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A méhtenyésztés

(■L. S.) —  A tavasz beköszöntött, 
a méztermő fák, növények már bim
bózni kezdenek, nem lesz tehát idősze
rűtlen, ha mi is megemlékezünk a czim- 
zett hasznos iparágról, hisz a muraközi 
gazdákra is ráférne egy kis mellék- 
jövedelem.

Hogy mennyire hasznos a méhte- 
nyésztés, s különösen hazánkra meny
nyire szükséges volna annak, mint jö 
vedelmi forrásnak általános elterjedése, 
azt fejtegetni fölösleges dolog, hiszen 
mindenki előtt eléggé ismeretes az, is
meretes különösen lelkészek, jegyzők s 
a néptanítók előtt, kik a nép közt é l
nek és látják annak anyagi és szellemi 
tespedését, látják mint pusztul és fogy

Az egyoldalú gabonatermelés, az 
árak  folytonos csökkenése és az adók 
folytonos növekedése mellett nem képes 
a földmivelő szükségleteit kielégíteni, 
különösen pedig azért nem — mert 
még nem eléggé munkás, és sem az 
idővel, sem pénzzel nem tudván gaz 
dálkodni, igen gyakran megtörténik, 
hogy kiadása jóval nagyobb mint be
vétele. —

»Legyünk iparállammá*, ez most 
a jelszó. De hogy iparos állammá le
hessünk, szükséges a pénz és kézi erő, 
de nálunk sem az első, sem az utóbbi ; 
nincs meg, mert gazdagabbjaink de- 
genkednek a vállalatoktól — pláne az í 
ipartól s igy csakis a  szegényebb 
sorsú lesz iparossá, ezek pedig pénz 
nélkül nem fejleszthetik azt, de ha aka
dunk is egyes gyárakra, tapasztalhat 
juk. hogy ezek is csak lassan halad
hatnak a kézierő hiánya miatt, mert 
nálunk a lakosság száma sokkal gyérebb, 
mint azt az iparos államokban találjuk, 
hisz egy négyszög mérföldre alig esik 
2684 lakós.

Helyesen intézkedett a nép jólété
vel törődő magas kormány, midőn

a méhtenyésztés meghonosítását is fel
adatul tűzte ki, m ert ezáltal legköny- 
nyebben juthat népünk egy kis pénz
maghoz, ami kevés költséggel és fárad 
sággal já r  s ezt bárki is ham ar meg
kedveli, mert élvezetet és szórakozást 
nyújt Népünknek már azért is nagy 
szüksége volna a méhészetre, minthogy 
ez által a korcsmái tivornyázás és dom- 
bérozástól távol maradna.

A méhtenyésztés moghonositása 
czéljából vándortanitókat alkalmazott a 
miniszter ur már 1881-ben, kik azóta 
egyes vidékeket beutaznak s a méhte- 
nyésztésre a népet oktatják. A méhé
szeti congressu on föl is magasztaliák 
a vándortanitói intézményt s sokat be 
széltek is azon nagy haladásról, mit a ; 
méhészet a vándortanitók alkalmazása 
óta tett.

Nem czélunk a magas kormány 
ez intézkedését bírálat alá venni Elis
merjük a vándortanitói intézmény prak
tikus voltát, de viszont ki kell mon 
dánunk azt is, hogy a népünkkel vele 
született azon hiba, hogy mindentől, 
mit nem lát és nem szemlélhet köz
vetlenül és pedig naponkint -- idegen
kedik s azon atoikus nyugalom, mely- 
lyel a megszokott regi foglalkozásához 
ragaszkodik megbénítja azon ered 
ményt, melyet az intézménynek el kel
lene érnie

A méhtenyésztés meghonosítására 
különösen a néptanítók vannak hivatva 
Igen, de válIáikon a teher elég azért a 
csekély fizetésért — s sok tanitó az 
anyagi küzdelmek miatt nem kezdhet 
a méhtenyészíésbe, pedig ha tekin
tetbe vesszük népünk utánzó hajlamát, 
csakis úgy volna ez lehetséges, ha min 
den iskolatanitó foglalkoznék ezen ipar 
ággal, mert a példa vonzaná a népet.
Mi is több helyet ismerünk, hol senki 
sem foglalkozott a méhészettel, mig a 
tanitó azt meg nem kezdte, és alig hogy 
ez megtörtént, rövid 4 -5 év múlva 
25 30 ember bibelődék vele.

Módot kell tehát neki adni a nép
tanítónak, hogy ő méhtenyésztő is le
gyen. Adton neki a kormány évi se
gélyt —  mint előleget —  jutalm azza 
azt, ki ezen a téren k tűnik, ossza be 
kerületenkint 10--12 falvát azoknak, 
kik mar gyakorlati és elméleti ismere 
teket szereztek a méhészetből, s igy a 
népnek alkalma nyílik a méhészkedést 
szemlélni és ez által meg is kedvelni.

Vegyék kezükbe ezen ügyet a 
íanítóegyletek, tárgyalják országszerte 
gyűléseiken s a méhtenyésztés rövid 
idő múlva általánossá lesz és virágozni 
fog a nép között.

Adja isten, hogy úgy legyen!

H Í R E K .

—  Lapunk mai számában (a hor
vát részben) kezdjük meg a nép nyelvén 
és annak felfogásához mérten a magyar al
kotmány s a polgári jogok és kötelességek 
ismertetését. Hasznos dolgot velünk csele
kedni, amidőn e határvidéki nem magyar 
ajkú néppel megismertetjük hazája alkot
mányát és törvényeit főbb vonásaiban, mert 
azt eddig még sehol sem volt alkalma sa
ját nyelvén olvasni. Azt hisszük, egyrészről 
a ragaszkodást mozdítjuk elő a magyar 
haza iránt, másrészről a népnek teszünk 
szolgálatot e czikksorozatunkkal, melynek 
közlésére többen a nép közül kértek fel 
bennünket. E közlemények több jeles alkot
mányiam tankönyv alapján iratnak.

—  Eljegyzés. Szabó Imre pusztáko 
veczi földbirtokos kedves leányát Emília k. a. 
eljegyezte Ilodászy Miklós huszárfőhadnagy. 
Isten áldását kívánjuk a kötendő frigyhez.

—  A sorozóbizottság elé f. évben 
a Csáktornyái járásból behivatott : az I. 
korosztályból 337-. a II. korosztályból 2?$r, 
a 1H. korosztályból 253-, a IV- korosztályi 
böl 235, összesen : 1101 egyén. Kivetett 
jutalék a közös hadsereg részére 70-. múlt- 
évről hátralék 3-, múlt évi póttartalék hát
ralék 7-, idei kivetés 7-, összesen 87 egyén. 
Besoroztatok a közős hadsereg részére 71 
egyén, póttartalékba 5 egyén, összesen: 76.

Hátralék 11 egyén. A honvédségbe besoroz 
j tatott 20 egyén.

—  A n.-kanizsai kereskedelmi ka
szinó építését Morandini Bálint Csáktornyái 
építész nyerte el. A »Zalában« olvassuk,, 
hogy a kaszinó építési bizottsága elé három 
ajanlat érkezett s az építésért mindegyik 
többet kért az előirányzott 57,000 trtuyi 
összegnél. Az egyik kanizsai építész 12 szá
zalékkal, a második ugyanodavaló 10 szá
zalékkal. s Morandini Balint. 3 százalékkal 
többet. Felemlítjük ez alkalommal, hogy a 
Csáktornyái kereskedelmi kaszinó tagjai is 
komolyan foglalkoznak ama? eszmével, hogy 
kaizinót építsenek. A költségeket részvé
nyek utján szereznék be.

—  Meghívó A Csáktornyái tüzoltó-
egvesü’et ma ápríi 11 én délután 3 órakor 
a íözs. néptanodában rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. tagokat ez utón is m eg. 
hívja Az elnökség.

—  Helyreigazítás a »Perlak 1886. 
márczius 10-én* felirattal ellátott közlemény
ben a 16 sorban a »halálozásokat kitün
tető stati cicának* helyett a „halál okok

j kitűnő statislieájának", a 19. sorban „szem
lélhető" helyett „észlelhető*, 41. sorbsn 
„megzavarása" helyett „megzavarodása". 
54. sorban „ezen“ helyei „ez“, 34. sorban 
,,exelenee“ helyett „excellen«e‘‘-nek kellene 
állni. ... A 14. számban megjelent folytatás 
20 sorában „fenakadás nélkül érvényesül
hetne4 helyett „az államkincstárnak rendsze
res ellátását eredmény *zné;‘. 41. sorában 
„o. 2 l‘ helyett „0-2“, 67- sorban „diskur- 
ziók“ helyett „diseussiók“, 75. sorában „ha- 
taln>aztatnék“ helyett „hatalmaztassék“ -nak 
kellene állnia. Szmodits Viktor.

—  Hivatalos látogatást teljesített 
Muraközben f. hó 6 ..10-ig Keresztury Sán
dor kerületi csendőrkapitány Szombathely
ről, Emerich Gottfrid csendőrhadnagy kísé
retében. Megvizsgálta a Csáktornyái-, perlaki 
és stridói őrsöket s mindent a legnagyobb 
rendben talált.

—  Décsei Ede jó hírnevű fényké- 
képész Nagykanizsáról városunkba érke
zett és műtermét berendezte. A közönség 
szives pártfogásába ajánljuk.

— A Csáktornva-zágrábi vasut-
resz vény társulat f. hé 7-én tartotta első 
évi közgyűlését Josipovich Imre elnöklete 
alatt. A felolvasott, nem is egy egész évről 
szóló igazgatósági jelentés a zárszámadások 
előterjesztése mellett arra szorítkozott, hogy 
pálya építésének elhaladásáról nyújtson tá-

TARG2IL
3Mi nincs ? . . .

9CMi nincs?* ~CZ volt czime már sok cikknek, 

$ s  még sincs szobra a fas Zrínyinek. 

fN,e kérdezzük már többé, fagy mi nincs !

Ogy is mienk marad e drága kincs.

‘H isz fazánk s a müveit világ tudjat 
Hogy a fas-dalnok "Csáktornya fia. 

fjtt peJigetc lantját s innen indult 

Hnrczolni, fa  fanunkra vész borult. 

Otem tábla kell? sem szobor most neki ;

Jgénytelen cölöp is megteszi.

H áirfa /juk : dicső utókoru

Ott akartuk fagy álljon a szobor ; 
Egyetértés emelfat szobrokat,

%öz[ünk az nincs; s a terv csak terv maradt. 

JScdeliczi cM orvátf} L a jo s .

M én  ujja.
Éj vau. A setét tömlöcz fenekén 

megcsörren a rabok bilincse.
O tt van lelánczolva a bécsújhelyi 

tömlöcz irtóztató falai között a két ma
gyar vitéz : Zrínyi és Frangepán.

—  Mi bajod Péter, elfogott az 
álom ?

— Dehogy fogott el jó  sógorom ! 
Ébren vau az én szivem s csak egjet 
sóhajtottam. Várom a virradást. Hajh 
Ferencz I hogy ennyire jutottunk.

— Mily gyötrelmesek bilincseink!
— Százszor nagyobb fájdalmakat is 

elviselnék, csak még egyszer láthatnám 
édes hitvesemet s ölelhetném őt dobogó 
szivemhez. O tt szendereg ő most szépen 
a Csáktornyái várban s tán nem is sejti 
gyászos sorsunkat

így virrasztja át a két büs magyar 
vitéz az utolsó éjszakát. . ,

----------o ----------

Éj van. Az égen aranyfáklyák égnek 
Mily gyönyörű a vércsillagok rózsakoszo- 
rnja 1 Talán nem Í3 csillagok, hanem szt.- 
jános bogárkák gyémántos világu mécsei 
ragyognak az égen.

A Csáktornyái vár egyk szobájában 
áll Zrínyi Péterné. Bánatos szemekkel 
pillant fel az égre.

A szoba falai fekete bársonnyal 
vannak bevonva. Egyik sarokban az ágy, 
melynek párnái löld selyemmel boritvák. 
A falon egy elfátyolozott nagy tükör függ.

A toronyőr épen éjfélt kürtői.
A bús asszony kifáradt már az imád

kozásban, levet: hollóruháját és lepihen 
ágyára.

Elfáradott az imádkozásban. A 
szoba közepén áll egy vaskereszt s előtte 
imazsámoly. Piros hajnal óta e kereszt 
előtt fohászkodott. Szomorúan néze rá a 
keresztfáról Jézus Krisztus urunk, a világ 
megváltója.

Galambfehér patyolat ruhában ott 
szenlereg az ágy párnáin. Hajfürtjei 
szétomolva csókdossák liliom vállait. 
Szempilláin az édes álom ül. Arcza 
busán mosolyog. Olyan a gyönyörű asz- 
szony, mint a  menyország lakója — az 
angyal.

Lelkét elbűvöli az álom varázsa. A 
jövendő napnak képét látja a lefátyolozott 
fali tükörben.

Borzasztó dráma; véres jelenetekben 
vonul el lelki szemei előtt. : .

Büszke lépésekkel, kezeit imára 
kulcsolva, halad szeretett fér,e a vesztő 
helyre. K ét felől két szerzetes vigasztalja 
a gyarló földi hazából elköltözendőoek
8ZÍVÓt.

A kiséret egy nagy udvarba ér s ott 
megáll. Előlép egy német főbíró, pálezát 
tör a hős felett, s legott egy fényes aczól- 
bárdu hóhér áll melléje.

A veres hóhér beköti Zrínyi szemeit 
8 egy kerek fatőkéhez vezeti: Villog a 
halálos fejsze s a hóhér háromszor csap 
a vitéz nyakához.

A szép, a drága fej legurul. . . A 
rózsapiros vér fecscseo . . , s Zrinyiné 
úgy érzi, hogy egy vérgyöngyszem az ó 
hófehér keblére, szive közepére cseppent.

Ekkor egy erős pattanást vélt hal
lani a fali tükörben.

De legott nj látomáuy tárul eléje.
Édes fivére Frangepán Ferencz a 

véres tőkére hajtja le fejét.
Suhog a hóhér bárdja. Látja mint 

szőkéi a vérsugár magasra . .

8 itt vége szakad Zrínyiué iszonyú 
álmának.

Hattyukeble hullámzik. Szempilláiról 
az álom tova lebben s <5 felugrik ágyáról

Még előtte kóvályog a véres láto- 
mány. Megnézi a tükröt . . . segíts 
uram Isten 1 —  A pattanás, mit álmában 
hallott, rajta van !

Nem tudja, hogy higyjen-e álmának? 
K ét napig folyton imádkozik. Harmadnap 
hozza egy hírnök, hogy leszakították a 
két hósvirágot. : .

Az Isten ujja megmutatta ezt már 
előre.

Éj volt. A magyar nemzetnek zordon 
éjjele. Látom, amint a letört virágok 
hullanak. A  harangok sirn&k, a hősöket 
temetik. Hallom, amint koporsójukra a 
sirhantok peregnek.

Látom a dicső, a szent vértanukat; 
látom, amint az oroszlánszívű leventék 
a csillagos utón az ég felé szállnak.

Látom . . .  de inkább ne is lássam 
régi dicsőségünknek gyászos temetőjét, 
vérpanorámá át. Boríts fátyolt a múltra, 
bús emlékezetnek zokogó tündére, szép 
muzsaleánya!

Ábrándozó lelkemet az Öröm szár
nyán uj hazába ragadja egy szent érzet, 
hogy amiéit annyi vértanunk elvéreze : 
a magyar szabadság ragyogó napja tün
dököl felettem 1 . . .

Bálintffy Bálint



jékoz&it. A mvgy. kir. államvasutak igaz
gatóságával kötött és a társulat alakuló 
kőagyü ése által elfogadott üzleti szerződés 
értelmében a pálya három vonalrészben 
lévén a közforgalomnak átadható, az építési 
munkálatok akként vétettek foganatba, hogy 
azok a nevezett szerződésben az egyes vo
nalrészek forgalomba helyezésére nézve 
megállapított sorrendnek megfelelnie* leg
először a zapresica-zaboki fővonalrészen és 
a zabokkrapinai szárnyvonalon, azután a 
rabok-var az sdi tőYonalrészen s végül a vá
rasd Csáktornyái vonalrészen legyenek be- 
lejezhetők s ily módon az említett vonal- 
részek kűlön-külön is forgalomba helyez
hetők. Százalékokban kifejezve az építési 
munkálatok előbaladása a következő A 
zapresicz-zaboki és zabok-krapinai vonal- 
részen elkészültek a földmunkák, hidak és 
átereszek, valamint a lelépitmóny lerakásá
nak 95 százaléka, az épület 80 százaléka, 
a kavicsolás 50 százaléka. A zabok-varazsdi 
vonal részeu feljesitett földmunka 70 száza
lék, hidak és átereszek 70 százalék, felépít
mény 15 százalék, épületek 30 százalék. A 
varazsd-csáktornyai vonalrészen teljesített 
földmunka 80 százalék, hidak a Drftvahidon 
kívül 80 százalék. Tekintve a még telje- j 
sitendö munkálatok mennyiségét, a zapre- 
sicz-varazsdi és a zabok krapinai vonal, 
előreláthatólag f. év julius vagy augusztus 
havában, a varazsd-csáktornyai pedig a t. 
év végéD leend a közforgalomnak átadható.

—  Perlakról írják, hogy f. hó 2 an 
este 10 órakor Kozár György domásineczi 
lakost saját házában Lisziák Ferencz szintén 
domásineczi lakós megtámadta, s miután 
Kozár az ajtót kinyitani nem merte. Lisziák 
az ajtót fejszével bevagdalta s ha a házban 
levőknek az utczai ablakon menekülni nem 
sikeröl, mind lemészárolja. A nagy zajra 
össze futott a nép, de a dühöngöt fékezni 
senki sem merte, léven a bős egyik kezében 
fejszével, a másikban nyitott bicskával lel- 
fegyverkezve A másnap oda érkezett őrjárat 
elöl megszökött. A dolog a perlaki királyi 
járásbíróságnak bejelentetett.

—  F. hó 3-án d- U a letenyei zene. 
művészek Ludbrégből jövet Behm J. obren- 
kovaczi izraelitával találkozván, vele össze 
vesztek, s amúgy czigányosan elverve,magán

kívüli állapotban hagyták ott az utón. Más
nap a czigányok bejelentetvén, még azzal 
is vádoltattak, hogy a megvertet kizsebelték, 
s tőle mintegy 15 irtot elvittek. A művészek 
közül kettőt még az nap elfogtak, de a 
vizsgálat még nem derítette ki a valót. A 
czigányok az utóbbi vádat konokul tagadják.

Dixi.
—  A „PÍaCZ“, Csáktornyái autographáh 

élez lap hosszú hallgatás után f. hó 9-én 
ismét megjelent. Élczei s illustrációinak 
anyaga a helyi társadalmi életből meritvék. 
Rajzai ügyes kézre vallanak, közleményei 
általában irodalmi színvonalon állanak. 
A mi a fő, a család szentélyének békét 
hágy s nem sért senkit — Kár, hogy szer 
kesztöil s készítőit a  titok homálya fedi.

—  ErdŐégéS- F. hó 9-én délután fél 
három órakor a kursaneczi erdőben II hold 
22 éves fiatal élőfa elégett. A tűz az ott le
geltető pásztorok vagy vasúti munkások ál* 
tál keletkezhetett

VSOTBSBK.
— Emléktábla A horvát tartományi 

kormány elhatározta, hogy maradandó em
lékéül Ő felsége a király pozsegai látogatá
sának, a múlt év szeptemberiben volt nagy 
hadgyakorlatok alkalmával, emléktáblát he
lyez a pozsegai vármegyeházra, a hol akkor 
ő  felsége szállva volt. Á tábla carrarai már
ványból készült, 1*3 méter magas és 80 
centiméter széles s dús aranyozással, felirat
tal lesz ellátva.

—  A papa jubileumát igazin di
cséretes módon szándékoznak megünnepelni 
Kóma hölgyei. Előkelő nők bizottságot ala
kítottak s Kóma anyáival én leányaival, a 
kolostorokkal és nevelő-intézetekkel iráso9 
összeköttetésbe léptek, alkalmat adva így 
minden hölgynek, hogy szegény gyermekek 
javára egy-egy kézimunkát készítsen s ek- 
kép tanúsítsa a szent atya iránti odaadását. 
Aki ily munkát nem adhatna, a kézimunkák 
megvásárlása, vagy a mondott czélra való 
egyéb adomány által ép úgy megfelelne fel. 
hívásuknak. A felhívást herczegnők • más 
előkelő hölgyek írták alá.

—  Kolera Francziaországban A
kolera három bretagneí halász faluban ütött 
ki : Treboulban, a hol az első betegedé* 
márczius 23-án történt, Gouesnouban és 
Concamouban. A halottak számáról nem 
adtak a lapok felvilágosítást, annyi bizo
nyos, hogy Treboulban márczius 29-ig 30
ember betegedett meg s ezek közül több e l
halt. A kolera már a múlt évben is rettentő 
pusztítást csinált ezen a vidéken. Az ottani 
parton ugyanis tavaszonként sok száz ha
lász jön össze közös halászatra s egy ideig 
a kis falvakban együtt luknak, a legkedve
zőtlenebb körülmények közt. Könnyen e l 
képzelhető tehát, hogy a kolera csirája ott 
még a múlt évről megmaradt.

-  A munka lovagjai. Mint Euró
pában, úgy az amerikai Egyesült államok
ban is most a sztrájkok időszaka követke. 
zett be. Az Unió területén ma is — az ap
róbb sztrájkokat nem számítva ... 51.000 
bányamunkás és 9000 vasúti alkalmazott 
áll harezban a tökével. A munka lovagjai
nak ez idő szerint van az Egy esült« Államok
ban 5500 helyi egyesületük, fél háromne
gyed millió tagjuk s akkora v igyonuk, mely
nek a nagyságát csak megközelítőleg lehetne 
kifejezni. Az egyesületet egy filadelfiai sza
bómester alapította 1869-ben, aki a régi 
szabadkömivesek módjára, tilokteljes, min
denféle czeremoniákkal körülvett renddé 
szervezte a „munka lovagjaidnak egyesü
letét. Azóta, különösen 1881-ben, nyilván
való lett minden dolog, a mi az egyesületre 
vonatkozik, kivéve a tagok számát, a mit 
bátran tehetni félmillióra Ma az egyesület 
élén egy gépész mérnök van, ki már fiatal 
korában kitűnő demagóg volt. Ez a hatal
mas egyesület segíti most az Egyesült-Álla
mok sztrájkólóit a kiknek száma épp oly 
beláthatatlan, mint a „munka lovagjaidnak 
a pénz- és számbeli hatalma.

IRODALOM.
— „U r a m b á t y á m“ magyar humo- 

ristikus lap 14. száma változatos tarta
lommal jelent meg. Élczei kizárólag a ma
gyar társadalmi és nép életből vannak me

ritve. Illustrációi kitűnők s mulattatok. Ilye
nek : »A dialektus“ czimü vezérközlemény 
(Mikszáth Kálmántól) illusztrációja, — A 
Franczia kultura a tótságon«, Az elszólta 
magát-, A zálogos bunda-, A kisértet-, A 
garaboncziás diák-, A Ballada-. Az óné 
*et-, A Sok legelő-, A Nőnöveldéböl-, A 
Nagy megye-, Az Égő szerelem-, A rendes 
ember czimü élezek illustrációi. A közle
mények között régi, közszájon torgó élezek 
is vannak, melyeknek felújítása, összegyűj
tése s képekkel való ellátása által hasznos 
szolgálatot tesz e lap a magyar irodalmi 
termékek e fajtájának. A kitünően szerkesz
tett humoristikus heti lap elöf. ára évne
gyedre 2 frt. Megrendelhető Budapesten 
Hatvani-utcza 3. sz. alatt. Szerkesztője 
Bartók Lajos

T e r m é s z e t t u d o m á n y i  f ü z e t e k ,  
a délmagvarorzzági természettudományi tár
sulat közleményének f. évi III. és IV. füze
tét vettük. Szerkeszti: Valló Vilmos társu
lati titkár £  füzetek tartalma : Védekezzünk 
a vértetü ellen, Gerger Edétől, Modern vi» 
l&gitási módok, Dorogi Ignácztól, A házi 
nyúl, Hanusz Istvántól. A villamfény hatása 
a növényzetre, A tanító feladata a köz
egészség terén, Társulati ügyek. Melléklet 
német nyelven. E füzeteket a társulat tag
jai az évdij (4 írt) fejében kapják.

H o g y a n  l e h e t  a z  e m b e r  c l a s -  
s i k u s  Í r ó v á ?  czimtt dramatizált hu- 
moreszk Irta és felolvasta : Hoffmanu Mór 
n.-kanizsai tanár. A mű (csinos kiállítású 
füzetben) a n.-kanizsai magyar irodalom és 
művészetpártoló egyesület irodalmi szakosí
tásának első kiadványa. Ára 25 kr. Hoff- 
mann Mór irodalmi működése ismeretes me
gyéikben. Sok hasznosat és jót irt már ö. 
E szépirodalmi munkája is megérdemli az 
elismerést, a pártolást pedig még különösen 
azért, mivel a vállalat hazafias.

K e r t é s z e t i  l a p o k .  Az orsz. 
magyar kertészeti egyesület iebraár havi 
közlönye küldetett be. Sz^rk. az egyesület 
titkára: Dr. Fialowszki Lajos. — Elöf. ára 
évenkint 5 frt. Tanulságos tartalma minden 

! rendű s rangu gazdát érdekli. Ajánljuk a 
' kertészettel foglalkozó t. olvasóink figyel

mébe. Előfizethetni: Budapest VIII. József 
utcza 5. szám alatt, a társulat titkáránál.
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Cena Je:

Na celo leto . . . . 4 f rt
j Na pol le ta  . . .  . 2 ,  ►
4 Na č e tv rt le ta  . . . .  1 „ t

,< O glasi »e poleg pogodbe 1 fal .
it računaj«. I* vun toga se m ora p la titi  aa | 

svaki oglas ku likopn t iz la i i ,  30 kr.
M vladni s tro iek .

Nekaj od konjskih betegov.
(Spomenak)

M i h a l  j. Sam sem spazil a i 
družino sem opomenul, da naj pazi: 
sigurno ima nekakroga betega moj konj.
Več je 8 dni, kak sem ga iz sejma 
dopeljal. i od onda skorom nika; n če 
jesti. Grdo bi s« nameril, da bi mi 
vtegnul poginuli. 16 desetačih sem dal 
za njega

.'i o t a r  i n 3 Hje, bormeš v tak- 
vom posln mora gazda jako paziti, 
jer se sve lehko pripeti, buduč more 
i najmenjša nemarnost takve posledice 
imeti, da človek najsdenput spazi, da 
nema .,nit penez niti sukna“.

M i h. Včera sem ve.- mislil, da 
ima grižu, i da ga pokažem kojemu 
človeku, koj to razme. Vun sem ga 
speljal iz Stale, pak je tak gingavo išej 
kak da bi pijan bil, a glavu sim i 
tam nahitaval, najedenput se je tak na 
zemlju hitil, da sem mislil da se mu 
rebra potereju. Potli gda se je stal. 
stal sem mu na kopito prve noge, alijse 
je tak vidlo da niti čutil nije Ako je 
vu itali-pazil sem na njega, zeme pune 
lampe sena, ali neče pojesti, nego potlam 
nazaj vun pu ti. To su sama takva 
znamenja, po kojih je mo i kak sem , 
čul, spoznati konja, koj grižu (koleru) 
ima.

N o t  a r i u S No Btari, konj vam 
sigurno ima grižu! a to pak vara niti 
jeden kuršmid neizvrači, zato je samo 
treba paziti da vam ftič ne vujde Ali 
imate pašuša od toga konja?

M i h Imam, tu mi je v žepu.
N o t a r  Do vezda nega nikaj 

hudoga. Iz toga znamo naj predi tko 
vam je prolal konja i gde stanuje; 
drugoč. da je to pravi njegov konj bil

M ih  Jo j, ali to smo se ne po.o 
dili, ako bi konj betežen bil> da bi ga 
nazad seti moral

N o t  ar. To nikaj nejkodi! zakon 
navek osigurava kupca pri kupuvanju 
konjov, ako je  konj grižav, ako ima 
keha, črnoga ali sivoga meh ura na oku 
ili ako ima takvoga betega zaradi 
kojega je konj nehasnoviti i ako se 
to pri kupuvanju nije spazilo, onda ga 
kupec mora predi kak 30 dni mine. 
nazaj zeti Naravski, da samo onda j 
ako kupec zna dokazati, da je istina. 
kajti pred zakonom je svaki človek j 
jednaki i ak > Sto kaj veli, to mora i 
dokazat1 Da se daklem svako zlo od
strani, moramo najpredi prodavcu konja 
na znanje dati da je  konj betežen i 
da sigurno grižu ima J a  varn sam 
napijem, lista a vi prijatelj ga sami na 
po-tu odnesete i to preporučeno, na 
recepie- Istina. da je tak 15— tO kr 
treba platiti, akoprem bi ga bilo za 5 
kr moči poslati, ali i to ima hasnovitoga 
zroka. Kajti ako predate na postu lista 
na koj im je samo za 5 kr štemplin, za 
taj list vam n je  odgovoren niti on 
\ o*tar, kojemu predate lista, niti pak 
on, koj lista vun daje i tak bi se 
lehko list izgubil, nasuprot ako platite 
20 kr onda varn mora on poštar, koj 
lista gori zeme, recepisa dati, a on 
drugi poštar, koi lista vun daje, mora 
pak od onoga človeka, na kojega ide 
list, podpisa tli drugoga recepisa imeti 
To vam je razlika m d prostim i pre- 
poručenim li-tom.

M i h. No, loga nisem znal, zakaj 
je to tak!

N o t a r .  I  s tim znate nekaj več. 
Zntra v jutro odpelajte konja k šintaru, 
dozovite kuršmida, koj vam pove, jeli 
je moči konju pomoči ili ne? Ako konj 
koleru ima, o nda kak sem rekel, nega 
pomoči onda, za nekoj den pogine. Kak 
dobite od lintara glasa, da je konj 
poginul, taki poilemo joi jednoga pre- 
poručenoga lista prodavcu, i pozovemo 
ga k paranju kouja. Onda ali dojde,

ali nedojde, to je njegva briga, a vi pak 
dragi prijatelj dopelate jednoga kuršmida 
iz Priloka ili Čakovca, koj konja razpara 
i ako on reče, da konj takvoga betega 
ima, kojega je več pri knpnvanjn imel, 
tak vam nega suda, koj vam valih 
160 forinti obsudil nebi, skup s stroški.

Je  prijatelj to vam prež stroškov 
uejde! Ali elovek se samo tak more od 
kvara čuvati, ako pazi. Oa človek koj 
za zutra skrbi, kakov je god den, 
zato s veseljem dočaka denelnjl vsčer. 
Vidite ako človek hoče, da mu stanje 
stalno bode, ne špara s penezi za 
fundamest, i ako hoče, da mu svaki 
posel dobro izpadne, naj s poitemm 
srdcem i s pametjum počne: Staro je 
prirečje. ali je  navek istinito. Spočetka 
se čuvaj od zla, jer kesno je onda 
doktora zvati, gda je dugo zanemareni 
beteg celo telo ostvaril.

Navuk od pravic Magjarske države
I. Pr«vod.

Človeka vediju i silijo njegva na- 
ravaka pohotenja, nagnjenja i potreboóe 
na družtveno i zajedničko življenje ravno- 
tak, kak i višeSe mu odredjenje. Samo 
vu druitvu ovomu spodobnom te žujim, 
skupa čineči, more pestiči cilj življenja 
svojega, priskrbeti si telovna dobra, koja 
su mu potrebna, s timi skupa samo 
more se vupodpuniti, razvijati svoje 
duševne moči. N iti se nemore pomisliti 
takov stališ, da bi človek samomn sebi 
ostavljeD, oddružen od dragih ljudskih 
družtvah živeti mogel. Pak i povestnica 
posvsdočoje, da je človak počam od 
prestarih vremen, odkad je iz divjega 
staliSa podigal se, iivel je kakti kotrig 
menšega ali vekšega družtva. Družtvo 
ovo vnpodpunjavalo ae s podiganjem 
izobraženosti, postajalo je stalneie i 
vnredneše,vučvratilo se s regularni i zakoni.

Kakti prvo i najpočetoele družtvo 
! pokazuj« ae obitelj (família) kakti zdru- 
1 tenje onih parión, kője sknpa spaja ave

za ljubavi i krvi. Po vuvnoženju kotri- 
gov obitelji, postala su črez vremena 
korenike i uarodnosti pod kojimi razu
mevamo vekšu grupu onih Ijudib, koje 
od starine spaja jednoga k drugomu, 
prodi na korenika, skupni jezik, skupna 
mestna vživauja, ter koji pri tom jednoga 
skupnoga viielega poglavara poslulaju, 
koji uje. kak patriarehka kak poglavar 
korenike i naroda, ali kak vojvoda ravna 
vu niirnom vremenu ali pak vu bojnom 
staliiu ravna i vodi.

Zmed deuešDjih izobraženih narodov 
su uekoji pred jeduo dve jezere let jea 
vu takvom staliiu živeli, te i den denes 
iu a  joi vnogo neizobraženih koreniki 
narodab, koji vu družtvenom skupnom 
načinu življenja nesu jo i dospeli vil«.

Zdruienjum rodbinskih korenik su 
negda s mirnim načinom, drugda opet s 
preobladanjsm bojnim postali pojedini 
narodi. Gda je pak koj narod gde soji 
prostor zemlje stalno si prisvojil, gda 
se nad njim od okoli stanujudih narodov 
nezavisuo slobodno pod gospodstvoiu i 
uredjenjem zakouite vilje oblasti vtemelji 
ond i postaje narod i država. Država 
auda znameuuje ljudsko družtvo, koje 
je na stanovitom prostoru pod skupnom 
višišom oblastjum i skupnimi zakoni 
vtemeljeuo, kojemu druitvu je cilj, da 
vu njem vsaki ima svoju pravicu i pravo 
obsigurauo.

Takva država je naša domovina 
Magjarska. Predji naši vu povestnici 
pred jedno jezero let predstavljaju se 
prviput kakti vu uredjeuoj uarodnoj 
koreniki živuče ljudsko družtvo, koje 
za onda neje jož stalo pod jedinstvenom 
vilešom oblastjum, te je brez stalue 
domovine prehadjalo med narode vu 
izhodnom delu Earope. Ef eikőzska iliti krv
na pogodba premenila je  magjarske kore
nike naroda vu jediustveni jeden narod 
ter pokehdob si je ov med strmnimi do
linami južnih Karpatab i med balkanskim 
polotokom ležeče zemlje stalno prisvojil«



kak ti Bvoju domovini. anda se je na 
koncu 900 tih let počel razvijati i 
Siriti magj&rski narod. Potle sto let 
okolo leta 1000 ga je Prvi sveti kralj 
vtemeljil magjarsku driavu vu europij- 
ikoj formi.

(D rugipot

Kaj je novoga doma?

—  Strah sela Sledeči dogodjaj 
pripetil ae je na koncu marciu&ana veder 
vu Recsenyed občini. Na t?j večer je 
Fekete Jo ief marhu branil i spazil, da 
au se dve ORobe polek plo a potegnule. 
Mislil si je, da pogledue, kam idejű. 
Ide odzhdi vu vrt i vidi, da te dve 
osobe dojdu do njegvoga plota i piek 
■kočijo. Fekete se je za slamu skril, 
da ga neopaziju. Te dve osobe odtšle 
■u k štali, a on pak stiha za njimi; 
najedenput veli jeden: „Tu »u voli. Idemo 
vu drugo fitalu, tam su ovce", idejű k 
drugoj Stali i odpreju vrata. Onda veh 
gasda: Šlo stel? Kaj iičetel? Namesto 
odgovora, obrnul se je jeden nočni gost 
i hotel je vu rubači tam stoječega gazdu 
doli hiti ti. Drugi je odbeža). Fekete 
Jožef oiriuul je od sebe tolvaja s želez 
uimi rasuhami, a i  o v se je pak postav 
ljal i gazda je prepoznal, da je to 
palski Mózes Tornai zvani i pogibeljen 
človek, koj e več vifieput iz senokoie 
■eno, iz Sume drva kral, ali ga nitko 
nije vupal lužiti, tak su se bojali pred 
njim. Zeznavii skim ima posla, prestra il 
se je i tak ga je vudr;l, da se je Tornai 
zrui ill ali se je fletno stal i pak na 
gazd i iiel. Medtemtoga pričel je Fekete 
larmati, a nato mu je dotla vun žena 
i bežala k birovu. Susedi su se zbežali, 
birov doie), tolvaja su v žele/je deli. 
Krvavi i sprepikani jaki človek jofi se 
je i onda boril, i komaj su ga odpeljali 
vu občinsku hižu, gde su ga drugo jutro 
mrtvoga nafili. Fekete se je pri székely- 
udvarhelyskomu sudu prijavil, ali so 
ga odpustili.

—  To'vajStvO Vu noči med 1. i
2. bili su betjiri \u  Oltarcu. Najpredi j

su odprli kiét Horvata Imre, i oinud
meso, maiču i druge stvari odnesli; odouud 
su odiili k Szabó Karolju poljodelavcu, 
vkrali su dva konje iz Stale i na vrtu 
k plotu privezali, da je od onud potlam 
odpeljaju ze svim kaj budu nakrali. Od 
Horvata išli su k kovač Jožefu, pak 
konje krast. Vrata na Stali su bila za
prta, zato su je razbili. Na larmu zbudil 
se je  Kovačov H  let stari vuuk, koj je 
vu Stali spal. Dečko je pričel larmati, 
nato ga je jeden tolvaj taki strelil Na 
larmu dobežal je vun dečkov oteč, Ko
vačov zet, a iz med tol vajo v su dva 
prek plota vuili a t etji za njimi, ali 
je predi nesrečnoga otca s bal tora tak 
po prsih vudril, da je omedlel. Na to se 
je celo selo skup zbežalo i p’iöeli su 
se morali obruuti, jer su tolv;<ji podjeduom 
Dtzad strelah, a življenje si nitko nije 
hotel na koncu staviti. Szabó ovi konji 
su ostali. Tolvaj! su se več daleko od 
sela greli s Bodi Jožefom vl'are-tkím 
stanovnihom, koj je iz goric i*el i na- 
poznajuč je, pital ]e vu žuli, kam idejo 
tak kesno v noči. Ov. ga nedužnoga 
človeka au pograbili i tak zbili, da je 
smrtno betežen. Puglavatstvo na svako- 
ja ke na iné naatojt te tolvajé v ruke 
dobiti.

-  Strelil te je* Íz Pecuba isii
su 30. martini*. Sev Dajo* sudec i 
Náraú računu vod j i  vu Pécs v Ara d, da
pregledneju peueze vu airotinjskoj kaši. 
B; us A la jota sirotinjskoga skrbitel ja 
su štel i izslusi vati, ali nije bil domaj. 
Mali-birov iiel g a je  v gorice iskat. Kad 
je vu klet stupil. videl je skib 'telja vu 
krvi ležati a glave nije imel. Nesrečni 
i lovek s V' dom je napnnil pi^tvalju i 
strelil se. Velijo, da se je zate strelil, 
jer nije mogel računa položiti od 
6300 fr to v.

Vil TarrOSU (Baranja varm.) poro
dila je jedna Žena re tin  dete«, tri ž*ve, 
jedno mrtvo; živo rod jena deca su za 
par dni vumrla, žena je 6 sto zdrava.

—  Samoubojstvo. Ove dneve se 
je v Bulimu vu meuvejskoj vulici 32. 
broju jeden 30— 35 let stari nepoznati 
človek strelil i taki vumrl. Mrtvo telo 
su vu mrtvečku komoru (kapuru) odnesli

Na večer su vu njem Brugmann Henrika 
maiinista prepoznali.

—  Busbach Jenó rodom iz Nemeda 
23 leta star aputekarski praktikant ae 
je ove dneve s f isforovom vodam ostv&ril. 
Mlaeiča je njegva lehkoumnost nato 
napeljala. Napravil je  duge, a peneze 
koje mu je oteč na potrebne stvari 
poslal, takaj je zalumpal. Jeden popoldan 
obišel je s jednira priatel »m sve krčme 
na Deliért bregu, i svigdi su pili. 
Busbach je putem jednu flalu zel iz 

i žepa, veleč, da je notri vino, izpil je 
i flasu vkraj hitil. Komaj su doli došli 
s brega, véé jo Buscbbachu zlo do»lo i 
doli se zru*il. Pajdaš ga je  ua kočiji 
odpravil na kvartir, odkud su ga vu 
Rókus špital odnesli. Mladi človek je 
jako betežen, ali zato mori ozdraviti. 
— Jedeu večer se je Klein Móric 
íoringaA vu roditeljskoj hiši s kuglom 
Btrolil. — Vu Zornbi (Tolna varmegjija) 
vgrizel je Streicher Lajosa navučitelja 
■tekli p**s, zaradi česa se je on isti 
drngi den strelil.

Kaj je novoga vu velikim svetu ?

—  Vu Bugars oj nega staluoga 
reda. Vojvoda Sándor ne. e poprijeti 
odrsdbu europejskili vlastib, da bi bil 
vu Rumunjskoj za vladavca samo na 
pet let. imenovani. Turski sultan bi po
pustil, a uiti europejske vl .de nema
ra ju, samo Ruska s šilom hoče, da bi 
se Sándor sa.no n i pet lat imenuvul za 
rumunjskoga vladtra.

— I irčka «e pripravlja Niti 
ona ep.»s!uia opomene europejskih vlas- 
t i h i ti mali O'sag vu to se u t at, da 
izmed curoj ejskih vlastib, koje iu proti 
nje nu nakmiile svoj*1 ladje, Ruska je 
svoje n-zid potegnula Daklern na iz
toku ua Balkanu, kaj se kuha : to vezda 
nižči nežna. Ali tuliko je sigurno, da 
nekaj kipi.

—  Horcega Bitmarcka je velika 
čait postigla. Stari Vilmos nemških ce
sar i dragi iz carske obitelji pohodili

i su ga na rodjendeu i pri d em domaj

su mu gratulirali. Vu poveat* celoga 
sveta komaj se najde példa, da bi 
jedcu tan veliki vladar, kak je Vilmos 
cesar, svojega ministra tak počastil.

—  Sanoubojltvo p IM V Dokazano 
je vec, da se negua psi sami ■koučijU. 
Iz Landeza Severne Amerike piieju: 
Angel íven imel je malu kusicu koioj 
su ftčenjifle zeli. Kad »u joj zadnjega 
zeli, jiko se je žalostila i sim tam 
begala. Ausel je za njom bežal i videl 
je, kak se je na ledu vu luknjo hitila, 
opet se pokazala i pak potuuula Ansel 
je  bežal na drugi kraj Ijuknje, pograbil 
ju je i dimo odnesel, g d e jek seh i doila. 
Drugi den, akoprem je gazda pazil, ipak 
je vušla i zaklala se.

—  Papintkoga jubileuma na lepi 
načiu bočeju rimske gospe svetkuvati. 
Velike gospe složile su se i a rimskimi 
materami i kCermi vu pismeni ugovor 
su siupile, kak takaj i s kbfitri i drugimi 
zavodu, prilika díjúé svakoj ženski, da 
za siroma>au decu kakvo god ruč»o delo 
napraviti i tak izkazati ljuhav i privrže
nost proti svetomu otcu. Tko takovo delo 
nebi mogel dati, more kroz kupovanje 
dobljenih st varih, ili na drugi način vu 
tom pomoči. Poziva bu hercegi nje i 
druge velike gospe podpisale.

— Vu Francuzkoj je kolera vu 
trih oretagneskih selah se pokazala: vu 
Treboulu, gde se je 23. marciu a pričela 
Gousnoubu i Concamoubu. Broja mrtvih 
nam novine nedonafiaju, tuliko zDamo 
da je vu Treboulu 29. marciuia 30 
Ijudih zbeteialn i izmed ovib su 
nekoji vumrij. K olera jo vu tih mestih 
i lani jako pustošila. Na onom mestu 
se na protuletje jako puno ribarov zide 
i jedno vreme vu malih solih skup sta- 
uuju. Lehko je dakle misliti, da je tam 
kolera joi od lani ostala.

—  Zrušena hita. Vu Modeni se 
je zadnji petek jedna skororn gotova 
hiža porušila, na kojoj jejedecajit teža
kov delalo. Na larmu zbežal: su se 
skup ljudi i taki bu pričeli odkapati. 
Tri težake su čisto zdrobljene potegnuli 
iz pod podrtinah, četiri su težko ranjeni 
a drugi su na čudo čisto zdravi 
ostali.

Z A B A V A .
M a t i a i

(v abtuch š diak,

(Dalji.)

Matiné. J a  nesudim, da bi se vi 
ufali vašu kčer za kojega vek ega i 
preštimauešega dati, pokehdob je  pur- 
garskoga roda i priprosto zvučena.

Kuzman. Kaj? p* i prosto zvučena? 
prosim za odproščenjt! bodila je ona 
tri Ijeta v školu, navčiia se je fitrikati, 
malo iivati, s vsakojaékum svilam srca 
nafiivavati tak, da su v jeine.n tri. 
Katekizmuia zna tijam do glavueh 
grahov, pisati zna čisto dobro, samo da 
se pri težko čteje, vŝ ega zna dosta dobro 
samo presti iralo, (gledi na Jugoviča )

Matiai To je 4o«t za purgarske
k čeri.

Kuzman. Pak kaj Itimate, da bi 
taki Jugoviča vzela da b i srečna bila?

Matiafi. Ikrato! postala bi plemenita, 
bi se s vekiemi pajdaiila, navjila bi se 
uljudne i način življenja

Kuzman. Najte, najte, prosim vas 
te »reče brojiti; imamo žive pelde takveli 
koje se iz purgarskoga staliáa med 
plemenite zakrpale jesa i kak živeju? kak 
se nosiju? kak se pronavljaju? kak da 
bi z porculana bile! Od gizdosti raztežu 
ae jedeu klafter dalje, kak se s poplo- 
Dom odeči mogu! od čalarnosti napuha- 
vaju se bolje, kak velike gospe! kojem 
predi jedoa iz parkala kikljica za veliki 
kinč je  služila, sad nemogu njim tovamii 
zmagati penez na vsake nove mode, 
koje one ali z oka, ali z boka imeti 
moraju, na tuliko da od same oholnosti 
uavidiju, da jim čez razdrte krove deždj 
kaplje na njihove svilne oprave pak je 
to sreča?

Matiaš. Tomu su zrok tova’ uši, koji 
ova prepuSčaju na porulenje hiže i imetka 
delan.

Kuzman. Imamo svakojačke pelde 
ovakoveh aakonskeh, pak kakov jim je 
glas?

Matiai. Sudim da dober.

Kuzman Nikaj preveč! prosim vai 
more li oude dober glas biti, gde jedeu 
plemeniti, koj nikaj ne probal nikakvu 
sluibu domovini včiuil, od gizdosti, da 
je  plemenit, ueče druga domovini služiti 
ako taki velika čast uedobi, ali vsiko 
Ijeto dve fltenge više nekorač', zato 
ostavi malu službu, kajti nema tuliko 
na Ijeto plače, kuliko je on vu stanju 
potrošiti, otide na svoje imanie, ondo 
sim tara loraai-e zjahava konje gulji muže. 
zvadja g 'Stuvauja, zadnjič iz same 
veternosti oženi se i drugo nikaj od 
svoje sreče pokazati nama, kak jeden 
mi:,ufi dece, koja denes zntra zbog 
pomeujkanja dobrega odhranjenja jedužiki 
divjaki badejn, kak je i oteč. Jeli ovo 
dober glas? (gledi na Jugoviča )

Matiaš. litina je, da je tb ne dober 
glas, ali je malo tekovih razfiipulkov!

Kuzman. Malo ih je, ali i oni su 
domovini preveč, dapače ovakovi su zrok 
da domovina vu veri, dobrom derlauju 
i uegda-ujoj diki vse po malo prepada 
(gledi ua Jugoviča).

Matiaš »za se) Ov človek nemora 
slamu vu glavi imeti, moram ga malo 
razdražiti, da se Cisto zgovori (proti 
Kuzmana) To nemore biti.

Kuzman. Gospone! ja se čudim, 
da vi diugač spametni, toga nevidite 
ali videti uečete, Déli ÍNtiua, da uaši 
premogučnesi domorodci decu svoju vu 
stranjske orsage vu uavuk pošilja ju nén 
istina, da ova tam slobodneda jesu; ar 
nésu na očih starefieh. rodbine i prijati lov, 
koji bi vekfiu skrb na nje za nikaj 
imeli, kak straujski navučiteiji i pazitolji 
za neznani kakovu plačU? neli istina, 
da ovakovi dečaki jo§ sami sebe ravnati 
ueznajuči, lehko se od hmanj pajdafiov 
vu se vputiti pustiju, kam nje volja i 
želja pelja? anda se i predi vsakoga 
zla kak dobra navčiju. Ovale puni 
stianjskih faling i duha praznosti dojdsju 
vu douioviou svoju, ter kažejo doma 
s čini kuliku vnožitin peuez trošiti 
morali jesu roditelji, da bi siui njihovi 
onu utarinsku domovine svoj<3 i dobroga 
deržauja svitu sleči, ter uovu poleg 
mode iz neiibrojenih krpic vsakojačkeh

faling zplrtcuu, kak ti harlekini oblčči 
i domom donesti mogli (gledi na 
Jugoviča)

Matio*. To jolče ni zadovoljen 
zrok porušenja Domovine.

Kuzman. To je mu početek, ar kak 
se po ne vu orsagu premeujati stalinska 
narodna nošnja, vre se po inalo kaže, 
kakov duh nestaluosti je vleznul vu 
domorodce, po kojem ua dalje počneju 
premenjati starinsko navadu dobroga 
deržauja, zakona i ljnbavi bližnjega 
i zadnjič nastane se med nje ona nesrečna 
ž dja listov i h»ga dobra, kada se vsaki 
za svoje a uigdo za občinsko dobro 
skrbi, (gledi na Jagovi a>

Matiaš. N iti oveni joiče pravi zrok.
Kuzman. Poglejmo Tirolce! oni 

ostaju vsigdar pri starinski navadi noguje 
i deržm ja, i po tom kažeju vu vsakoj 
priliki, da id stalni vu veri proti Bogu 
vu vernosti proti ce^aru i ljubavi proti 
domovini.

Matiaá. A! tomu se ne čuditi, od 
narod kesuo vu pameti dozori, niti je 
tak vučen i razsvečin.

Kuzman Anda mora jedeu narod 
vučen i razsvččen biti za prepasti vu 
vse mogučne falinge? ja pak suprotivno 
nahadjam; ar kojisu domovini pogibelneSi 
jeli vu eni? ali Hamo r&csvččeni? ali 
cisto uevučeni? Meni se vidi, da oni 
koji su dobro vučeni, fesu kakti trézni 
koji znadu, kaj činiti moraju, i onak 
činiju. Koji hu razsvečeni, jesu kakti 
na pol pijani, koji pred dimom gizdosti 
i slabočmn pameti niti dobro, niti zlo 
prav vidiju, i zato sim tam lomaču, ter 
kaj goder vóiniju sudiju, da je spametno 
kajti nemogu prerazmeti. Koji čisto 
nčsu vučeni, jesu kakti zevsema pijani 
i ovi, ali vu svojem miru, i navadi 
drémljeju, ali ako kaj včiniju, nemore 
im se tak zameriti; ar nemaju pameti 
vu rukah svojeb. (Gledi ua Jugoviča)

Matiai. Ova prispodoba je  zaisto 
prilagodila i razumna.

Kuzman. Nemisljite. da se mi 
starinski purgari nebi zuali razumuo 
i razložno spominati; ar mi znaili jesmo 
da ovrkovi sn pijani i ram ečeni svojvoljci

I jesu s vekšinoin nikakve vere Od duhov- 
neh nikaj nederžju, iz zapovedih tak 

| cirkveoih kak i božjih norca deUju, 
posta nemaju kak i psi, poltena mu reč 
mgdar z v ust neizide, kakti bajoču, s 
re jum: k J  trezni obderživaju i čino, 
to ovi ognzavaju i zešpotavaju. Gdo 
anda zakona né, gde srama né, kaj se 
dobra kralj i domovina uadjati more? 
0 | da bi odo vezda pri nas bilo, kak 
je meni moj v ujec plebanul povedal, 
kak je  bilo negda pri Rimljanih, da su 
najmre imeli oštre ljudi, koje su Cenzore 
zvali, koji su pazili ua deržanje Ijudih 
i vsu oblast imeli malovredne epačitelje 
kaltigati.

Matiafi. Ovakoveh Cenzorov né 
potrebuo; ar se cvakvi jačiju va občin
ski segurnosti i slobo čini svoje plemen- 
ščine ali stalifia.

(Dnigi put dalje )

G LA D  FEREN CZ

Nekaj xa kratek Cas.
Jeden učitelj je dobro p r e b r a l  

jeduoga hmanjega dijaka; ov pak je taki 
dimo odbežal i pritužil s t svojoj materi. 
Mati pak je takva bila, da je svojega 
sioa za tak dobroga držala, kak angela; 
i zato se je taki spravila i vu srditosti 
nahrupila vu školu i počela je  navučitelja 
psuvati i kleti. Navučitelj je t iki pre- 
vide), da bi viher mogel joi hujši biti, 
zakričal je deci: „Jeden krat jeden je 
jeden!u deca su to taki razmela, i po
čela dale govoriti: „Dva krat dva je 
četiri!* Žeua je počela mi m ati i kleti, 
ali deca su stem bolje s veseljem počela 
dalje govoriti jeden krat jeden. i tak 
je učitelj videl, da je preobladal ženul 
I na istinu vidla je  žena, da sto po/.e- 
rakov več more, kak jeden, vu srditosti 
je ostavila školu; a uavuéi'e'j seja  pak 
smejal, kuj je uju preobladal!

Učitelj: Poveč ti meni Pišta j  *dnu 
reč, koja se poči mije sa slovom „ č “.

Pišta: Curka.
Učitelj; Dobro je, ti si ma Ijiv 

dijak — No ti Lajofi, jeli bi mi ti 
znal.— Lajofi: Klobas.



Jeden plébános je vu cirkvi vnogo 
pót pripovedni kaj je  to čudo, ali jeden 
trrd t glave mu/ nikak si je ne mogel 
zapametiti niti premisliti. Iiel je anda 
jeden krat na farofi prosil je plebanuša, 
da mu raztolnaéi, kaj je to dudo?

Plebanuš mu je  rekel zdobra i 
prijateljski, naj si sede, pak onda mu 
je podel raztunacovati, i kada je bil 
naj bolje vu govoru, vudril je mu/a 
kaj je ikak mogel po glavi.

No jeli ste óuli, kak sam vas tres- 
nul? zapita ga plebanuš.

No bogme i kak, odgovoril je muž.
No vidite dragi moj, da vi vezda 

nebi čuli, kak sam vas tresnul, to bi 
bilo čudo.

Nyom. Kischel Fülöj- laptulajdou.Mnál Csáktornyán.
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