Tisztelt Szeikesztő Ür!

! hogy t. szerkesztő úr engedőimével ny Ivánosságra hozok — nem a gabonakereskeFigyelemmel o'vaatam becses lapja l reskedek ellen hanem kizátólag a nép ér
múlt, számában a gabonakereskedők n>ö dekében teszem
vétségéről irt. közleményt éa örültem hogy’
Az i inért, és előbb emlitett közműn
ezután nem fogják a szegény néptől holmi dásra támaszkodva felállítom tételemet: #Ga
gyerkőczék, meg más nem gabonakereske hónakereskedő, maradj a foglalkozásodnál
resaedők a város végén úgyszólván elkap és a gabonával ne csinálj hitelműveletet !u
kodni véres véreitekkel szerzett évi fermé
Mert
és ez tény — Csáktornyán a
sét,hogy azt a gabonakereskedőké k drágái) gabonakereskedők nem csak vesznek a nép
bán eladják Ezután legalább azt az egy tői gabonát, hanem annak kölcsön is ad
két hatoskát, amit az ugyneve ett á ’ szen- nak.
zálok szerez1ek, a termelő nép maga fogja
A tél végén, tavasz felé, amidőn a bőm
eltenni.
bár k üiül és nincs miből kenyeret sütni,
A gabonakereskedők szövetsége tehát a megszorult, nép, jó szivü (?{) kereskedők
Csakis haszonnal lehet a gazdaközönségre tői kap egy egy zsák gabonát, illető’eg
és a Csáktornyái pia zra de egyúttal ma ocsut a jövő termés fejéljen e őlegül, amely
gukra a gabonakereskedőkre nézve is.
ért aztán ugyanannyi illetőleg kamat fejé
Ezt mind helyesnek találom, lía a ga ben több
de jó minőségű gabonát kell
bonakereskedőknek megélési módjuk, ke aratás után behoznia. Egy ember maga nem
nyérkeresetük a gabonakereskedés a saját kap hitelt, mell hát. halandók vagyunk, ha
érdekükben jól tették, hogy szövetkeztek, nem öten,tize i egymáséit egyetemlegesenjótmert leginkább az ő káruk ha másodkéz állva.
Az aratásnak vége, a termés rossz,
bői ke 1 gabonát vásárolniuk és nem köz
vetlen a termelőiül Helyesnek találom te vagy nagyon középszerű s a reménye ben
hát azt, h gy aki nem gabonakereskedő, csalni kozott gazda viheti a termést a ta
az ne kereskedjék gabonával, aki nem ügy vasszal kölc-önvelt gabonatőke és gabona
s
véd, ne vigyen porokét és aki nem szabó, kamat fejében a gab nakereskedőhüz
azt, veszi és re, h >gy a közeledő télre nem
az ne varrjon kabátot,.
„Sutor ne ultra cre,»idam!a Ezt, a köz igen marad őrleni, annál kevésbbé eladni
mondás alakjában felvetett óxiomát elfo való gabonája
Nem akarok a gabona kikölcsönző ke
gadván, nekem is eszmém támadt, amit
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Mondja egy fiatal ember.
(Vége )

l)e nini, mi ez ú t az ujiámon !
<M egilleted ve ) Kgy gyűrű .... a gyűrű
a ...... a jegygyűrűié .. .. sz 0 arany jegygyűrűié.
Három he:e hogy adta. (e rő lte te tt kaczajjal) : A zt hitte a jám bor hogy, ennek a lám /.szemnek a folytatását a lékem ben lalí.lju
N * e tt is eldobom, ne legyen semmi a mi
hozzáköt (londolko/ik, aztán nemi érzékenység
gel folytatja )
Ej de minek iá dobjHin ezt el ’
E teszem em lékül, hadd m aradjon . alanri
tőle
A«ián, ha jól meggnudolom. nem is m uszáj
letenni az Híjamról : hadd em lékeztessen régi
<>•tohn•ágaMnra.
K ülönben sem All rosszul az ujjam on, aztán
meg is fogadtam neki. hogy sohasem huzom le,
sőt meg í« esküdtem , hogy még a koporsómba is
leviszem. O nem esküdött m eg mikor az onyimet
á tv ette, csak azt moudla Tudod Pisla, hogy én
téged igazán szeretlek, ha te engem valaha meg
csalnál, akkor összetörném
a gyűrűt, s z á n
p isö o ly fn t .'tinó n é i b Velő ié ti a szivembe.

firre mind a két len elke/dtüuk sírni, és sir
tünk ha na ig.
Az iga/, hogy nagy bolondok voltnak (Meg*
törli a zsebkendővel a szem ét.)
K ülönben azt az eg y e t meg kell hagyni,
hogy kedves — lelkű leány volt Mikor a sze
mével rám re v e te tt, egy egész mennyország r a 
gyogott ream tele mosolygó angyalarezokkal
No a szeme kedvéért üteg is kegyelmezek
a t arczképének. F elv e sz i)
Ellenzem a ládám lenekére,
majd ha öreg
leszek, előveszem aztán megmutatom az unokáim 
nak. (Nézegeti.) Az igaz, hogy H elénának nagyon
s/ép iekete szemei vannak, de a* i« igaz. hogy
T ere inek meg gyönyörű szép kék szeme van.
Aztán « szem ö'döke éppen olyan fekete,
mint a Helénáé, söl ha jól meggondolom, v a la 
mivel feketébb is. Hej soks/or is mondtam neki :
A te szemed olyan kék,
Mint a nyári tiszta ég,
Szem öldököd szivárvány
S*5ke hajú barna lány !
E zt a versel én irtain T e rcsib e', soha éle
tem ben nem Írtam ennél xzebb verset, az igaz,
hogy e/.t egy pajtásom c-dnálta barátságból. Ha
nem az is bizonyos hogy kék szemű lány fek ete
szem öldökkel csak e*y van a világon és ez
le ie d
No T e red , a sze nÖldökért nem teszlek a
ládáin fenekérő. hanem beleteszlek az im ád-ágos

könyvembe

ahhoz

agy

i* tudom, hogy

nem

nyúl senki, nngam sem tu d ó n még mi van
benne.
Hej emlőkezőtes nap is volt a/, mikor ezt
az hm- kt’|c t idiad ! Huc-uzui mentőin lioxzmt.
mert egy ké n p w u ázás. a, ke len i Halnom.

reskedők szivéhez apellálni, tudván jól hogy
szavamnak nem igen lenne hatása, hanem
a pénintézetek igazgalósága figyelmét szán
dékozom felhívni az emlitett körülményié,
é s tisztelettel kérdezem ;
Vaijon nem volna-e helyes, ha a vi*
dékünkheli takarékpénztárak felesleges pén
zükön a nép számára gabonaraktárakst állí
tanának és a megszorult népnek tavasszal
onnét kenyérnek valót adnának kö csőn
rendes és nem uzsora kamatra? A taka
rékpénztárak ezt karöltve megtehetnék ;
hasznuk volna belőle, a megszorult nép pe
dig ocsu helyett jó gabonát kapna, amely
nek kamatja nem volna olyan, amely alatt
a nép nyögne.
Ajánlom soraimat, a Csáktornyái, per
laki é a lendvai takarékpénztárak srives
figyelmébe !
<Jf<épbarát.
A Csáktornyái gardák és iparosok hittlszövetkeze i

Jegyzőkönyv.
Felvételeit Csáktornyán, 1888. évi
okt. Ifi-én a Gazdák és iparosok általános
hite szövetkezete Csáktornyái fióktelepének
kezelő éa ellenőrző bizottsági alakuló köz
gyűléséről.
A gazdák és iparosok hitelszövetkezete
Hogy
m egsírlunk-i ittunk egymás mellett’
Ezek a gyönyörű kék szemek igazgyöngyökkel
lettek te 'e és urezom ra kezemre úgy hűlt a kóny«
m int a langyos tavaszi eső. Azt hitlem , soha
sem lá'juk többé egym ást, pedig csak P áp ára
m entem , a keresztapám hitt meg disznótorra.
Akkor adtad e/.t az arczképet, tito k b an ve*
tetted le m ag ad at, és oly kedveden leptél meg
vele, hogy elborítottam csókjaim m al még a k ö 
tényed fodrát is.
Te meg mosolyogtál a kényeiden k eresztü l,
mint az ég, midőn napsugárral ragyogja at a p e r 
metező esőt.
En lecsókoltam a kényeidet és nevetve buem sztunk el egymástól !
Ez a nap feledhetetlen előttem !
Ezért a napért meg is becsülöm az aiczképede', nem dugom el az imádságon könyvem be,
hanem beleteszem egy uj are/képrám ába. (Le
teszi uz arc/.képet az asz ta lra , az tán föl és alá
jár.)
11a jól meggondolom, olyan gyengéd fehér
arc/.a nincs H elénának, m int Tercsinek. Azok a
rózsák, haj ! azok a rózsák olyan iz é : csinált
virágok is lehelnek ám . Mai világban igen k o p 
tatták a lányok a f aiika kilincsét pirositóért ! és
mint egy gyógyszerész barátom beszélte, több
púder fogy el p atik ájáb an , mint liszt a szomszéd
iis/tkereskedésben. No hiszen a forgalom k ülön
böző szo k o tt lenni, deliát még is (ura dolog ez ?
Azt határo zo ttan tudom, hogy Tercsikéin
nem is ismeri a szépítő szereket, v alah án y szo r
ö'szecsókolg'ittam a / arczál, miodig csak az ő
k e d v e s iz ét ér»/**m n ta
No uz. a>czát, a z t a kedves an g y a la.ez et
ne n i-> f '•ejtem el s u lii,

Csáktornyái fióktelepének kezelő- én ellen
Őrző bizottsága a következőkép alakult
meg:
A hitelszövetség elnöke Wagner Ferencz, kezelőbizottsági tagok : Kollarits
Flórián, Köffer József, Maszlnak József,
Prémetz Miklós, Zorics János és Mekovecz
István. Ellenőrző bizottsági tagok : Debits
János elnök, Jakopcsics István, Lukács
István
Elnöklő Wagner Ferencz konstatálván
a kezelő- és ellenőrző bizottság megalaku
lását. felteszi a kérdést, vájjon a megvá
lasztottak elfogadják e megválasztatásukat ?
A megválasztottak egyhangúlag kije
lentették, miszerint a megválasztást elfő
gad ák
Elnök a maga részéről szintén kije
lenti, miszerint a megválasztatást elfogadj.
Elnök felhivja a közgyűlést, a pénztá
ros, jegyző és titkár megválasztására, va
lamint a hivatalos napoknak, úgy a hiva
talos helyiség kitűzésére.
A közgyűlés pénztárosnak Maszlnak
Józsefet, titkárnak Kollarits Flóriánt, jegy
zőnek Koffer Józi-efet egyhangúlag megvá
lasztotta Hivatalos napul minden héten
vasárnap délután 2 - 4 óráját pénztáros úr
házában tűzte kv
Elnök a tisztikar megalakulását kons
tatálván, a saját úgy tiszti tagtársai névé
ben a közgyűlésnek, a bennök helyezett
bizalomért köszönetét nyilvánította és az
ülést bezárta
Csáktornyán, 1883. okt. 15.
Wagner ferencz
elnök.

A közigazgatási bizottság üléseSvastits Benő főispán ur Öméltóságának
lluöklete alatt a közig. biz. október havi
eűését f. hó 9 én tartotta
Az alispáni havi jelentés felolvasása
és tudomásul vétele után folyó ügyek tár
gy altattak.
Főispán úr ő méltósága ax ülésen be
hatóan foglalkozott & nagy veszedelemmel,
mely megyénk
balatoni szőlőtermését
a phylloxera fellépte által veszélyezteti s a
Kivált mikor úgy az egyik könyökére tá
m asztott* a tejét, a /tá n (éloldalt rám m élázott
azokkal a szép kék szemeivel, a haja pedig, azok
az aran y -fü rlö k árnyékot ve'ettek íeliór homlo
kára. — oh ilyenkor úgy nézett ki, mint egy
m egtestesült szerelm i költem ény.
Ez a fü rt, meg a fülecakéje mellől való,
olyan szépen kandikált onnan mindig reám , mint
egv piros rózsa mellé bujt napsugár Már miért
is tipornám a porba, (Felveszi.) Adott ő okot
arra, hogy ily szívtelen legyek ? (O rrához e m e li)
Aztán rajta van az illata is, az az édes heiiotrop illat, mely annyiszor m ám orossá tett. Őt é r 
zem magam mellett, ha *zen illatot lelkemhe s /ivotn, és önkénytelenü! is ajakát keresem
Mi
lyen szép aranyszínű haj is ez, mennyivel gyön
gébb, puhább, fényesebb mint a Helénát*. Ha
összehasonlítom a két hajat, a Helénáé olyan e
mellett, m int az aranyszínű selyem m ellett a fe
kete ezérna.
D ehogy dobom el M iért is tenném , hiszen
ú gy szeretett engem hogy meg sem tudom é r
demelni.
E s én kegyetlen meg ezt a kis rózsaszínű
szallagot is eldobtam . F- lveszi ajkaihoz em eli.)
Ez a legkedvesebb ein ekem tőle Akkor este a d ta
az első cs ó k o t!
Oh első csók ! Egész tündér világ van eb
ben a szóban! Millió áb ián d , m iliő érzelem. Egy
pillanatig ta rto tt csak, de annak a pillanatnak
kéjében összeolvad előttem a z örökkévalóság.
Egy évig já rtam m ár ak k o r hozzá és ö is
szeretett, de még csak a kezét sem hagyta k e 
zemben nyugodni Egy téli délután nála voltam.
Az esti homály álderengte a szobát, és á b rá n d 
cink bűvös képekkel fes’ék a jövőt. Ajkunk hali

tünk rejut ássál fenyegeti. Okvetlen kell gon
doskodni oly módokról, melyekkel az ot
tani nép megélhetése biztosíttatnék Itt az
idő a magas kormánynál a vész nagyságát,
egész leplezetlenül feltárni Főispán ur azon
indítványt tette, hogy a közigazgatási bi
zottság keresse meg a magas m nisteriumot az iránt, kegyeskedjék geolog- és kul
túr mérnöki közegeit a hely szinére k*kül
deni, kik ott puhatolásokat és tanulm ányo
kat téve, ezek alapján a kellő irány meg
adatnék arra nézve, minő termelési irány
lenne ott legalkalmasabb. A köziga gatási
bizottság főispán űr Öméltóságának indítvá
nyát egyhangúlag elfogadta.
A diéskál, Eger Aracsa és Szabar
közti útvonal k jelelt irányát a bizottság
elfogadta s annak kiépítését elrendelte
Kir. tanfelügyelő ur havi elentésében
előadta, hogy a vallás- és közoktatásügyi
minister i'r megengedte miszerint azalae gerszegi két osztályú felső leányiskola négy
osztályú polgári leányiskolává átalakíttassák.
Az egyedutai állami iskolának építési költ
ségvetése a magas minisztériumhoz teher
jesztetett — Az eszteregnyei községi is
kola veszélyes állapítanak, megvizsgáltatása czéljából a járási főszolgabírót meg
kereste. — A tűzvész által elhamvasztott almásii r. katli iskola újból felépítése ügyé
ben az egyházi főhatóságot megkereste —
A pacsai lelkész jelentése szerint a p!ebá
niájához tartozó felsőrajki r katli iskola
helyisége két tanteremmel elkészült. Csőn
kaliegiháton tavai megnyitott iskola októ
bér hó végével uj helyiségben fog elhelyez
tetni. — Keszthelyi útja alkalmából az ot
tani népoktatási tanintézetek igazgatóságai
val a fenforgó személyi és dologi ügyeket
megtárgyalta.
Végül jelenté, hogy a vallás és köz
oktatásügyi miniszter a perlaki állami elemi
iskola tantestületét ezen időszakban ismét
egygyel megszaporitváu ezen virágzó mu
raközi iskolában több mint ötszáz nővén
dék most már kilencz tanerő vezetése mel
lett nyer oktatást.
A kursaneczi és perlaki állami iskolák
1888|9. tanévi költségvetései a magas mi
nisteriumhoz pártolólag tekerj sztetnek
tott, de szivünk sokat beszé’t Végre ón szólal
tain meg: „Tercsikéin !u O azzal az édes lágy
hangjával kérde/.é: „N os?*
En reszkettem
— „Adj egy c s ó k o '!M A’czának b a\ftt biborláng
futotta á t Szem einek csillagán egy elolvadt
köny, nem : egy elo lv ad t gyém ánt ragyogott !
Lágyam , ábrándosán hajolt kószám . En átölel
tem és érzelm eink egy csókban olvadt össze ......
De ugyan e piilana bán an y ja nyitotta he
az ajtót. Tercsi e'ugrotl. H ubájának ez a sza'lagja
megakadt a varrógépben és elszakadt Igen, ez a
szalag az a melyik e!mesé i nekem az első csók
történetét.
Nem, ént nem dobom el Ezt visszateszem
a szivemre, és e z ' a fllrtöt is. H iszen o'yan édes
olvan boldog órák em léke mind a kettő.
Es ezt is visszateszem (F elv eszi a máslil.)
e>t a bársony m&slif, csillagos Ábrándos nvári éj
emlékét Oh mily jól m ulattu n k . S zab ad o n ö e!
tem át a tá n c/b an , ajkaink suttogtak, én bókok
kai halm oztam öt el, é s ö o lyan kedvesen m o
solygott 1
Es ezt a drágát, ezt az angyalt hagynám én
ei egy ism eretlenért, a kit csak futólag láttam,
aki h o ziá képest se nmiaóg nem ISohalJöjjetek vissza
em lékek ! erre a szívre az én szivem re, a T ercsi
szivére Itt a ti helyetek, nem is tép el innét
semmi csak a halál !
Es m o st....... megyek az ón kedves egyet
len T ercsikém hez ' K alapját veszi és elrohan

Gárdonyi.

Az árvaszéki elnök ur jelentése szerint
a fogalmazói karnál hátralék volt, augusz
tus végén 1814 szeptember hóban beérke
zett, 23U9 s igy elintézés alá került 4123
Ügydarab melyből szeptember hóban fel
dolgoztak 2371 darabot s igy szeptember
végén maradt hátralék 1752 drb
k
C LÚ SFÉLÉK
— Gyaszhir. Manheim Jakab Csák
tornyái kir. adóhivatali számtiszt életének
42. évében f. hó 18 án elhunyt. A boldo
gullnak hűlt tetemei okt. 19 én d. u 2
órakor tétettek a közönség részvéte mel
let a Csáktornyái izr. sirkertbe örök n y u 
galomra. Béke lengjen hamvai fölött
— Köszönetnyilvánítás. Nem mulaszt
hatjuk el nyilvánosan is köszönetét mon
dani azon nagy jószívűségért, mellyel az
alsó dombomi Hirschler testvér urak egyle
tünket a kottorü őnkéuytes tűzoltó-egyletet
megajándékozták; a nagylelkű adomány 80
frt készpénz, azonkívül ingyen adnak
deszkákat a gyakorló
alkotmányhoz ...
E tettel újra gazdagodott azon honfiúi eré
nyek s áma, mellyel ők bőven díszítik ál
dásos életük minden mozzanatát Az ég ál
dása kisérje működésüket. Kottori 1888.
október 18 án, nz egylet nevében: Kollay el
nök, Kele főparancsnok
— Elloptak a puskáját llrasztics And
rás krizsoputjei erdőőr e hó 7-én szobájá
bán vacsoráit ; ez alkalmat felhasználván
valamiféle jómadár, a folyosó egyik szeg
letébe támisztott fegyverét elemelte.
Nó-tolvajok
Czimbalek kanizsai
bordély ház tulajdonos egyik személye gazdá
jától 30 - 40 frt értékű ruhaneműt és ék
szert lopott s megszökött. A nyom Csák
tornya felé vezetett, ahol a tettes egyik lebujban Branilovits Klára személyében fel
találtatott A tolvajlásra vetemedett leányt
Nagy Kanizsára kisérték. — Csáktornyán
Horváth Imre e hó 10 én eladta sertését
és a pénzt 12 frt 70 krt. a szekrényébe
z árta ; szomszédja : Zsdravecz Ilona lesel
kedett utánna, a szekrényt feltörte és a
pénzt onnét ellopta A tolvajnőt elfogták
— Fegyveres rablók g a zd á lk o d ta k
ezúttal nem valami tőkepénzes bankár
nál
hanem egy szegény tanítónál. Hal
latlan dolog! E hó 14-én éjei két és há
rom óra közö t HerholyAlajos lippai, vendvi
déki tanító lakásán hét fegyveres rabló je
lent meg, ezek közül három a tanító mel
lékszobája ablakán át behatolt a lakásba,
inig a többi az ahlak és ajtó körül lest ál
lott A rablók a szekrényeket kezdték fél
tőin s abból ruhaneműt kiszedni , a zajra
a tandó I lébredt és hálószobájából két lö
vést intézett a rablókra, mire a rablók lé t
lövéssel feleitek anélkül, hogy falá tak volna.
Erre a tanító nejével és kisded gyermeké
vel a r udvarra nyíló ajtón akart menekülni,
de minthogy az aj ó kívülről a rablók által
be volt zárva, kénytelenek voltak a pad
lásra menekülni Ezután a rablók zavarta
lanul raboltak és elvittek pénz és ruhane
műben 126 frt értéket. Elmenetelük után a
rablók 2 kapát, 1 vésőt, 1 istrángot és 1
viaszty ertyát hagytak hátra mint bűnjelet.
A tetteseket a kanizsai csendőr főhadnagy
lb csendőrrel nyomozza A rátkai erdőben
amint értesülünk — a napokban szintén
mulatkozot, két fegyveres csavargó.
K o szn i u mese-, s/.avalmány-,d&l és j á 
tékkönyv rvun a l a tt ovodák c s alad o k ,a népiskolák
1 II. osstftlya szám ára nagyon csinos kiállítású
könyv kei ült ki lapunk kiadójának nyom dájából.
A miivel Molnár Mari Csáktornyái óvónő i r t i és
t . 8/.a?máry Károiynak a „Kisdedóvók OrszágosEgylete" Kin ikének ajánlotta. A m unkát az idő-
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Ajánlja a le h e t ő legdilsahb választókban levő
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Erez-, ásvány- és fakoporsók, sirkeresitek.
Nyom. Fisehel Fülöp laptulajdo osnAl C sáktornyán,

Na duéni dán.
Mrtvi, ki ste se trudiii,
Na tem svetu túlin krat,
Bndte v zemli poőinuli
Kam ste diáli tiudui spat.
Kad trubente zatrubi,
Bute stali góri vi.
Srcem ste nas vi íjubili,
Dobre duöe bili ste,
Vám smo takaj mi vőiuili,
Vuoge vru^e suzice.
Kad tiubeuta za trubi
Videli se bumo svi.
Vi na vojsk' pokopani,
Bog zna, gde poóivate?
Vaái grobi nisu znani,
/nana vada duda je.
Kad trubenta za trubi
Videli se bumo svi.
Vi mladenci i derce,
Vas je pokosila smrt,
Kakti evetje i ru/ice
Mrzel vete v Boíji vrt
Ka«l trubeuta za trubi,
Videli se bumo svi.I
I vi starci i starice,
Ki ste diáii trudni spat,
Mlada budii oiivela

Vaía trupla jedenkrat.
Kad trubínta za trubi.
Videli se bumo svi.
PozdravI eni vi pokojni,
Mir i pok' j Bog daj vám,
Naái susedi negitsuji,
Ar pripravfe prostor nam.
K»d trubenta za tiubi,
Videli se bumo svi
Priredil;
LACZKOVIC8 TAMÁS.

Red je dúsa svih stvarih
Jeden stari poznanec s kojim sem
negda skupa profesaore ardil, pozval me
je k sebi Bnduő mi je jako nahvalil onde^nju okolicu, gostoljubivost ondeflnjih
stanovnikov i kaj kaj druíoga to sem
stalno odluCil pohoditi ga Odluku moju
sledil je naskoro ón i ja se za nekoliko
danov odput m na táj pút Po sebi ae razumeva, da aem kak novooíenjeni mladi
tovaruá i svoju tovaruSicii aam aobom vzel.
Putovali smo prek ailnih bregov med
grdimi pefinami ; razlióitoat. okolioe dala
nam je doata prilike da ai Cas prikratimo
na kolili. Lepa natura, éumicami. gajici,
goricami a gde-gde a njivami izkinőena
okolica pome ana tu i tam a divjom nedodadnoatju, gde kojih predelov, ave to bdo

je dosta za vgadjanje oka, za prikraőenje
őasa.
Ve ae je zaőelo mraóiti, kada amo
na podnoiju jednoga silnoga brega za stanovanje gori apomenutoga prijatelja popitali.
Ljudi vu aebi odputili au naa na vrh brega
gór na ápicu.
S teíkom splazili amo gori műkőm
Éopunica, aoptajuőega mi konjida avedoöila
je, da amo aim gór borme> trdi pút inoali.
Hi#e goapodar, morém reői, prijel naa
je jako lepő, prijateljaki i uljudno.
Taki je za el apomenek, kak je veó
to pri takovih zestankih navada. Osobito
naöe dve goape imale au vuogo tóga za
zprip »vedati !
Meni ae je malo pamet zaatavila na
dvoridCu, uije mi átélő iz glave oditi, kaj
aem tu na prvi hip videl. Pred tim predatavljal aem si ja imanje mojega prijatelja
lepő, k njcgovomu alaliáu primereno. A
niti o lukauíu vezdaánjega aveta nisem pri
tóm pomialiti pozabil. Ali kruto sem ae
prekauil !
DvoriS^e ovo predatavljalo je viie kip
jednoga opuatoSenoga grada, gde su nezdavnja Turóini haraőili i puatoáili, nego li
grunt tu stanujuéega zemeljakogu gospona
Na prostranom, k marofu apodobnom
dv >riáéu le ala au raznovratna goapodaratvena aredstva vu Btrahovitom neredu. Naj
8redini dvora plug, v kutu ornice, na jedno

strani vlaéuga, na drogoj pák nekakva ne* pravljenoj pcónici zczgeju. Odkad au te peé- se je naéin pojavila filoxera, ni*d? tóga p1)nepoznata stvar, polek na pol vruáenoga nice (cremaloiiumj prenasli, zezgali hu vu goditi i preit-idirati nije do vezda mogel
zdenca na koprivárni obraiéenom kupu ci- váróin Gotlii 75 mrtvih telesab. Po najpo- zvan jeduoga veneerlina. Jeden nagyváradski
glovjt, brana a petirai, áeatimi zubci tu sljednjem izveééu t. j. od 31-ga auguat.uáa veucerliu, pred kojim tu2il se je ojegov
jedne sraglje, tam rezpuínjene lojtre, tacke do 27 ga septembra zezgauo je tam vu kre- gospodar zbog pustoienja filozerinoga, odprez kotaca k plotu na vulicu nagnuváemu matoriumu dvanajst mrtvih. Sv. otec papa govori tu2eéemu ae gospodaru ovak : „Nije
se prisloujeni dréki, za krpu tam privezani , izjavil je, da se proliví ígaoju mrtvecov, to vezdainje iivina gospone moj, bila je
atari kölni kői, pred pivnicnim ulazom ne- buduc se to s krdéanskimi navadami nesíaie ovakova véé pred vnogirai Jetmi, nu ona
velika gospoda vu varoáu vezda stopram deBogati trs
koliko prebuáenih plesnivih lagvov prez
Vu Szombathelvu ima Német András laju « nesrecnom ovom iivinicom velike koobroöa, zdavnja zapoéetik a nedovráenih
zidinah ruievine, nepokriti kotci i kurui- onde nji gradjau na svojem dvoriséu jeden medije, da vnogi od te gospode imái bude
njaki; §ve to éinilo je na <loveka éudnoviti trs od fájté izabeliove, koj mu svako leto iz éesa le2e iiveti l» To je mudra oséda !
navadno do 800 grozdov obrodi. Letos je
Strela.
i nevugodni utisek!
Vu vnogih obiinab je jóé ta starioska
Morti se táj dán nebi bil reöil ovoga prekoraéil táj trs svoj navadni broj tér je
strahovitoga kipa, da me nije ieludec óiato na veliko veselje svojega gospodara 1040, navada, da na obiaké zvone ,,kriíaju‘l da
velini : Jezero ( etrdeset lepő i pidpuno rez- tuéu i strelu s tim o l obőine odvrnu. Da
na diugo navmul miáljenje.
A prez áale! Celi dán na kolih aedeti, raáéenih doz^elelih grozdov donesel. Star je to kri2anje proti tűéi nikaj nehasni, to se
nikaj dobroga pojesti a vezda jo& bezkonée- 24 leta a vec 16 let nije bil poguojen, pák je véé na stc mest&h dokazalo, da pák atrelu
joá menje uzdríati more, to je pák dokaialo
nomu izpitavanju izvráen biti, jeli éudo itak svako leto lepő rodi.
Na dugsa brada.
ovih danov pripe enje vu Négye9U. Pribliako pri tóm éloveku ieludec progovori ?
Vu Francuzkom varoáu L Hu sedi v reStu 1/avali su se k ovoj obéini érni, grdi obiaki
I moja tovaroáica éinila se je takovoga
jeden dobrostoje i élovek, koj se more p >- a zvonar hajd brie kri2at. Ali kriianje bilo
nekaj premiHjavati.
Na areéu podigne ae hite gazdarica, hvaiiti, a tim da ima npjvekáu bradu med zabadava, strela vudrila je baá vu tureu,
morala nam je iz o ih miéljenje naáe pre- svimi Ijudmi na svetu. Íme mu ie Julijus pod kojim su zvonar i njegov sin zvonili
Dumont, visok je v telu 1 m. 62 dm. star kője je takaj o^iuula.
éitali.
Ah skoro sem zabila, rece, na kubnju. je 43 leta. Brada njegova duga je 1 m. i
Samoubojstvo
naj oproatiju, moram malo prigledati, ar 86 dm anda dugáa mu je brada, nego celo
Hantos Imre i Braun József dva prinjegovo
te!o,
zato
ju
i
s
iglami
mora
pojatelji, koji su na kirurgiékom izpitu v Bumoje puce nikaj prez mene nemreju, a
naás gospoda bi znam ve malo jela: ah vezati. Sve se éudi, da se je táj élovek v dapeitu prcpali, dogovorili su se, da si
tatbinu zme-al, budué je dobrostojeői gospodar. iivljenje vzeraeju. Odiáü su vu ciukotsku
óva neareéna dru2ina j
/e n itb ? cara kinezkoga
No aam Bog iz tebe govori, pomialim
áumu i tam iz jednoga istogi revolvera obedva
Vu Pekngu, oiijaékomu tornu varoflu jeden za drugim skonéali. Jeden je taki
ja tér joj baá 8 odprtim tonuáom dam na
znanje, da nebi ja ba^ samo malo jel nego piip:avlja se nevidjena i joá neőuvena sve- zdehnul, drugi vu spitalu trpi, nezna se, jeli
bormeá malo vi e ! Za éaa doála je tér nas éanost. Ceaar kinezki Kvang-Su ieni se. bude 2iv ostal. Obedva su iz dobrs familije
obatrivela, da ov őas bude atol préstrt a Pri toj avatbi budu dél svoj imali svi driavni mladiéi a to nam da posuraujati, da su i ovi
veéerja gotova I veö mi je malo duéa i éinovniki i cela njegova vojska. StroSke gost- po novoj módi vu carti i gizdi odhraujeni
ieludec odlehnul. kad za pár éaaov pljusne bene nosilo bude celo cesarstvo a koátala zato su tak daleko doéli.
v hiiu nakuátrana, k onim ienakam npo bude óva velika gostba nikaj menje kak:
Nesreéa na morju.
dobna devojka, kakve med nasimi áatornimi 24 milijuna fraukov. Bormeá bi k tomu jói
Iz Halifaxi dohadjaju glasi, da se je
Oigani navadno vidimo i atrasno poéme i uas pozvati mogel !
nedaleko odonud eugleski brod The Qaeeu
narekovati i tuiiti se Íz svega njenoga
Rubenje brega.
sa Madeleinom zvauim brodom skup tresnul
Med Salandra 1 Grassano zvanimi taü* a to s takovom silóm, da je ov poslednii
kriéa izvadil sem to, da je nekakov neaieéni kokot vu-el, prek plota odletel i kaj janskimi varoái pripetilo se je, da ae je jedna luknju zadobil i taki vtonul. Budué je velika
gora nad 2elj(zniékim putern viseéa, baá onda megla bila na morju, s tóga nisu ae svi
ja znam, kaj ave napravil.
Groza me je poprijela Nebi li to bil poéela ruiiti, kada je jeden personalni vlak mornari i putniki osloboditi mogli. Preko
takov kokot, koj bi imái nam za veöerju pod njim igei. Gora óva tak se je zadela dvadeset ljudih zgubilo je iivljenje vu valoruéiti, da je vlaka zastavila tér ga velikim vih glibokoga mórja. The Queeu odploril je
sluHti ?
Nit za las se nisem vkanil, ar vu táj delom pod se zakopaia. Pri sdrobljeui su neozledjen dal je.
hip sko i iz hi2e gazdarica, za njom gazda, nekoji vagoni a nutri biváe ljud^tvo stranom
Pojedjeni ljudi.
pomorjen > (sdiu2njeco), stranom jako te2ko
deca i dru>ina, pák hajd za kokotom
Vu Madimoli, naseibioi istoéno-afrikansoranjcno.
Nigdar niaem videl takove potire. Koj
koj napaii su ondeánji stanovniki obőiuu
Smesni glavosek
batinn, koj metlu koj kamenje bitali au za
jednu, gde su Nemei stanovali tér ju vu^gali.
Vu engleskom varoáu Boweii predstav- Nemei uastojali su vujti, nn afr kanéi vlovili
beguncom Kada na4a goapoda idu na vuka
v potiru, tője samo igraéa prema ovoj haj*i. Ijali au nezdavnja v jednoai teatru igru, vu su od njih tri tér je na strahoviti nácin
Nu d& zadnje ipák su kokota dobili i kojoj se jeduomu razbojuiku glava seíe: To vmorili. Kada bi je bili vmorili, priredili
nemilosrdna skonőali. Nazaduje nadoáel je je, to se razme tak uapravljeno, da pred^tav- su veliku svetóauost. Nemce rezkomadali i
oéekivani éas, a ja sem ae bormeá prez áale l|aé, koj ima predstavljati tolvaja s odselenom veliki aldomaá, uje lepő teéuo pojeli. Pák
na kokota bitil. Bil jc dobír, samo ma je giavom, poiine glavu nad lukujom vu stol áto more reéi, da néma na svetu élovekojelcov?
bda jako velika faliuga, da nije bd tak zrezanoin taK, da gledaöi samo krvavu glavu
Statistika greánikov.
vide na stolu. Jeden prca^enjak, hoteéi smeli
veliki bar, kak je purau!
Pozusto je, da uajviáe zloőiucov ima vu
Moj prijatelj poskrbel se je takaj za na p'-a vi ti, poaipal je okol<> luknje na stolu Loudonu, zatim v Parizu, Petrogragu, Bérvino i posred velikih hvalah, dél je na stol jakoga ánotauca. Kada je predstavljal glavu inti, Beön, Varéovi, Oiessi a 2alibo2e i v
tri fele vina. Jeino je I ilo plesnivo, drugo nad lukujom van póridul i vei tobo2 odse- máetn Budapaátu. Lmdmaka policija sastaje zaudaralo po lagvu, tretje vonjalo je po ieuu imái, poCuti jakoga ^nofaoca v nosu i vila je statistika zloémcov zi leto 1886 vu
tlu (gruntu) ali v jedoom slagala su se sva nemoguii se uzdr/.ati, poéme na sav glas kojoj izkazala je sledeíi red zloéiustvae ;
tri, bila su oajme tak kisela, da jih vu ovom kiliati. Kilnnje postalo sve jaköe, dók se je Ovo Ijeto bilo je v Liudouu 8000 potepa*
svojstvu niti uas l^etoftuji medjimuréan nad- celo gledateljstvo na glas sme.ati poöelo, kaj hov (akitalicah), 6050 tatov, 76 uasiluih
njim je svim baá uajlepáu zabavu piiskrbelo. razbojuikev, 56 peueznili falzifikatorov, 634
kriliti nije mogué.
Pcőel sem se taki izprcavati, da sem
Redka sm rt
takovih, koji su falzificiraue peneze rezna^ali
lledko áto tak vumre, da bi ai glavu i izmenjali, 646 gospodskih (oobl) varalicah
se od vina odstavil, jako malo pijem i joá
kaj kaj. A kaj bi; v mojem iivljenju jo& ni* vu apruÉuicu vlovil tér ovak zaglavil. To se (ivindlerov), 100 takovih, koji su prosjaéke
je pripetilo jeduomu berlinskomu trgovcu. liste pisali, 1400 iepnih titov (peitlánajder),
sem tak fai bal.
Zelel sem da idemo spat, na sreőu nisem Táj élovek redil ai je stvari vu jednoj velikoj 280 pesjih tatov, 12 jezer pjtepajjéih se
ladici kköeö pred njom. Najedenkrat zaklope nesrammh ieuah, 30 konjskih tatov, 2000
dago őekal. Légii smo se.
se vrata od ladice 1 tak stisnu glavu uepaz- takovih, koji se vu uikakovu kategoriju
(Konec sledi)
ljivoga trgovca uuter, da je odmali du&u uvrstiti uemoreju, napokon nado ae 706 ta
spuatil. Na*li sú ga ooak s giavom vu toj kovih skroiumh mestah, gde se gori spome*
spruinici mrtvoga. 1 to nam more za lepu nuti zloőinci i uesreéuiki akup shadjaju i
peldu siti ti, kak imamo biti pa/.ljivi pii svoj kerberg imaju. Na ovaj isti naéia ima
poslu.
Zganje mrtvih.
i Berlin svoje zloéiuce
vu
pojedioih
/manó cam je, da vu uekojih orsagih
Filloxeru su prenasli.
braniah svih skupa do 30 jezer. Vu Beéu
mrtve uepikapaja, nego je vu k to nu pri Posvud se íjud^tvo iudi, kak i na koj se isto tak uahadjaju raznovrsui niátkoristniki

KAJ JE NOVOGA ?

