Halál fia vagy I 
▲dóságod nagy,
Pénzért tehát szaladj,
3 adósnak ne maradj!
Adósságod nagy,
Por és hamu vagy I“

Bunibum ! Böröböm 1

MISKOLCZI ARNOLD.

H I R E I C

—  A  Csáktornyái képezde építéséhez
az előmunkálatok folynak a ministeriumban, 
azonban a nyár előbatadása miatt az alapkő 
letétele a jövő tavaszra lialasztatott. A minis- 
téri um elrendelte, hogy az in "Azét területe kéri lés
sel vétessék körül. A kertnek beosztását és beren
dezését a/, intézeti igazgató meghallgatásával 
magaGönezy Pál ministeri tanácsos ur tervezte. 
A szükséges kerti munkák már ez idén elkez- 
elődnek, a keitész legközelebb kineveztetik.

—  Csepreghy E ndre Csáktornyái állami 
tanitóképezdei rendes tanárt a vallás- és köz
oktatási m. kir. Minister a győri áll. tanitónő- 
képezdébe helyezte át ugyanazon minőségben.

—  Á th e lyezés  Milánkovits Tamás 
Csáktornyái segédtelekkönyvvezetőt az igazság- 
ügy minis tér úr a kaposvári kir. törvényszékhez 
helyezte át.

—  C sákto rn yán  az a hír van elterjedve 
hogv Huszár Nándor volt Csáktornyái jegyzőt, 
kit a bíróság többrendbeli sikkasztás miatt 
körözött, Szerajevóban elfogták.

- -  C s á k to rn y a  v á ro s i képviselő testü
let m. hó 31-én tartott ülésében következők 
választattak meg iskotaszéki tagokai: Zikál 
Henrik 24-, Szakonyi Zsigmcud és Sárossy 
László 21-, HochsiDger Sándor 20-, Szilágyi 
Gyula, W etie’.dor'er Dávid és Lukofnyák 
János 16-, ifj. Nórák Ferencz 14 Bzavaaattal.

— A B u d ap estre  utazók figyelmébe.
Figyelmeztetjük azon t. olvasóinkat, akik a 
kiállítást szándékoznak megtekinteni, hogy 
aug. 8-án és 29-én, szept. 6-én és 19-én 
valamint október 3. és 17-én Budapestre 9



napig érvényes s 50 százalékkal mérsékelt 
menettérti jegyek fognak kiadatni. Ebhez 
azonban 1 kiállítási sorsjegy s 1 belépti-jegy 
(1 írt 50 krért) az állomás pénztárnál váltandó.

—  A  z a g o r ia l vasút zabok-varazsdi vonal
részének bejárását az erre kiküldött bizottság 
e hó 26-án Krapiua Töplitzbeu hirtelen befe
jezte, a jegyzőkönyveket felvette és a terve-, 
két hitelesítette. A bizottság tagjai voltak : 
Bally János ministeri titkár, mint elnök ; a 
közlekedési miuisterium részéről Landau fel
ügyelő; a közös hadügy miuisterium részéről 
Radanovics törzskari százados, a vasúti és 
gözbajózási felügyelőség részéről Kovács Lajos 
felügyelő; a horvát-szlavon kormány részéről 
Augueztin építészi tanácsos; a zágrábi forgalmi 
igazgatóság részéről és a magyar államvasutak 
képviseletében Tichy József felügyelő és Pohl 
Ottó felügyelő; a vállalat részéről Gulácsy 
igazgató, GabáDyi, Getto és Klauber vállal
kozók. Miután konstatálták, hogy a vállalat 
és a bizottság közt differenciák fel nem me
rültek, Bally ministeri titkár a közlekedési 
ministerium nevében megadta az építési en
gedélyt. Az építést tegnap megkezdték. A 
zapresics-krapinai vonalrészt, ha az időjárás 
az építést akadályozni uem fogja, ez évi nov. 
végén megnyithatják.

—  A  tű zo ltó k  ünnepélyére már több 
helyről jelentkeztek : íg y : N-Kauizsáról, Lend- 
varól, Pcrlakról, Szerdahelyről, Marburgból, 
Varazsdról s-t.

— T eg n ap  e s e tt  az eső Csáktornyán 
s vidékén. Ez nagy újság nálunk, melyért a 
vidék gazda-közönsége hetek óta fohászkodott 
az egek csatornáinak urához. Csak bogy az 
eső nem tartott soká, alig 1— 2 ujjnyira 
áztatta meg a kiszáradt földet. A  gazdák 
minden reménye oda van. A rétek s legelők 
kiégve, a kukorica satnya a gúmós növények, 
a zöldségfélék s hüvelyes veteraéuyek nem 
fejlődhetnek kellőleg; szóval nagy a szárazság 
vidékünkön és inégnagjobb a szomorúság az 
adót fizető gazda közönség körében.

—  H e tiv á s á ro k  alkalmával a vásárló
közönségre boszantó benyomással bir, hogy a 
vVos mindkét végén bizonyos szenzál-féle 
egyének kotnyeleskednek. Megállítják a faluról 
jövő kocsikat és gyalogos elárusítókat, piacra 
szánt árucikkeikkel, a meglepett elárusítónak 
ideje sem marad a piaci árak rendes fo
lyamatát megismerni s versenyképesebb cikkei
ért a magasabb vagy méltányosabb árakat 
követelni. Kérdem azért az iilető hatósági 
közegeket: ki jogosítja fel ez urakat(?)aira, 
hogy azon vásárlók elől, akiknek idejök és 
jóhiszem Uségök nem engedi meg, hogy a piacon 
kívül egyéb helyeken is vásárolhassanak ba
romfit, tojást, gyümölcsöt stb. — mintegy 
lefoglalják a jobb minőségűt, hogy aztán más 
drágán vegye meg azt, amit nekik a piacra 
engedni tetszett. Az élelmesség e neme elé 
piacunk tisztessége érdekében jó lenne gátat 
vetni. Egy városi polgár.

—  A  Csáktornyái önkéntes tűzoltó egylet 
részére megszerzendő zászlóra s a felavatási 
ünnepély rendezésére szükséges költségekre 
adakoztak : Mélt. Gróf Festetich Jenó ur 
50 frt, Hirschmanu S cég 15 frt, Mollnár 
Antal országgyűlési képviselő 10 frt, Zakál 
Henrik ur 10 frt Rosenberg Lajos 10 frt, 
Dr. Schwarz Albert 5 fi t, Pullay Zeigmond 
5 fit, Neumann Albert 5 frt, Benedict Ede 
5 frt, Bárón Lipót 3 frt 75 kr. Grauer test
vérek 3 frt. Fischer Náthán 3 frt, Mollnár 
Elek 3 frt, Wollák Rezső 3 frt, Mayer Sala
mon 3 frt, Roseuberg Rudolf 3 frt, Mózes 
Bernát 3 fit, Mayercsák Laura 3 frt, Klein 
Mór 2 frt, Dr. Kraschovecz Ignácz 2 frt, 
Március Mária 2 frt, Mayer testvérek 2 frt, 
Jakopcsics Mária 2 frt, Baumchak Frigyes 
2 frt. Megla István 2 frt, Deák József 2 frt, 
Szilágyi Gyula 2 írt, Lupersbeck József 2 
frt. Bucbberger Fülöp 2 frt, Hochtfuss Miksa 2 
frt. Hochsinger Sándor 2 frt, Tislér József 2 fi t, 
Sóra István 2 frt, Nemvirtb Mór 1 fit 50 kr., 
Szilágyi Lajos 1 fit 50 ki , Egy asztal tá r
saság 1 frt 20 k r , Német István 1 frt, 
Fische! Fülöp 1 frt, Csokrosi Sándor 1 frt.

Csakaturner Satumon 1 frt, Pollik Dávid 1 
frt, Kollay Remus 1 frt, Bcncsak Ferenc 1 
frt, Dugovite Pál 1 frt, özv. Laúbhauuier 
Józeefné 1 frt, Vagner Jozefa 1 frt, Fink 
Fani 1 frt, Hetényi Imre 1 frt, özv. Ziegler 
Lajosné 1 frt, Sziber János 1 frt, Faringlo 
Móric 1 frt, Csakaturner Herman 1 frt, 
Löwensohn Miksa 1 frt, Horváth Iguácz 1 
frt, Fischer Jakab 1 frt, K irály Lajos 1 frt, 
Tomka György 1 fit, Probszt Paula 1 frt, 
Alszeghy Alajos 1 frt, Pólyák Mátyás 1 frt, 
Pálya Mihály 1 frt, Horváth Csongor 1 frt, 
Fischer Endre 1 frt, S.'mon Lajos 1 frt, 
Bölcs József 50 k r , Keresztes József 50 kr., 
Fink János 50 kr., Gacsar Antal 50 k r , 
Szabolics Mária 50 kr., Maucheim Jakab 
50 kr., Szmolkovics József 50 kr., Kopják 
Antal 30 k r , Hadrovics István 30 kr.. 
Safran István 20 kr. (Folytatjuk.)

—  E l v e s z e t t  egy fekete — körül
belül 50 centiméter hosszú —  sétapáleza a
5  z e i v e r t h-féle kertben vagy más kerti 
helyiségbeu julius 28-án. — E kevés értékű 
de emlékbecscsel bíró tárgy megtalálója kére
tik illő jutalom mellett azt e lap kiadóhivata
lába hozni.

—  ,  M a g y a r H á z ia s s z o n y “ minden tekin
tetben megfelel kitűzött czéljáuak, vagyis a 
háztartás, a konyha, a gazdaság, a uevelés, 
házi orvos és egészségügy, kertészet stb 
terén ép oly hasznos tanácsokat nyújt olvasói
nak, mini kellemes szórakozást nyújt „M u n k a  
U t á n "  czirníi ingyenes szépirodalmi mellék
lete, mely a legnagyobb változatosságban 
közöl költeményeket, beszólyeket, rajzokat, 
humoreszkeket, érdek feszitő legényeket, talá
nyokat s egyéb apróságokat. A „ M a g y a r  
H á z i a s s z o n y "  előfizetési ára egész évre
6 frt, fél évre 3 frt, negyed évre 1.50 kr. 
A kiadó hivatal (Budepesten, nagy korona- 
utcza 19. sz.) melyhez az előfizetések leg- 
cz.élszerübben postautalvány ón intézeudők, 
kívánatra bárkinek ingyen és bérmeutve szolgál 
mutatvány vámokkal

H O R V A T S K I D E L  „M EDJIM  (JR  J  A ‘
Ali poleg ovih maáin su tam izloZena inenjáa 
gospodarska oruíija, kője poleesvoje faloée 
íudaj éloveíanske sile piespariju Takove 
jesu : dvovrslni i trovrstni plug koji s 
iednim putom dvfc brazde napraviju. Jesu 
Zeljezni leZeÉi i tezeái pljugi, koji su zname- 
niti zaradi jakosti. Izmed ovih osebejno 
Tornaciov, Fehér Miklófov i drugi se od- 
likuju.

Znamenita i jako zanimhiva je izloZba 
gospoéijah magjarske korune Vu malih spo- 
dobah izkazana su ovdi gospodarska stanja 
i masine. S jednim pogledom se viáe vuéi 
élovek nad ovimi nego, da bi na mesece 
(tel ali posluáal Ima gledateljov navek. 
Jeden poljodelavec zide se s drugimi, Gos- 
podarov nafega orsaga je  puno, koji pazljivo 
glediju i svedofiju hasna Lepa je izloZena 
veternica. svakojacke na se vleíeju pazljivost 
Cloveka. Za gojenje repe su takaj sprave. 
Zatim maáine za gojenje repe na konjsku 
silu i menjske za ( loveka i Dobi se pri Geitner 
i pri B auchu)
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Orsacka izlozba

Gospodarstvo i napreduvanje kojega 
naroda samo lak moremo spoznati, ako mu 
njegov céli zivot preglednemo Nas magyaré 
osebujno zanima to. jer dók po jeénoj 
strani jaéimo vu sebi éustvo sami proti 
svojemu napredku. dotle po drugoj slrani 
napredujemu nadoknaditi ono. kaj fali. Naj
bolje i najleZe je moéi napredek orsaéki 
prevideti na orsai koj izloZbi. koja nam zas 
lupa céli orsag. gdé je rukotvorsfvo. gospo- 
darslvo, trgovina i t. d. sve pred nami. 
Как znate p. Citálelji vezda je vu Budim- 
peáti orsaíka izloiba koju svaki hvali. Za 
volju onih koji lám dospeli nemoreju, hoéem 
ovde opisati nékaj za navuk i znanje-osobito 
Medjimurski púk zanimajuée posle za p. 
dtatelje Medjiiuurskib novin More biti. da 
nekojim ná hasén bude. a drugi opet volju 
dobiju i gori dojdu osnhno. Kaj bi najbolje 
bilo.

Pri nas vu Magjarskoj se najvekfia stran 
naroda s poljodelstvom zanima, i do sada 
smo i sami mislili, da rukotvörstvo némamo. 
Ali vezda se őisto nasuprot dokazalo.

Medjimurski púk najbolje zavzimlje 
vezdaánja izloiba. gospodarstvo. gdé se vi- 
diju gospodarska oruZja i Zitek On orsag. 
koj gospodarstvo tira i na parku nezeme 
nőve marine i nadjenja, s kojimi pomoéjom 
natura polehkoti veliki posel. on navek zaos- 
tane od drugih narodah.

Mi magyari koji gospodarstvo i poljo- 
delstvo tiramo. navek se moramo vuéiti, né 
da bi Sever na-Amrrika piac pred nami 
zavzeia

Medjimurje. kojemu je hindiié doeta 
dober, ali sbog nepovoljnoga vremena nes- 
posoben za povanje p enice na veliko. nego 
bolje za menje se izplafüve kopajuée biljine. 
Psenicu samo toliko kaj se pri hizi hasnuje. 
Za nas Medjimurce je  osobito potrebno 
gojenje i povanje kuruze.

Na gospodarskoj izlozbi jako su lépő 
izkazane svaké fajié kuruze. kője se vu nasi 
domovini povaju Je  ga tam kralke, nabite 
bélé, kmi< no Zute kuruze. koja svaka ima 
svoju sposobnost Ako vu obzir zememo 
hindu- i vréme, n&jboPa bi bila za nas od 
g < i öndíjé Benedika izloZena dugolatna béla 
kuruza. kojoj je i zrnje debelo. Óva kuruza 
budui ima jako drobne i mehke rucke, jako 
je dobra za deblanje sviir, ar se m ore s 
rucki skup zemleti. Pri nas pák i ljudem za 
hranu sluZi i как !akvu ju moramo vu 
obzir zeti: Óva Göndöc óva kuruza ljepu 
belu melju da a polek loga, da je jako 
meljnata, ima i dober tek, Kaj se povanja 
tiée, nije sposobna. ar je prí povanju takve 
kuruze tak napravljen. da se vu rede sadi 
a pri nas pák je vu obióaju grobanje. Male 
maSine za ruZdjiti su vu svakojaé kih vrslih 
izloZene. jedna prikladne’a od druge. Osobito 
preporuéujenio gospodarom Geilner. Bauch 
Tarnoczi i Bobevovu masinu za ruZdjenje 
budué su öve fal a polek su i slaine. Vrsti 
píenice se more vu velikim broju videti na 
izlo^bi. Poleg velkozrnafne tak zvane ocel 
nale pgenice se more vu velikim svoju videti: 
je iz hladnih krajev drobna pienica.

Znanstvo je  veliko napredovanje izka- 
zalo vu izlo2bi od gospodarstvenih oruÉjáh. 
Glavno je  to. как napredu u fabrikanli gospo
darstvenih ma^inah, kője su prikladue jaké 
i fal. Vu ovim poslu veliko tnesto zavzima 
Zeljezo, kője je  drevo skoro éisto izrinulo. 
Budur je ^eljezo podraíilo örülje, ali je 

i zato i na stalne?e delo. A fője veliki hasén j

l'en  deneívnji da nam se Amerika i 
Australia grozi s 2itnimi piaci, moramo se 
skrbeti za dobro örülje, da se zemlja bolje 1 
delati more i tak bolje roditi. a 2itek za 
falese peneze dati polek vekáega hasna.

Veliki gospodari denes s masinom orjeju 
mlatiju s reéjom sve s maii nőm delaju a 
poleg toga stroske priSparaju.

Toga dakak menjSi gospedar v initi 
j nemre, zato nas to nili tak zanimalo nebude.

PCelari!
Nekoj biákup, putoval je po svojoj bi - 

kupiji, i vu jednom mestu poruéil je plebauu- 
su, da ga bude pohodil; nu opomenul ga tn 
kaj, da naj ne dela uikakvoga suvhnoga 
stroáka. Plebauuö je obeőal; ali nije ipái; 
dríal léé, veő je biSkupi óim Jjepáe podvo- 
ril. Biákup uise je mogel domisliti, odkud 
ovomu plebanuáu tuti ki penezi, pák ga pocd 
karati, i rekel mu je. da je razeipuik. N»j 
se samo vmiriju Njihova preuzviáeuost, jer 
ja uisam od farnoga dohodka niti jeden krajcár 
potroSil. Morti ste herbali kakov veliki 
imetek? Nisam — odgovori plebauuö I  to 
nerazmem. Raztolna£ite mi, odkud su vádi 
penezi? J a  imam kloster pan marljivih i 
i delavuih dévojkah, odgovori plebauuö, kője 
se za me brinu tér nedopuöcaju, da b i ja



ztradal. Kaj, vi imate kloiter? Meni je  barem 
то celoj okolici ovoj ni kakor klód tér poznani. 
To je cudnovito, dapaCe i sumujivo gospon 
plebanuá ! Preazvifieni gospone, oni se budu 
jói nad njim raduvali. Na stran salom, ja 
boéem táj kloiter videti. Po obedu odpelal 
je plebanui biskupa vu vrt, gde je imel 
velikoga émelinj aka, prék stotina kofiov 
emel i pák mu je rekel: Evő, preuzvileni 
gospodin, ото je moj kloiter, koj пае je 
tak ljepo pogostill Isti mi nosi srako ljeto 
toliko, da morém preitimane goste, koji 
se к meni navrneju, пагёк ljepo podvoriti. 
Tko je  moguC opiaati zaéudjenje i zadovolj- 
stro biikupovo f

Za nekoje vréme po dogodjaju, molili 
gu biikupa nekoji plebanusi, da bi njim 
boljie fare podelil; nu biikup njim je za 
peldu postavil ovoga plébánosa, govoreC: ' 
PielaritH i vi как on, рак vám nebude tre- 
ba boljie fare prositi.*

GLAD FERENCZ 
ué itelj

Kai j e novoga?

— To SU deca. Gospon Kolatszegi 
tuiil se svojoj leni. Draga, nemorem si po- 
mialit, ka mi je vari dospelo. Cini mi se 
da bi ja  moral dati izfiistiti. Mala Cerka 
ma na to s velikim predobljenjem odgororí. 
Dragi japa ueCini toga, ja pakP iita  smo ja 
denes v jatro dobro oprali vu deiiei.

—  V e lík i potres* íz Kalkute javljaju, 
da je vu Rougapuri i Bengalijí na tri mahe 
potres bil, i da je veliki kvar napravil. У  a 
Bengalijí poleg Nattore je jedno célo selo iz 
oroga svéta izniknulo, tojest prepalo та zemlja.

—  N e p r ija te lj medveda. Vu erdeljskih 
neroselski gorab, na poduoíju leíeőe obóíne 
Lindva, pokazal se je, tojest pobodil je ista 
obőina jeden veliki medred, koj se je, Cisto 
po doraaőe fietal po vulici iste obéine, vse do 
к raja vulice. Stanovniki vu zdvojenjn pozaprli 
su vsa vrata, pák su iz nahifija na njega 
strelali. Jeden signren vlaski deéko ifiéi je 
na vulicu pred medveda, i na dvadeset kora- 
őajov daljine strelil je medveda. Zabvalni ljudi 
te obéiue su med sobom 200 for. dobrovoljnib 
prineskov nabrali, i torna kurafinomu junaku 
dali. Medved je ne menje kak 570 funti vagal.

—  0 d  suni ene prepeke s pameti zifiel. 
Ruffa Mihalja lodom Monica mesta Móor, 
je pii йс-tvi surcena fiarina tak prevladala, 
da je spaiueti zisel, te od posla pobegel. 
Kak je piitorn bludil okoli puste Fövény 
zvane, nameiil se na pástira g u l j o  ouoga 
mesta, kojega na zciuíju potisnul, batinu 
mu oduze), tega do napolinertva н prebijal 
i ónak ostavi>. Zat.im se oddalji), kak da se 
nikaj nebi bilo piipetilo. Medju tini iaudari 
uadoáli ua polumrtva pástira, i onda uainab 
uagnuli izizkavati zbéinca, koga su i nadli 
na ceeti pri fóverjskc.j áumi. i  kak su ga spozi- 
vom zaustavljali, nagne on vu bég; ali 
iaudari uesu hoteü krvopreliija, te su se 
nazad vu krému povrnuli, ovde si vzcli kociju 
te potirali za ponorelim Clovékom. Vezda 
njim iálo za i ukom istoga pri jeti. Iz prebi- 
uoga pástira pák odpeljali su rnedtim vu 
Székesfehérvár, gde su ga vu varmegjinski 
ápital postavili. Da je viáespomenuti Ruff 
predstavljeu pred kr. sudbenim fiskáliséin 
stal, poőel je po nemdki psovati i pljuvati 
fiandarme, i teiko nji je bilo utklofiiti ga.
Kr. eudbeui fiékalig je vezda toga norca 
zaprl vu poeebui reát, gde je célú nőé beda- 
ril iuökal si i popéval, pák se za selskoga 
noőnoga straiara predstavljal te je i noőne 
varé po redu vikal, a raedtim je neprestano 
psoval móorskoga birova Frcy Hanzija. Kaj 
mu je ov mogel fikoditi, da se je ua toliko 
razljutil na njega?

—  2 iv  pokopan. Vu uekojoj ' obeini 
Turske dogodilo se ovo éudnovato pripeőenje. 
Vumrl je nekoji növök soldat, te se imel 
poleg prepisa mohamedauske (turske) vere 
pred sunőenim zahodom pokopati, te je i 
pokopan. Malo potlje obavljanoga pokopa | 
zaéulo se iz groba jako glasno turubno jav- 
kanje i zazavanje vu pomoc. Nahodeéi se 
onde poiurili su se zato к turskomu duhov- 
niku (imamu) zaprositi ga, da bi njim dopustiI 
cdkopati groba. Ali ov se je pozival na svoj 
zakón, te nedopustil pokopanoga odkopati. 
Med tim je drugo jutro nekoliko Turkov 
proti zakouu i uaredbi onoj odkopalo grob. 
Nego su Cndum priliku spazili pred sobom. 
Siromaka soldata su zivoga poke pali, te se
je zadu.-il vn groba.

— Mlsdofienja prilepijivih ruk. Ne 
zdavnja su ciganske gosti bile vu varsflu 
Kasei. Kei Hadi Jofiefa sdrufiila se Hanyku 
Lojziuáom innzikasem. Bilo je vnogo ljudih 
uazoőno vu cirkvi; kak i na gosti vo domu 
mladenke. Vu őas, da je drufitvo vu nabolju 
volju dospelo, gene se mladoíenja sreömi, da 
samo za Cas ide к materi si, da mu je jako 
vruCe. Kusne mladenku, te ju za nebo i 
zemlju veru zavdava, da bude se za éas 
povrnul. Odiáel je, 16 Ijetna mladenka 
nm je verovala, te je stoprv v jutro opazila 
к !?J ? m,adoienjom nestalo i dveiu zlatnih

í n ! l “gí V’ d,Veja pr8tena ‘ 25 frt* g°tovih penez. Ceznula je anda za mladoíenjom, ali
Dl í andarnom neje pofilo za rukom vu trag 
mu doepeti.

—  Vu z ra k  zdignjena fabrika pufikenoga 
praba. Iz Florence su öve dneve telegraőrali: 
Medju Sesto i Kalomata je fabrika, gde se 
delal puékin prah, vu zrak odletel. Vu sred- 
njih stanjab se je pripetilo, i tak jedno 
stanje za drugim je vu zrak dignjeno. Jeden 
filovék koj je  najbüfie praha bil, njega je  na 
50 rnetrov dalko hitilo. Vu drugih stanjah 
je jóé 13, ljudih hitilo vu zrak. Ostalih de- 
lavcov vu fabriki j e vnofiiua ranjenib a 3 
mrtvi. Do vezda je 12 raujenih izpod rufie- 
vinah oslobodjeno. Direktor fabrike je takaj 
med mrtvimi. Gospa tóga direktora, kak je 
éula da je ujezin tovaruS mrtev, zru-iia se 
je i na rnestu je vutnrla.

—  S am o v u m o rs tv o  sbog jedne fiepne 
vure. Fogaraáer F. saskevaroii jednoga trgovca 
pomoéník, imel je veliko fielju za fiepuom 
varom. Vnogo íjet si je fiparal kuliko je 
inoguöi bil od evője male plaée, da bi si 
moguci bil vuru kupiti, i preéestni tjeden 
si je ved i kupil. Nego to veselje nije dugó 
trpolo; ar njegov gospodar je eumnju imel 
na njega, da je tobt 2 on te peneze, za kője 
si je vuru kupil vu njegvom étacunu vkral. 
Zbog toga je toga pomoőnika tak srarn bilo, 
da se je ove dneve strelil. Triput se je 
strelil, nego istom na tretji put je vu 
velikih mukah mogel istom vumréti.

—  S tra h o v ita  ja k o s t  s tre le . Iz vara
sa Anakvi vu talianskoj javljaju sljedeéu 
nesrecu. Meseca juliuäa 22 ga po poldan nad 
Torre Kajetani bil je strahoviti viher i bura. 
Okolo petdeset tefiakov na polju, koje je 
viher tarn dostignul, pobeglo je vu jednu 
veliku hiiu, da se pred viherom oslobode. 
Najedenput je jako zagrmelo i strela je vu 
tu biiu vudrila. Samo deset minut je ta 
strabota trpela. Kak se je po vudarcu strele 
obiak praba vlege), med iivu&mi delavci se 
je zdvojno vidjenje pokazalo Med nesreénimi 
je 35, prez svakoga gibanja lefialo na zemlji. 
Trinajst je bilo rartvih a dvadeset dva na 
smrt ranjeni. К  veceru se je zapoőelo to 
tufino i nije za izreéi to ialostno pospravlja- 
nje mrtvih ranjenib. Crnoéa, preéila je pre- 
poznati je. Kakti vuglenje Crna téla starcov, 
mladih, ienah i dece lefiala su pomegana 
Onda se je zapoőelo sknp spravljanje rodbine 
i prijateljov od pfkojnih. Geozna fialost mogla 
se je  videti med onimi, koji su med ovimi 
neereéniki prepoznali svoju rodbinu ili prija- 
telje. Vu ovom seien i vu susednih obtinab 
moci je videti veliki strah i  nemir med ljud- 
stvom zbog tc velike i grozne nesreCe.

—  S e st u m o rs tv ah  i jedno samonmor- 
stvo, Izvunredno pripeoenjé dogodilo se je 
ove dneve vn ipanjolskom mestu Pipahona. 
Tak zvani Ciriako Ferdinand, dvadeset ljet 
star mlad ölovek bil je ove dneve vn Blasa 
Bnrgosba fiestnajst ljet staru devojkuza ljublen, 
koja je i drugoga raladiCa imenom Babel 
Ferdinanda svojom ljubavjnm vu^gala. Na 
proáéenju aldealobackom zatekel je Oiriako 
to Blasa na vulici, pograbil nju j e  i  trideset

pul nju je  no2em vpidil. Kad je Babe
Ferdinand to Cal, da Oiriako to devojku 
Blasu vmoril, taki je tam beial. Razsrdjen 
boj se je med ovemi dvemi porodil, i Ciriako 
bil je  preobladavec. Babel se je mrtev zruiil 
na tfilo ove ml&de devojke. Ov Cas i'e l 
je  na poraoö otec ovoga Babela, ne-o 
i ov se je smrtno ranjen zruiil. Na to se je 
pokazal Manuel Bargos otec te devojke s 
dvemi prijatelji. nego i ovi nisu bili bolje 
sredni od ovih treh, ar su i ovi mrtvi opal, 
Kada je Oiriako ovih Sest umorstvah napra
vil, vzei je piátolju i s dvemi éusi skonCal 

Í je takaj svoje Mvljenje. Stanovniki pipahon&ki 
tak su se prestraáili nad tim groznim Cinom, 
da je niti jeden ne afal na vulicu van dojti, 
dók se nisu osvedoCili, da je za istinu Oiri
ako vumrl.

tI

—  U s tre lje n i bégunec. Isméd razbojnikab
koji su vu mestu „Gelle“ nasiino vumorstva 
poóinili, te koji su na dofiivotnu temnicu od- 
sudjeni bili po imeuu Sztenna Stefan i Kiss 
Ojura imali bi se 26, t. m. vu Illavu odpeljati 
Imeuovani dva razbojniki su vu noCi izmed 
petka i subote pokuéaii pobeCi iz reita pri 
kr. sudbenom stoju vu Velikoj-Kaniii. Sztenna 
je vu prvom, a Kiss vu drugom ätoku refita 
bil ravno nad onim pritvoren, te su i öblöké 
imali jednoga :iad drugim. Reóene nőéi okolo 
jedne vure opazi najedenput strafiar na ovoj 
strani reáta, kak se dve őloveéje priiike na 
steni spuőőaju. S traiar nato povikne glasno- 
„stoj“ , nu oni su veC na zemlju dospeli, te 
nagnuli bezati prama sténi dTora: Straiar 
Euc József nato ustieli za bégunci, izaCesa 
se Culo jako javkanje. Kngla prebila je ledja 
Stenna Stefan», koji je uato v jatro ob 7 
vari vumrl. Med tim je drugoga razbojnika 
nestalo. Vu dvot u se zatoga podigel na onizku 
stenu, te skoéil na glavni piac. Kak se je 
ov őae ovde uahadjal straiar Vörös, te za- 
Cul puéke glas, bil je na porezu ali razbojnik 
je pobegel prama vulici Kinizsi zvanoj i 
morebit, da bi vulei bil, da nebi ovde 
se nahodeéi vrtlar Fábig na kriku strafiara 
„vlnvite begunea“ po/.uril, te mu prepreCil 
da ga je strafiar mogel vloviti. Za éas tam 
dospe i poverenik fiandarah, te su razbojnika 
nazad vu reát odpeljali. Cudnovito kak su 
gore spomentti razbojniki tak izmudrili priliku 
da pobegneju. 'Гак su bili razstavljeni jeden 
od drugoga, da nesu niti na sprehadjanje 
bili ekup pufiCeui. Ali ovi s znamenji rukah 
spominali se как bí mogli pobeői. То njim 
je tak moglo za rukom spasti, da njim je 
nekoj tretji arestant iz komadov razpletena 
vreéa, pák od pramöv oblecila od stroíaka 
spiel vu/.inec. Vuíinec jeden dosegel od obio
ka Kiéovoga do Stennovoga obioka, a drugi 
vuiinec doeegnul je od ovud do zemlje. »ilne 
évrste odluőnoeti i strpl ivosti trebalo je к tó
mű. Vu petek pri poldnerom 8et»nju. dal je  
Szténa znamenje s rukom pri obloku stojeőemu 
Kisu. Znamenje je pokazalo ob 12-toj vuri. 
Noc je bila temna i detdjovita prikladna 
zato, da speljaju sveje snovanje. Sposti se yo- 
í inec od gernjega obioka, po kcjem Ki§ dos- 
pel do obioka Bztennaj», a odovud su obedva 
po dolnjein vuiincu do zemlje se spustili.
I natej uaéinzviéil se pokuéa bega, kojega 
je Szténna na mestu zivotom platil a Kis je 
nazad odpeljan vu reát.

B erm a. Gasparié Ferenc posveCeni bifi- 
kup bude pohodil Medjimurje buducega me
seca, kakti namestnik nj egove eminencije 
nadbiskupa Cardiuala zagrebaékoga, da po- 
deliáakrainent sv. berrae. Zadráavanje njegove 
Presvetlosti ovsk je postavljeno. Prés veti i 
gospodin biskup bade 21 augustuga popoldne 
vu Legrad dospel, ovde bude drugi dán 
22 о m. berma, 23. bude bermanje vu 
Dolnjoj Dubravi, 24. vu Kottoribi, 25 Dől. 
Vidovcib, 26. pri Sv. Mariji, 27. vu
Draskovcu, 28. vu Goridanu, 29. pri Sv. 
Gjurgja, Vu-Trnju, 30, vu Sobotici, 31. vu 
Preloku. Odovud bude biskup ifiéi preko 
Drave v u  Varaidinski kőtár bérmati.
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