
Husvétra
Ma az egyház letelte a gyászruhát, ün [ 

nepies szint öltöttek ékeiktől megfosztott 
ollóraink ; az orgona és a harangok ma
gasztos s lélekemelő szava újból felhang
zik, melyet eddig az utolsó nagy napok 
gyásza nyomott el.

Nagy napra virradt ma az egyház, 
mert az ó-szövetségi látnok jövendölése: 
•az ü sírja dicső leend« teljesedésbe ment.

Még nem kelt fel a nap husvét regge
lén, midőn a föld megrengett. Az Úr an
gyala szállott le az égből s a követ, mely 
a lejáratához vala, léve elhengerité. E pilla
natban a lélek nem sokat késve a négyezer 
év leforgása alatt a jámborul elhunytak lel-, 
keinél, a sírban nyugvó testtel egyesült s. 
Krisztus győzelmi fényben emelkedik ki les 
tével leikével sírjából!

Indokolt tehát a? egyház híveinek aj
kairól elKangzó »Alleluja«, bisz »föltámadt 
Krisztus e napon« Alleluja !

Ha örült a választolt nép, midőn a 
Fáraó-féle sanyargatástelt napok fellege el
vonult fölötte; midőn a szabadulás kilá 
tásba helyezé a tejjel s mézzel foiyó, ha
bár ideiglenes hazájuk elfoglalását: akkor 
a kereszténység öröme határlalan, mert 
Krisztus halála s dicsőséges feltámadása

állal meggyőzve a sátán hatalmát, egy örök 
hazának nyitotta meg ajtait, melyben az 
igazak örök boldogságot nyernek.

Méltán hangoztatja tehát ma az öröm
től áthatott hívek serege: Alleluja! mert 
tudja, hogy igazságot mondott isteni Mes
tere, midőn igy szólt: »En vagyok a feltá 
madás és élet«.

E dicső föltámadása a Krisztusnak 
záloga, biztosítéka a mi jövendő föltárna 
dásunknak. Lesz egy nap. midőn mi is föl 
támadunk 1

Hiszen az ember szépsége bámulatos 
s csodálatra méltó- Homlokán a fönség és 
méltóság, szemeiben érlelem, bölcsesség, ar- 
czán szelídség honol, ajkán rokonszenves, 
vonzó hang csendül meg, mely leköt: ezen 
tulajdonságai miatt az ember királya a föld
nek. Isten öröktőt fogva úgy rendelte, hogy 
e szépség nem fog a halálban elveszni; az 
isteni hatalom és bölcseség azért tette von
zóvá széppé ez agya« testet, hogy meg 
mutassa mindenható erejét és hogy a rut 
enyészet rajta örökös diadalt ne arasson. 
Az ellenkező felfogás méltatlan lenne Is 
tennel szemben ; a föld poráig lealázó lenne 
az emberre nézve, ki igy egyenlő sorsban 
részesülne az állatokkal.

Az örök bölcseség úgy rendezte, hogy 
a test a lélek hüvelye és akii vitásának esz

köze legyen. Eszerint a lélek eszméit, gon
dolatait jelzi és akaratát mint eszköz kül
sőben a test hajtja végre, teljesiti s foga
natosítja azt. Most már ha az isteni imá
dandó örök igazságosság a hallatlan lelket 
jutalmazza erényeiért s bünteti hibáiért: 
jutalmazni, illetve sújtani fogja annak esz
közét, szolgáját a testet is, mely érdemlege
sen vele működött.

Ha a társadalmi és morális életben 
levő különbözőségeket, sok esetben — hogy 
ne mondjam -  valóságos extremilásokat 
tekintjük : a föld poráig leborulva imádandó 
a kifürkészhetetlen isteni gondviselés, mely 
a jövendő föltámadásban legfőbb vigaszt 
nyújt a siralomvölgy vándorainak.

Kérdem: vájjon az, ki homlokának 
verejtékével izzad, hogy mindennapi szá
raz kenyerét megteremtse, ki nyögve vi
seli az élet terhét, de lábai az erkölcs ut
ján haladnak : ha a föltámadás igazsága 
nincs, hol talál vigaszt és megnyugvást? 
Más részről még elég alkalma van napon
kint szemlélni, hogy a gonosz, ki vért ont, 
könyet facsar, minden lelkiismeret nélkül 
tépi az erény virágait, itt e földön igen sok - 
szór elkerüli a lassú és gyönge igazság 
karját. A föltámadás vigaszteljes igazsága 
nyújt reményt a kétségbeesés pillanataiban- 
az igazság napja a kétségbeesés jajkiáltá
sait örömdal á változtatja. Mert a földi igasr,

i  J u r á m 1' tárcsája

Hogy képzeli Sanyarú Vendel 
a valuta helyreállítását ?
Igaz, hogy még sohse gondoltam, hogy volna 

a világon más egyensúly is helyreállítandó, mint 
az, a mi a gyomorban nincs helyreállítva — de 
manapság oly aktuálissá vált már ez a valuta 
história, hogy hiába, már csak hozzá kell szótanom
— mert hogy kapaczitás vagyok pénzügyi dolgok
ban, azt még Wahrman Móron kivűl Kauiz Gyula 
is el fogja ismerni — mert csak próbálják meg 
ezek az urak 30 régi valutás forintokból megélni
— hisz nem is rajtam múlt. hogy arra az an- 
ketra — mely után bizonyos hogy bankett is 
következett, nem hívlak meg — hanem Wekerle 
ő excellentiáján. Volt kollegáim, kik részint tiszte
letbeli, részint már valóságos írnokok, ugyanaz
zal csipdestek hogy a banketten jobban megtud
tam volna feladatomnak felelni, mint az anketten 
de ez végre privát dolog* nem tartozik ide.

Hisz az újságok már régen írtak valutáról, 
folyókról, szabályozásokról, de miután az én sze
rény látköröm, de különösen sajilileránsom ör
dög adta régi és kicsi njságdarabjai nem iníor- 
máltak eléggé e messzeható műveletről, magam 
sem igen törődtem a dologgal, gondoltam : hogy 
májd csak megcselekszik nélkülem is valahogy.

; De a napokban liptói túróm valamivel na
gyobb darab újságba csomagolódott — egy darab

»Nemzet« volt. Titkon ugyan ellenzéki érzületi va- 
gyök és inkább szeretem az »Egyetértést11 vagv a 
»Háziasszonyok Lapját«, azért mégis élvezettel 
gondoltam — vájjon nincs e nekem királyi mó
dom — sajt, fris kenyér, mert naponkint garas- 
szám veszem* — utána Nemzet — fütött szoba 
és egyéb kényelem, az csak elpuhitja az embert. 
— így is lett, vacsora után elővettem az ujságda- 
rabot — csak egy lap volt ugyan, de egyrésze el 
volt szakítva — a liptói átzsirositolta — de azt 
a zsírt élveztem, csak nem haragudhatom érle — 
Vendel még meghízol — hát csakugyan egyik 
oldalán olvasom ám, hogy valutáról beszól. — 
Egyik szakértő 100 milliót ajánl, a másik csak 
ötvenet. No gondoltam, ha Wekerle őkegyelmes
sége mégis meg hi engem, én már a természe
temnél fogva is szerényebb lettem volna. — 01- j 
vasom tovább, az egyik tiszta aranyról beszél és 
150 milliót ajánl. — Szédültem, — tapogattam 
ott, hol más embernek a gyomra szokott lenni, 
tán megterheltem volna, — végre is kérem jó 
vacsora után előfordul. Ez is, — de nem a szá
mok szédítettek el ; hát igazán van olyan ember, | 
ki tiszta aranyból 1&0 milliót ajánl fel, azt még 
se hiMem volna 1

Végére értem ujságlapomnak, átfordítottam 
a másik oldalára. A felső része ugyan le volt sza
kítva, de ez is szabályozásról beszólt meg me
derről, partokról. Ahá gondoltam, ezt a valuta 
szabályozást mot már kezdem — nem érteni. — 
Mi az ördögnek kellene ide part, meg meder, 
vagy talán még inzielér is. Csak a czikk végén 
veszem észre, hogy újságom ez az oldala nem a 
valuta, hanem a Tisza völgy szabályozásáról tár
gyal. Tévedni ugyan emberi dolog, de azéit el 
dobtam az újságot, miu'án még a rajta levő kis 
hirdetésre vetettem egy pillantást, melyben egy

szolid özvegy ez utón hívja fel a kóbor lovagot, 
hogy vasárnap délután — valószínűleg mosogatás 
után — a külső soroksári ut 74. számú háza 
sarkán fei lesz található. Ilyen dolgokra csak, egy 
megvető mosolyom van. mert az ily expeditiókra 
nem annyira elvből, mint czipő hiányából vállal
kozni nem szoktam.

Mióta igy a fogalmakat összezavartam, nem 
is foglalkoztam többet a valutával, mig a napok
ban a kir. tanácsos irodaigazgató úr oda néni 
vetij: „no Sanyaró — ember lesz magából — b a j i  
valutát helyreállítják !" — Na gondoltam Vendel* 
a te napod is felkel valaha, mert nem is képzel
tem mást, minthogy valahol a valuta mellett 86 
forintos irnoki állásra vagyok kiszemelve. — E lK  
lónkén bár, de elég önérzettel azt á kérdést 
torkodiam tenni: — már, hogy miként g o n d ó^ i 
azt a nagyságos ur ?

Már hogy gondolom .? az úgy lesz Sanyaró 
barátom ezután, hogy maga havi 30 rongyos pa
pir bankó helyett aranyba húzza a fizetését. — 
Črti! tiszta csengő aranyokban. •— Igaz hogy 30 
forint helyeit ezután csak 24 frt 60 krt tdg 
kapni, de ag arany lesz tiszta szin arany — Fél 
tudja ezt maga fogni Sanyaró ?! — Ezzel ott 
hagyott.

Ismét szédültem, isméi oda kaptam, ahol 
más embernek a gyomra szokott lenni, hogy tán 
megint meg van terhelve, de eszembe jutott: dél
előtt 1 ) óra lévén még csak, aaórakozoUsAgból 
még nem is reggeliztem* tehát gyoraormegterhelés- 
ről szó se<n lehet, de szédültem, hát lehetséges 
még olyan is e nagy világon, legyén aa akác esa- 
torna, akár valuta, akái folyó szabályozása, hogy 
az én havi 30 forintom 21 frt 60 krra laszsza- 
hályozódjék. De megnyugtatott némileg az a tudat 

hogy hisz ez ceengő arany leta



ság bünteti ugyan a szeme elé kerülő bű
nöst, de nincs e földön törvényszék, mely 
felfogja a szenvedés könyét, a leiken ejtett 
sebeket gyógyítsa, vagy édesilse keserveit 
Kell, hogy az örök igazság fórumában he
lyezzük reményünket, mely részrehajlatlan 
szigorral Ítél, osztja az érdemeket vagy 
büntet.

E remény mélyen gyökeredzett már 
az istenfélő Jób pátriárka szivében, ki a 
nyomor leírhatatlan csapásai között vigaszt 
keresett s talált a flötámadás igazságában. 
A béketürés e példány képe, midőn barátai 
eljövének őt vigasztalni, de látván keser
ves állapotát, szemrehányásokat tettek neki, 
a következőleg válaszolt: »Tudom, hogy 
az én Megváltóm él és az utolsó napon 
föltámadok a földből és ismét körül véte- 
tetem bőrömmel, és meglátom az én tes 
temben az én Istenemet. E reménység el 
vagyon az én lelkemben téve.«

E szent férfiú lelki szemei e é vará
zsolván a föltámadást követő örömöket, 
melyekben mindent teljesen kárpótolva lá
tott, »gazi lelki megnyugvást élvezett. Mi, 
kiket isteni Mesterünk e naptól bizonyo
sakká tett, hasonló körülmények között nem 
eshetünk kétségbe.

Öleljük tehát át a keresztfát s mig egy 
részről hálát rebegünk a nagy jótétemé
nyért, — hogy öröktől fogva elrendeltetett 
a vigaszteljes föltámadás napja — egyúttal 
esdjünk isteni kegyelmet, hogy Isten bárá
nyának ártatlan vére által tisztára mossott 
szívvel jelenjünk meg a mai napon dicső
ségesen föllámadt Megváltónk előtt!

Hubay Jenő hangversenye 
Csáktornyán.

Habozva veszem kezembe a tollat, 
hogy megkisérlsem ecsetelmi a kedden este 
lefolyt Hubay hangverseny művészeti ered
ményét. mert nem érezhetem magamat hi
vatottnak oly művész felett kritikát gyako
rolni« melyről az egész müveit világ tudja,

hogy úgyszólván páratlan a maga nemében. ] 
Mert Hubay Jenő — ezen előkelő fiatal 
hegedűművész ellenállhatlan varázsu túlér- 
hetetlen művészi és elegáns játékáról csak 
annak lehet valódi fogalma, a ki őt nem 
csak hírből ismeri, hanem őt színről színre 
látta és hallotta.

A fülbe mászó dallamok, a fület csik
landozó futamok, a fuvolaszerü üveghan
gok, a bámulatos és lehetetlennek látszó 
kettős és hármas fogások, mind hozzájárul 
nak ahhvz, hogy méltó elismerésünk tő 
lünk telhető szerény jeleivel mutassuk, meg 
világhírű hegedűművész hazánkfiának, hogy 
művészete ránk sem maradt hatás nélkül,
— hanem megé'tettük és lelkűnkbe véstük 
annak legfinomabb árnyalatait is.

De meg is győződhetett arról Hubay 
a prograram első száma után, hogy nem 
áll érzéketlen és hálátlan közönséggel szem
ben, meggyőzhette erről az a rokonszenves 
és lelkes fogadtatás, mellyel már a kilépőt 
is fogadta, a hangverseny további folyamán 
pedig az őszinte és zajos tetszés, mely a 
program minden egyes eljátszott számát 
jutalmazta.

Már az »ördög szonátáját« valóban 
kimondhatlan szépen játszotta, már itt mu
tatkozott az a szédítő technika, mely később
— ha lehet mondani, — még fokozódott is.

A kettős fogások biztossága« különösen 
azt az érzetet kelthette az emberben, hogy 
nem is egy, hanem 2 3 hegedű játszik.

ügy ezen, — mint a többi Jhegedü- 
szollamokat Bodó Alajos jeles zongoramű
vészünk kisérte s keltőjük összhangzó já
téka még inkább kiemelte az előadott mű 
szépségeit.

Különben Bodó kitűnő játékát váro
sunk közönsége ismeri már s azt hiszem, 
hogy Hubay városunkbani szereplésében ta
lán van egy kis része Bodó reábeszélésének 
is, a ki akkor, midőn Reményivel szeren
cséltetett bennünket, meggyőződést szerez- 
heltett magának arról, hogy; hálás közön
ségre számíthatnak most is.

A műsor második pontja Svendsen

Megindítottam tehát a tárgyalást Rosenbaum ud
vari grajzlerommal. kinek még a múlt évről 6 
irt 40 krjával hátralékba voltam, szárított töpör
tyű és szataládó fejében.

Tudjam —- mondák — Rosenbaum ur, hogy 
a valutát szabályozzák, és hogy ekkor az én G 
írt 40 krnyi adósságomat önnek csengő aranyok
ban logom megfizetni. Mosolygott 0, én tolytattam, 
de tudja-e azt is, hogy ekkor ez én adósságom 
sem lesz többé 6 írt »40 kr, hanem csak 5 Irt 
25 kr ? — Éhkor 0 már nem mosolygott, hanem 
yésztjósló arcz és ikézmozdulattal azt mondja : 
Már Sanyaró ur! tőlem ugyan szabályozhatják a 
valutát, a? Oderát, a Visztulát meg a KamcsIl
kát is, ha van rá az^uraknak pénzűk, de az ön 
t  hit 40 krja mindig csak annyi marad, mig a 
világ világ lesz! — Künn voltam az engro üz
letből.

Forgott vélem a két szerecsen-utcza meg az 
Andrássy-ut. Másodszor kezdtem már nem érteni 
a valuta szabályozást. Én majd csak 24 frt60 krt 
kapok, a Rosenbaum tekintetes ur pedig még a 
Kamcsatka árán is fentartia az ö 7 frt 40 krnyi, | 
igaz, hogy jogos, de nekem magas követelését. 
Haza mentem és a következő beadványt szer
kesztettem :

Nagyságos kir. tanácsos irodaigasgató ar !

Miután tárgyalásaim Rosenbaum szafaládé nagy 
irtás és Buczok Böske ruhanemüfshéritönö 
nővel a valuta szabályozása tárgyában ered
ményre nem vezettek, mivel előbbi 6 frt 40 
kr. utóbbi 63 krnyi követelésüket még a va
luta helyreállítása után is benntartják, sőt 
abbeli merészségem miatt, hogy kilátásba he- 

* lyestem, hogy követelésük asután kisebb leend,

— hitelemet további intézkedésig beszün
tették, azon, ép oly alázatos, mint sürgős 
kérelemmel járulok a nagyságos kir. tan á -1 
esős irodaigazgató úrhoz, hogy nem kell az 
• helyreszabólyozott 24 frt 60 krt se arany-I 
bán, se gyémántban, se egyébb drága kövek- ' 
ben, de elrendelni méltóztassék, hogy ezen 
összeg nekem liptói túró, szafaládé és töpör- 
lyüben kiszolgáltatni el ne mulasztassék.

Melyhez hasonlót kívánva a nagyságos 
kir. tanácsos igazgatóéinak

alázatos szolgája

SANYARÓ VENDKL ; 
lünkreszabályozotl diuraista.

Szomorú . . . .
Szomorú a szivem,
Akár egy téli nap,
Melyen a föld még egy 
Napsugarat sem kap.

Panaszt még sem ejtek...
Csak zokog a szivem ;
Hisz a szenvedőket 
Nem érti senki sem.

Gyarló, lanyha népek !
Ti kaczagtok rajtam ?
Kaczagástok nekem 
Seb tapasztó balzsam.

Farkasa Károly.

«Románcza« volt, melyben különösen a szép 
befejezés tetőzte be az ízléssel és költői lé
lekkel telt előadás művésziességét.

A következő szám ismét arról győz
hetett meg bennünket, — a mit már régen 
tudunk, — hogy Hubay nemcsak mint elő
adó művész, hanem mint önálló zeneszerző 
is oly polczon áll, honnan emelkedés már 
nincs és nem lehet. (De remélem azért mégis, 
hogy Hubaynál a lehetetlen is megtörténik;. 
A fület kápráztató művészettel, mely -ar»ze- 
phyr a virágrege cyklusból« czinjji részlet
ből felénk áradt, alig tudott betelni a lel
kes közönség, — melyei ismerésnek szerény 
jeleivel, — tapsaival és éljeneivel adózott 
a magyar szerzőnek

Igazán magához méltó diadalt aratott 
ezen részlettel is Hubay s ha hozzá kép
zeljük azt is, hogy ezen »virágrege cyclus« 
többi részei ilyenek vagy tán még szebbek 
lehetnek, — meg tudjuk érteni azon óriási 
lelkesedést is, mellyel az idegen nemzetbe
liek, legutóbb a francziák és oroszok elis
merésük minden képzelhető jeleivel elhal
mozták

Ezen részlet után meg tudjuk érteni 
azon lelkesedést is, mely legutóbb »Atienor« 
czimü operájának előadását is kísérte s 
legkevésbbé sem csodálhatjuk, hogy ily fino
mult ízléssel és költői lélekkel megírt és 
előadott darabok neki már 21 éves korában 
oly hírnevet szereztek, melyben más művé
szek csak életük alkonyán részesülhetnek.

Az üveghangok, melyeknek különben 
Hubay elismert nagymestere, — majd a ta
vaszi szellő susogását, majd a csermely cse
vegését, majd a pászlorsip kedves hangját 
varázsolják elénk s ha elmerengünk, bizony 
nem nagy képzelőtehetség kell és a szabad 
természet vig ölén képzeli magát az ember.

Következett Bodó Alajos 9zép zongora 
játéka, ki úgy számottevő saját szerzemé
nyét, mint a másik két számot művészi 
bravúrral játszotta. — Különösen a kedves 
dal lamu Mendelsohn-féle »Scherzo«-bán jut
tatta a finomságot kifejezésre. — Az induló - 
9zerü »Polonaise« pedig erőteljességével 
és a hangszinezés teljes erejével hatott. — 
Különben Bodó A. distingvált és ízléssel 
előadott játékát ismeri már közönségünk s 
mostani elismerése C9ak folytatása és ter
mészetszerű következése annak, — amit 
már a múlt évben is tőle hallottunk.

Zajos taps jutalmazta úgy ezen önállóan 
előadott darabokért, mint a Hubay Jenő já 
tékához méltó m;nden kíséretéért is*

Ezután ismét Hubay adott elő két szá • 
mot — s különösen a »Bölcső dal« gyer
mek altató dallama többféle szép változat
ban azon benyomást gyakorolta ránk, mint
ha a gyermekszobában az aludni készülő 
gyermek mellettünk lett volna. A finom ár
nyalás és művészi szabatosság, az átmene
tek slb. valóban illúziókba ringatták az 
embert.

Az ezután következő csárdajelenetekben 
a magyaros styl a jellemző s zenei értékét 
csak emeli azon rythmikai ‘szabatosság és 
sajátosság, mely Hubay saját szerzeményei 
ben különösen nyilvánul.

A változatok a magyar busuló nóták 
felett: »Hullámzó Balaton tetején« stb. — 
s utána a finomított czigányos modorban 
előadott Csárdás táncz-nóták a Hortobágy« 
visznek bennünket, az utszéli csárdába és 
szemünk előtt látjuk a busuló legényt m«tfd 
az asztalra borulni, majd búr, bánatot fe
lejtve — a kaczkiás csaplárosnéval tánczra 
perdülni!



A következő három szám ismét Bódé
nak jutott osztályrészül, ki is bebizonyította 
hogy szerzés dolgában úgy mint az elő
adásban is magasra vitte s különösen Zi- 
may magyar ábrándjának kifejezésteljes elő
adása, mely megfelel Hubay magyaros íz
lésének is, ép úgy részesült a közönség 
osztatlan tetszésében, mint Hubay művészi 
tőkélyü játéka.

Most veszem észre, hogy eljutottam a 
programul utolsó ponljáhozt mely semmi 
tekintetben sem áll mögötte a többi előadott 
számoknak, — iegkevésbbé volt észlelhető a 
fáradtság a művészeken, annyira, hogy a 
közönség lelkes tapsaira még ráadással is 
kedveskedtek, eljátszván több magyar nép
dalt ugyanazzal a verve-val, mely mind 
két művésznél különösen a magyar nóták 
előadását jellemzi.

A hangverseny után) zártkörű vacsora 
következett, melynél úgy Hubay mint Bodó 
megjelentek s kedves társalgási modoruk 
és kedélyességük által növelték a jókedvet, 
melynek előidézésében Sárközi bandája (me
lyet Hubay kivált negdicsért) játékának is 
jó része volt.

A kedélyes társaság éjfélig maradt 
együtt, midőn is a művészek lelkes óvációk 
között pihenni tértek-

Nemesházi.

K ü l ö n f é l é k .
— H u s v é t alkalmából boldog 

ünnepeket kívánunk lapunk minden ba
rátjának, előfizetőinek, olvasóinak s t. 
munkatársainak !

az oklevélért járó 1 írt díjjal együtt az Írásbeli 
vizsgálat megkezdése előtt az intézet igazgatósá
gánál lefizetendő Csáktornya, 1892. április 10. 
Margitai József igazgató.

— S o r o z á s .  E hó 8- 12-ikóig voltak 
Perlakon a sorozások. Bizony nem tudni, vájjon 
nevessen-e az ember vagy sírjon. látva az ered 
ményt Az első nap még meglehetősen ment; 25 
vált be fegyver alá. Azt gondolta az ember, ez 
majd talán ily arányban fog növekedni, hanem 
megfordítva le tt; mert bizony csak 3, szóval 
három lelt annyi közül »tauglich«

— P a d o s  E n d r e  a Csáktornyái képez- 
déböl még 1880-ban elmeneszlett növendék, volt 
katona és színész stb. legutóbb pedig draskoveczi 
tanítót, kit több rendbeli csalással és okirathami- 
sitással vádoltak, újabb helyéröl Szobbról, a csend- 
őrség Perlakra kísérte a járásbíróság börtönébe. 
Pados híres firma. Legújabb bűne az, hogy há
zasságot ajánlott egy nőnek s e ccimen készpénzt 
stb. kicsalt tőle. s a lakodalam napján megszö
kött az Alsó Lendván már össsejött násznép nagy 
megbotránkozására.

— I ja lá lo iá s , Macskám Sándor Csáktor
nyái képezdei tanárt és családját sógorának 
Szűcs Géza államvasuti hivatalnoknak hir
telen elhalálozásával súlyos csapás érte A 
gyászesetről a követkeiő jelentést vettük : 
Szűcs Lajos és neje szül. KeregztszeghyBer 
náth Jenny, Szűcs Zoltán, Szűcs Irén fér
jével Moldoványi Gézával, Szűcs Etel fér
jével Macskássy Sándorral és Szűcs Margit 
számos rokonuk nevében is fájdalommal 
tudatják a szeretettt kedves jó fiú. tét vér és 
sógor S z ű c s  G é z a  m. kir. államvasuti 
hivatalnoknak folyó 1892 évi April hó 7-én 
reggeli 7 órakor, 27-ik évébben történt gyá 
szos elhunytát. Hűlt tetemei e hó 9 én, 
délutáni 4 órakor fognak a* evang ref. 
egyház szertartása szerint a tetemvári csa 
ládi sírboltba örök nyugalomra tétetni. 
Miskolcz, 1892. áprtf 7. Áldott legyen 
nyugvó pora !

—  Méhészeti elődást tartott e hó 11  én 
Dömötör László m éhészeti vándor tanár a 
Csáktornyái állami tanitóképezde m éhesében, 
m elyen az itt levő képezdei növendékeken I 
kívül a közönség köréből is több érdeklődő 
megjelent.

— (gigyelmeitető Holnap d. e 9 órakor j 
evange'ikus istenitiszteletet tart a képezde 
zenetermében Szilvágyi Gyű*« légrádi ev. 
lelkész.

— E l j e g y z é s .  Hirschmann Adolf helybeli 
kereskedő e hó 10-én Csabrendeken jegyet vél 
tolt Kohn Ignácz földbirtokos kedves leányával 
Irén kisasszonnyal.

— A  c a A k to r n y a i állami tanítóképző 
intézetben a tanképesitő vizsgálatok írásbeli része 
május hó 2 7 , 29., 30. és 31 én, szóbeli és 
gyakorlati része junius hó 20-ik s következő nap 
jain tartatik. A taniló-képesitő vizsgálatokra je
lentkezhetnek ; a) mindazok, kik a Csáktornyái 
tanítóképző intézetben a négy évi tanfolyamot si
kerrel bevégezték ; b) akik más képző-intézetben 
végezték tanulmányaikat ; c) oly egyének, kik | 
magukat a tanítói pályára gyakorlatilag és ma-| 
gán utón elméletileg képezték. A nagyméltóeágu 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák az ele 
mi népiskolai tanítói képesítő-vizsgálatok tárgyá
ban folyó évi márczius hé 19-én 12.152 sz. a. 
kiadott legújabb rendelet® értelmében : az a) alatti 
jelöltek a képző-intézet igazgatóságához, a b) és 
c) alattiak a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz czimzendö. születési és végzett tanulmá
nyaikról szóló bizonyítványukkal felszerelt kérvé
nyüket alulírott igazgatóságnál legkésőbb april 30 
ikáig nyújtsák be. Megjegyeztelik, miszerint az i 
dézett magas rendelet értelmében a magán utón 
készült jelöltek közül csak azok boosájtatnak 
vizsgálatra, akik 19 ik óletévöket már betöltötték, 
a közép- vagy polgári iskola 4-ik osztályának, vagy 
a felső népiskolának bevégzését nyilvános iskolai 
bizonyitványnyal igazolják, a szükséges képző
intézeti osztályvizsgálatokat letették, legalább is 
egy évig valamely iskolában .tanítással gyakorla
tilag foglalkoztak, erkölcsileg kil9gá8talanok, f®8- 
tileg épek és a tanítói pályára alkalmasak. A 
képesifö vizsgálat dija ^intézeti növendékektől 10 ( 
írt, magán utón készültektől 20 írt, meiy összeg

— g é l i  r a sü t. Ez évi április 14 én a 
nágykanizsa-bécsujhelyi vonalon a Molnári 
és Oszkó közti 71. sz. őrháznál Vasvár el
nevezéssel személyforgalmi megállóhely 
nyittatik meg, melynél egyelőre csak a 301., 
302., 305 , és 306. számú vonatok fognak 
1-1 perczig tartózkodni. A vonalok következő 
időben érkeznek oda és pedig ; a 301. sz 
v. 4 ó 1 p , a 802 sz. v. 11 ó. 39 p. 
a 305. sz v. 8 ó. 16 p.. a 306. sz- y. 7 
o 5 p. E  jegykiadásra ós podgyászszállitásra 
berendezett megállóhely Molnáritól 4, Ősz 
kótól 4 és Győrvártól 8 kmnyi távolság 
bán fekszik, mely távolságok a dijak ki 
számításánál érvényesek. Vasvár megálló
hely megnyitása napjával az Oszkó kité 
rőre érvényes dijak is lejebb szállíttatnak, 
mivel Oszkóra most már a kilométerlávol- 
ságok alapján fognak számittaDÍ és pedg 
Vasvárig 4 és Győrvárig 8 kmnyi távol 
ság szerint

— A  m a d a r a k  tavaszi kiálványa. Ez a 
Ciiuie az országos állatvédő egyesület legújabb 
röpiratának, melyet aiább egész terjedelmében 
közlünk, abban a reményben, hogy olvasóink, ki
vált vidéki papok, tanítók és községi elöljárók 
szivökre veszik a sokat zakatolt madárvilág ügyét 
8 hatáskörükben mindent elkövetnek, hogy az erdő 
és mező kis dalnokai, melyek nemosak dalukkal, 
de a gazdák és erdészek legnagyobb ellenségeinek 
a kártevő rovaroknak a pusztításával is bőven 
meghálálják irántuk tanúsított szereletünket, kellő 
nyugalmat és védelmet találjanak fiókáik felneve
lése közben. A rainialure röpirat igy hangzik : 
Magyarország madárserege ez óv husvéttáján tar
tott első gyűlésen a következő manifesztumot bo
csátotta k i: Visszatérve messze idegen földről 
kedves régi hazánkba s visszaköltözve erdei és 
mezei, lápos és tóparti, városi és falusi lakuukba 
újra békés és boldog családi életre készülünk, 
Magunkat és leendő fiainkat az emberek hathatós 
védelmébe ajánljuk s bizton reméljük, hogy öreg
fiatalja, apraja, nagyja életünknek kegyelmez, sé
relmet nem követ el rajiunk s a szabadság drága 
kincsétől nem foszt meg bennünket. Különösen

esedezünk, hogy áz annyi fáradsággal rakott fész
ke inket megkíméljék, tojásainkat el ne vegyék, fi
ókjainkat ápolásunk alól ki ne vonják s velünk 
mindig baráti szívvel bánjanak. Hálás viszonzá
sul vig ugrándozásunkkab repkedóssel, füttyszóval, 
énekkel és csevegéssel mulatságot szerzünk ked
ves barátainknak s a fákon és cserjékén, bokro
kon és növényeken, mezőkön s a rajtuk legelésző 
házi állatokon garázdálkodó élósdi rovarok pusz
títása által hozzájárulunk erdő, mező, kert és li
get viruló állapotához s Isten szép világa s pom
pás alkotásai íölött érzett gyönyör növeléséhez. 
Kelt Erdőligeten, 1892. husvéfkor. A gyűlés ne
vében a megbízottak : Gfóya, Pacsirta, Fülemile, 
Fecske.

M e g y e i h ite k . Svastits B. főispán ur le- 
nöklete alatt értekzlet tartatott Zala Eger- 
szegen fölállítandó fŐgymnázium ügyében1 
Az övi szükséglet 26,500 frtra irányoztatok 
elő A város 5000 írt évi segélyt szavazott 
meg s számítanak úgy a megyei mint a 
tanulmányi alap támogatására — A ba 
l a t o n i  k n l t n r - e g y e s ü l e t  e hé 
24-én fogja alakuló közgyűlését tartani 
Keszthelyen Fenyvesi Ferencz orsz. képvi 
selő elnöklete alatt. -  A balatoni fürdőkben 
mindenütt élénk munka van folyamatban. 
Különösen B.-Füreden dolgoznak már lázas 
erővel, mert a herczegprimási udvar nyári 
ott időzése most már bizonyom — A fel 
vidéki ínségesek javá'a Z Égerszögen hang
versenyt rendeztek, Tapolczán gyűjtést in
dítottak, e hó 20-án pedig szintén hangver
senyt fognak rendezni. — T u b  o I v Vi k-  
t o r  és P a l o t a i  C s o r b a  Á k o s  N.- 
Kanizsán ügyvédi társirodát nyitottak. — 
L e n d v a i J ó z s e f  a kezthelyi ipartestü
lethez iparhatósági biztossá neveztetett ki ; 
B ó r y  I mr e  ugyanott elemi isk. rendes
— és B é r e z i  B ó d o g  pedig segédtaní
tóvá választatott. — S ü m e g  en M a l o m 
sok y János lett a város jegyzője. — A 
c s á k t o n y a - u k k i  vasútra aláirt és ki
fizetett összegek után kiállított ideiglenes 
részletiveket legközelebb az eredeti részvé. 
nyekkel ki fogják cserélni. — A n.-k a n i 
z s a i postáról 30 í r t .  készpénzt elloptak.

f fa s a i  h ír e k . G r. S z a p á r y  Gyula 
miniszterelnököt e hó 12-én a szabadelvű 
párt 60 tagból álló küldöttsége üdvözölte 
Podmaniczky Frigyes báró Vezetéke alatt.
— V a s z a r y  Kolozs herczegprimás Szé
chenyi Miklós gróf uj udvari papja s Kohl 
Medard titkára kíséretében Hómába utazotti
— A b u d a i  szerb püspök; Stojkoviča 
Arzén tüdőgyuladásban folyó hó 11-dikén 
meghalt. — H a u d e k  Ágoston benezés- 
nek zágrábi érsekké való kinevezése — hir 
szerint — hajótörést fog szenvedni merev 
egyházpolitikai álláspontja miatt. — F i r • 
c z á k Gyula munkácsi g. kath. püspököt 
Eperjesen szentelte föl Vályi János, dr. 
perjesi püspök. — F i u m e  k o r m á n y  
zój át ,  gr. Batthyány Lajost e hó 10 én 
igtatták be fényes ünnepséggel hivatalába.
— A f e l v i d é k i  Í n s é g e s e k  részére 
eddig készpénzben 125000 frt gyűlt össze.

ISY1LTTÉR.
Nyers bastselyem szövetet, egész öl- I 
tönyre valót szállít 10 frt 50 krért (kivá- 
natra jobb fajtájút is) H e n n e b e r g  G .  
(cs. és kir. udvari szállító) s e ly e m g y & r a  
Z ü r ic h b e n ,  póstabór és vámmentesen 
Minták póstafordulóval küldetnek. Svájciba 

I czimzett levelekre 10 kroa bélyeg ragasztandó.

Glória selymet 120 cmtr. szélességben
| por- és esöküpenyegek, valamint zubonyokra 
| alkalmasat méterenként 2 frt 05 krtől.______

•) E rovat alatt küllőitekért feleiőazágtt nem 
vállal a szerkesztő.

FELELŐS SZERKESZTŐ
M A R G I T A I J Ó Z S E F



IX tečaj Broj 16."V a Čakovcu 17-ga áprilisa 1&92.
8  ■ rednikom moči j« m k i  dan 
govoriti mod 11 i 12 vnrom. — 
Svo pefeiljko tičačo m  sadriaja no- 
viaak, naj se poliljaja na imo 

Jim rgltm l J o i e f a  urednika v i  
Čakovec.

I s d n t o lj s tv o :
ffajiU ra Fischol Filipova kam st 

predplata i obanano pošiljajo.

Pred p latna vena fe:
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na cetvert leta . . t frt

Pojedini broji kofttajn 10 kr.

Obsaano so poleg pogodbe i  hX 
računaj«.

« a  h o rv o lsk o r  t i m a g ja rs k o m  je z ik u  iz la z e é i d ru ž tv e n l  z n a n s tv e n i  i p o m e l  j i  v i l i s t  z a  p  u k . 
f r J z l a z i  s  p ra lc i v t i z e d e n  J e d .e n lc r a t  1 t o :  tttjl e -v a lc a . n ed .©  lj-u..

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva*4, „Čakovečke 5parkasse“, „Medjimurske sparkasse'4. t t. d.-«• *--- - ■" ■ ■ ....

Na vuzem.
Denes je sveta mati cirkva doli dela 

nvoju črnu opravil, glas orgulje i zvonih 
se opet önje.

Veliki den je denes: Den goristaja- 
nja! Sunce još nije sijalo na vuzmeno jut 
ro, kada se je zemlja potresla angjel do
šel iz neba i kamena, koj je pred grobom 
stal, vkraj odrinul. Vu o vem hipu su
se dobre duše sjedinile s télom (lovečan- 
skom a Kristuš se dično stane iz mrtvih 
s télom i du om svojom ! Alleluja ! Al 
leluja!

Kristuš se je gorestal, alleluja ! kriči 
céli svát, ar je Kristuš sa svojom smrtjom 
odkupil nas i nam vekivelni raj pri* 
skrbe1.

Gorestajaoje Kristusa je pravi zalog 
našega gorestajanja ! Bude još dec, kada 
budemo i mi gorestali iz groba !

Človek je kralj zemlje. Človek nemre 
poginuti za navčke kak živina, nego bude 
se gorestal I

Pitamo : jeli da od, koj svojega svak- 
da njega suhoga kruha s délom i mukom 
pri krbljuje, koj velike terhe na svojih ra
menih nosi, pak je život njegov bez greha, 
gde bi nalel utešenje, ako ne vu onoj mi- 
seli, da bude se negda gorestal po smrti 
svojoj i zvelhil ? !

Pitamo na dalje : jeli je moči sve greš
ne čine pred očitost postaviti ? Koliko i 
koliko gréhov vu tajnosti ostane, za koje 
niti sudec, niti nigdo nibaj nežna, kak sam 
gospodin Bog.

Pak jeli bi pravica bili, ako za ove 
gréhe nebi gréínik trpel ?! Mora biti zad 
nji sud, gde budu svi gréhi i sve nepra* 
vice na očitost došli, i gde bude svaki 
jedini gré nik svoju zasluženu plaču 
dobil.

Job patriarka, kada je vu nevolji tr
pel i kada su brača i poznanci njegovi 
tčšiti ga doálí, ovak je rekel:

Znam, di moj Zveličitelj živi i na 
zadnji den se stanem iz zemlje, pak hu
dem imel razveseljenje moje i videl moje
ga gospod na Boga !

Mi takaj zdignimo srce prama Bogu 
i verujmo goristajanej vekivečuo življe
nje !

I kada bi se den denes zahvalili za; 
dobrotu vekive. noga Boga, koj * nam je 
dopustil i po smrlju našoj živeti, prosimo 
Ga, da budemo tak živeli, da4'bumo vrčdnj 
vekivečnoga raja !

Svim čitateljem, prijateljem i pred- 
platnikom naših novin žel mo dobre i 
srečne vuzmene svetka 1

Dobre i smešne malenkasti.
i.

Dva pluga.

Vu ličkom Skednju ležal je v kuta je- 
lan plug, jer ga njegov gazda uije rabil, bil 

je kroz duže vremena čisto zahrdjavel. Oa 
je svojega brata svaki večer z velikim jalorn 
gledal, kad je ov došel iz polja domov — 
a svetel kak zrcalo.

Jeian krat ga je žalostno zapital: Kak 
je to, da sem ja tak brdjav a ti se pak 
svetiš, da te je milina gledati, vendar smo 
obodva iz jednoga te istoge fteljeza nadnje- 
ni i jednako smo stari, jer nas je gazda o* 
bodva istoga leta kupil ?

„Je moj dragi bratea odgovori mu o v, 
moje leskanje i to da se ovak svetim, doha* 
dja od dela, jer svaki delavec je svetel, a 
lenjak je brdjav.

J  <9

II.

Oko božje bdijo.

Vu Carcassonu vu Francuzkoj j* ovih 
danak došel néki jedenajst godišnji dečak 
ma'o prckasno vu k̂olu, uavučitelj ga je 
radi toga izkaral i pital, gde je tuk dozo
bil? 6

Z A B A V A .

Vse od straha.
Majster Marko Horvatič leži vu poste« 

Iji. Desua ruka mu je, od lakta gola, pod 
glavom, a léva je pretegnjena poleg boka. 
Gdagda se mekne ta roka i približi k licu, 
da odtira dosadnu mahu, kojoj se je prav 
poštelo špancirati po vuzki vulici med širo
kimi mustači majstrovimi i ne prav širokim, 
ali nekaj zavinotim nosom.

Majster Marko čutil je črez sen nedo- 
stojnost i prevzetnost ponašanja mubina, 
pak mu je vse ónak pospanomu zakipela krv 
a poslušna ruka čisto mehanično opala je nn 
mahu, da ju saatavi ne do duše 9sa črnom 
zem)jicomu, nego sa črnom kožom pospanes 
Marka.

Ali si je maha mislila : „čemu su mi 
kreljnti, sko se budem dala i pospancu sdro- 
bitit, pak je odletela, a ruka lupila je ne
milo po gospodarovom nosu ili obrazu. S tih 
manevrov muhinih i rukiuih več se je neko
liko put naš Horvatič lecnul vu sno, razja- 
ren niti sam nesna na koga.

On nije niti s daleka slatil, mislil, da 
n  je to sa krvnim neprijiteljem viib ljetuih

pospancov spnntala i njegova rodjena Jjeva 
ruka, koja se barem nemre na njega potuži- 

, ti, da ju previše napreže ; ar, kak ju nije iz 
mala vežbal, injom (niti kaj poteie, niti 
kroji kožu za čižme i cipele. Vse de!a siro
ta desna ruka. Pak joi mu Ijeva ruka nije 
zahvalna.

Polag nap menutih dvih neprijateljah 
njfgvoga sna pojavil se i tretji. Na oblokih 
su črleni forh&ngi, ali su se vu pranju skr
čili ter više nedosižu od kraja do kraja o* 
bloka.

Majstrovica Treza nije na to mislila, 
kad je kupovala forhange. Ona bi tu nepaz
ljivost mogla, bojim se, još vrlo drago pla« 
titi. Izmed tih anda prevtukih forhangov i 
zida naperjeno ž*rko sunce — niti ono neda 
majstru Marki mira — jeden svoj trak vu- 
prlo je, ali borme prav vu desno oko, koje 
šprljavo i suzljivo, ni onak ne služi prav 
najbolje svoga gazda.

Marko se je do duše malo vmeknul i 
vugnul dosadnomu suncu, ali sunce vtruc 
Jozuinoj zapovedi vu svetem pismu : „Stani 
sonce- još navék ide i to piav za desnim 
nezdravim okom šoštara Horvatiča. Pak kaj 
je onda na ovom svetu vse vredjeno kak 
treba ?

S tim skeptičnim pitanjem mora da jel

vezda eno majster Marko i iz postelje sko
čil. Sadim to po tom, kaj mu je drugač pr« 
vi posel, kak spusti noge na zemlji, i vtek« 
ne Dje vu kožoate papuče (cóklej, napravlje* 
ne od starih cipelišov e viukimi petami, 
prekriliti se i reči: „Bože, pomozi 1*

Denes se je oči vestno prvi krat od 
nekoliko mesecih stal, kaj se je ne prečo« 
ručil Bogu.

Denes je očivestno vražje jakše. Da bi 
to zD&la njegova žena, kéi i inaši, zasignrno 
bi vse zazeblo vu srcu od straha, ar gda se 
špštar Horvatič raztrdi, onda jaj i Bog po* 
magaj.

Kči je njogova Anka do duše več dva 
tri krat odškrnnla vrata i zaluknala vu bilo 
da bi vidla, jeli njeni dragi tatek jod spi. 
Im, denes je za njo, kak joj se čini, sndnji 
den, a počel je zlim znamenjem, kesnim spa
njem oteovim.

Zua Anka, gda se tatek nenaspi dosti, 
da je zlo za hižai mir. A tatek se nenaspi 
dobro d rogač, ako nej de s kokošami ve isto 
vreme spat.

V noči pak je došel po jedenajsti vari 
dimo* odkud, to za vezda još nigdo pri bili 
nežni«

Gda je na staroj, proitoj vnri odbilo



Kiotko odgovori dedec: Ja iem nekaj 
na e), pak sem na vulici stal, misleči, da 
bom videl onoga, koj je to zgubil, ali kad 
dogo nisem nikoga spazil, da bi neSta iskal, 
odpatil sem se v škola, kam sem sad malo 
prekaBno dodel — molim ca oprodčenje ! Z- 
tim svadi iz žepa bugyilar i pokaže navu- 
ditelju.

Navučiteli pregleda bugyilar, te se o- 
svedoéi, da je bil pon baukib, a med njimi 
i jedna od jezero frankov.

Zapita sada navučitelj dečeca, hoteči ga 
na probu deti, kaj bu sad s tim bugyilariáom, 
a dečec mu odgovori, da ga bu po školi na 
policiju odnesel, za da se onomu povrne, 
čiji je.

Nadalje ga zapita navučitelj, jeli ga je 
tko videl, kad je te novce nadel, a dečec 
odgovori, da nije, jer baš onda nikoga nije 
bilo na vulici.

Pak kad te nije nitko videl -  veli u- 
Čitelj — zakaj nezadržiš te novce aa sebe 
— bi je bil mogel domov otcn odnesti, — 
em nitko te nije videl, pak niti nitko nebi 
zaa), da si je nadel.

Odgovori deCec: Ali kad nisu moji, 
nesmem je niti zadržati, a makar me i nitko 
nije videl — a tim pogleda proti nebu — 
„ipak me je netko videl.*

Grecobleske novine dodavaju, da je to 
jedina fikola vu Circassonu, vu kojoj se ka
tekizmus vuči, vu svih drugih je krščanski 
navuk zabranjen.

<8- ér

ni.
Nesporazumljenje.

Pred audom atoji tat, obtoženi, da je 
pri trgovcu Uosenbergu avakovrstne stvari 
pokral.

Sudec: Anda obtužeui, vi priinajete, 
da ate pri trgovcu Rosenbergu pokrili raz- 
novrstne stvari.

Obtuženi: Priznajem 1
8udac: Vi ste bili oude sluga?
Obtuženi: Jesam.
Sudac (diktira pisára protokoli): Ja sem 

bil pri trgovcu Roseobergu sluga*..............

osem, dodijalo (preseloj je Horvatički to to- 
varudovo mešanje hižooga reda.

Piav govoreči, njo oesrdi toliko, kaj 
Horvatič tak dogo api, ter kaj se za vreme 
nemre vu hiži pospraviti, nego kaj je njoj 
nepoznano, zakaj je Marko zategoul svoj sen 
daleko vu béli den, ili, jo5 bolje rekoč, kaj 
nežna, gde joj je tovarud bil, včera »do 
pol noči.*

Kad je včera po polne odidel a doma, 
rekel je, da ide na cčški dogovor. Ali nije 
moguče, da je cčško dogovaranje trpela do 
kesne noč*.

Je, je, šalibože, bržčas bu ono, kaj se 
ona več dute vremena boji Na sam vuzcm 
pred dvemi ljetmi. jedoči po navadi poleg 
fiunké blag8lovljeni hren cčli, vu korenu, a 
ne riban, vtrgel se joj jeden prvi zob.

Več je prvlje jenkrat sirota zgubila je- 
dnoga zoba podočnjaka i jednoga kutnoga. 
Tak joj se vezda, gda se smeje, vidi, da je 
dčerbasta, da ju je pak to i str&Sno nagr- 
dilo, to opata ua žalost i sama.

Zoa ona opet, kak su neverne mužke 
glave.

Muftka vernost prehadja ravno tak, kak 
listje. Im i sama gda je joi bila puca je 
popévala ;

Obtuženi : Koga besa — kaj su i oni 
bili pri Rosenbergu 'sluga? — A toga do 
sad nišam znal.

J  #

IV .

Pitaj mojega skrlaka.

Áron Lóbl ide vu velikem vetru po 
vulici, kad je došel do križanja, zapazi kak 
veter jednoga dkrlaka po zemlji kotura, a za 
njim beži Izaak Jaikeff.

Kam bežid tak naglo Jaikeff? vikne 
mu Lčbl.

Pitaj mojega dkrlaka — odgovori mu 
vee zasoplem Jaikeff i odbeii dalje.

(£m. gollay.

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

nike, naj nam na početku drugoga fer- 
talja predplatne zaostatke po pošti pošleju 
i predplate za novi fertal ponoviju. Cena 
nafiih novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 
pol ljeta 2 frt.

Kruh od celulostt —  konec socialne ne* 
volje.

, Ob ovom predmetu predaval je vu beč- 
kom znanstvenom družtvû dr. M. Kroofeld, 
pak je vrédno spomenuti iz njegvog predava
nja ovo: Priprava kruha od cdulose ili sta- 
ničevine, anda od dréva 1 slame, nije nemo- 
guče; učenik i nasljednik Bunsenov vu Hei
delbergu, profesor Viktor Meyer, odkuzal je, 
da kemija to more postiči. Naročito orga- 
nička kemija zadnjih je Ijetah tak napredo 
vala, da za nju i réáenje ovog problema nije 
više nemogoč« stvar. Stalno je, da se bude 
jednoga dneva vu laboratoriju stvarjalo i or*

ganiéke ivari, škrob i bjelankovina. Prvi sa 
Či u java glavni dél kruha od melje ter ima 
iste sastojine kak god i ugijičm hidrat ce- 
lulosa, koji nam se pruta kak drevo i sla 
ma vu neizcrpivom obilju. No ako se stvori 
dkrob od celulose, onda to zuamenuje, da se 
je pitauje o kruhu za uvek rešilo i glad od 
stranil Pošlo je za rukom ugljik »vugljeu* 
uz uporabu velike sile i trodka pretvoriti u* 
mjetuim načinom vu ugljik „diamant*, — a 
morti bi bile te sile i ti stroški doticali, da 
se i pitanje o kruhu od celulose redi ili ba 
rém vékáim delom reši. Hasija koja na 1000 
kvadrat kilometrah površine ima 380 kva
drat kilometrih dume bila bi vu času, kad 
bi se redilo o celulosnom kruhu, ue samo za 
vezda, več za vsa vremeua oalobodjena od 
gladi. Kad dojde vreme i red na kruh od 
celulose, onda bude vu velikoj precembi pi- 
loviua i odpadci (tredč ) dreva, — ar to 
budu tvari, od kojih se bude delal kruh. L)a* 
kak naše stoletje bude miuulo, a da nebude 
rešilo ovoga pitanja, no 20. vek okoruuil se 
bude i ovim izumom ter budu buduče gene
racije neodvisne od oranice i ljetine ; social, 
ne nevolje budu zuiknule.

Najnoveaa paritka moda (nošnja).

Kratkim kaputom naših »Gigerlinova je 
odzvonilo. Par žki sabol (šoajdar) Mackloug 
skrojil je najnovešu felu protuljetnih kaputov, 
koji dosižu dalje izpod koljena, a tak su ši
roki, da bi se zevsema dva mogli zamotati 
jednim kaputom (to je za šnajdare i fabrt- 
kante izvrsten posel!) Parižki gigerli hodaju 
vezda vu takvih kaputib, a nesumnjamo, da 
budu na skoro dospeli i na izhod. Kaputi su 
dobili ime po šuajdaru Maclougi.

Novi kardinali

Dan budučeg papinskog konzistorija 
nije još odredjen, ali se bude držal ili vu 
majuáu ili vu juuiušu. Kak je broj kardi- 
nalah zadnjih mesecih spal na 57, ima ve
zda 13 praznih mestab, ter je vrlo vero- 
jatno, da bude papa vu budučem konzis- 
toriju imenuval deset kardinalov, med ko- 
jimi bude pet talijanov. Kakti takovi spo
rni nju se: nunciuš vu Beču Galimberti ;

Muika glava kak dulnjasta grana, 
Vudri granom po zelenoj travi,

List odpane, a grana ostane.

Onda se Treza prav prebojala, da ve- 
zdadnja Ijopota nije više dosta jaka, da bi 
mogla Marka zasljepiti, a kaj je još zalust- 
neše, ona si je mislila, da je več došla na 
trag nevernosti tovarudovoj.

duseda Klara, koja, istina Bjg, nije na 
najbolšem glasu, odkad joj je muž otišel k 
soldatom, pere gdagda ili drug»č kaj pomaže 
pri krčmarici.

Jeli, pak veli, da je majstra Marka on- 
! dl več nekoliko pot opazila, gde ili sam ili 
s kim drugom pije, a poleg toga se ljublje* 
no razgovarja s Jelicom. Eh, vrag nespi, 
morti se je Horvatih za istinu pregledal, vu 
njo zagledal.

Nazadnje, kaj je istina, istina je, to ne 
bi bilo ni čudo. Gda se je Jelica pred četi* 
rimi ljetmi doselila sa svojim pokojnim mu* 
ž)ra vn selsku krčmu, vsi au rekli, da je to 
najljepdi ž̂ na vu sela.

Komaj kaj su ti prihodniki poldrugo 
Ijeto preživeli vu novom mostu, gde jim je 
posel jako Ijepo išel, tak da je ves svčt go
voril, kak bude taj par ljudih ua hitro obo
gatil, tim više, kaj niso iuiéli déoe, kad ali

jedne nedelje po poldan krčmar je za- 
glavil.

Vu krčmi nastalo je tučenje (buhanje), 
krčmar je hotel pomoči ODomu, koj je bil 
nedužno napadnut, ter je tom prilikom vn 
nesrečni čas dospel po zamahnjenu nogu od 
stola i od njezinoga vudarca ostal je na me
stu mrtev.

Krčmarici je žalost vzela na nekoje 
vréme friškoču i veselje, ali joj je zato dala 
zamamljivu blčdoču, s koje je „bedastim 
mužkarcema — tak ravno, misli od mužov 
srdita Horvatička — izhadjala još IjepSa.

Od onda se je Jelica več razbatrivela, 
povrnula joj se i črlenoča na lice i žar vn 
oči, samo je vezda nekaj suheša (mršav, da), 
nego je bila pred smrtjum svojega mula.

Te/.ko bi bilo reči, da jelije Ijepda, od- 
kad je vdovica, ili je bila prvlje kak krčma- 
rova tovarnšica. Kak bilo, tak bilo, za njom 
je vse ponorelo, počemši od grofovskoga o- 
berjagara do staroga bedaka Horvatiča. Tak 
je premidljavala vu sebi majstroviča Treza. 
Na misel o nevernosti svojega muli skoči 
joj krv vu lice, pak se požmila vu hižu.

(Drugiput dalje).
Napiul: 

fiád gtnaci



nunciuš vu Madridu, Di Pietro ; prisednik 
kongregacije inkvizicije Kretoni; tajnik kon
gregacije de propaganda, Persiko, i tajnik 
kongregacije koncila, Salvati. Od vanjskih 
prelatah budu imenovani : Nadbiškup Mei- 
gnau vu Toursu, nadbiškup vu Sevili Sanz 
nadbikup vu Eaztergomu Vaszary i jeden 
nemški prelat. Hoče li papa imenu vati i 
jegaiakog nadbi?kupa Samassu, ter još jed- 
nog kand data, koji nije odredjen, za vezda 
se nežna. Nadbiškup vestminsterski Vaug
han bude istom1 vu drugom konsistoriju 
povešen za kardinala.

Rotšild siromakom.

Btčki barun Albert Rotšild poslal je 
gradskomu načelniku dr. Pr'xu povodom 
smrti svoje tovarušiee Bettine 10.000 forin
tih za gradske siromake, a načeluiku izraeli 
tičke občine 5000 forinti vu isti cilj. — 
Oteč pokojničin, parižki bankir barim Alfons 
Rotšild poklonil jefparižkim siromakom s i- 
stoga povod* 50 000. franka!).

Potonul damšif.

Na jezeru Greifensee vu Švajcarskoj 
potonul je vu nedelju po poldan ob dvejuh 
vurah damáif, na kojem se je vozilo do 4̂0 
peršon. Pri tom so se vtopili tri mužkarci i 
jedno dete, dcčim su se drugi oslobodili. Ne
sreča se je pripetila pri najljepšem vremenu, 
prež vetra, a krivo je bilo, kaj su damšifa 
preteršili. Damšif, Vegda lastovitost cesarice
Eugenije, mogeDje nositi samo 25 ljudíli.

•
Žuta zimica.

Iz Genove javljaju, da je tam prispel 
damšif „Južna Amerika" pak jc dopeljal 
dva od žute zimice betcžae mornare, dva su 
vumrli vu Braziliji. Glasi o zdravstvenih od * 
nošajih vu Braziliji ] vrlo su’’žalostii. Po 
službenih izkazih, vumiraju vu Rio de Jane
iro vsaki dan do 180 ljudih od žute zimice, 
a 80 ljudib od bobinkah.

Zversko delo.

Prešestnih dnevov pripetilo se je vu 
Belgradu uprav zvérsko delo kaj ga je 
\ očimi Budinrr Avramovió, sluga fiškali 
juša Koste Spártaija, vumorivái svoju dra 
gu Terezu Lakič. Avrammovii bil je opa
zil da devojka ljubi od nekojega vremena 
drugoga dečka, pak kad su njegovi opo 
menki ne nikaj basnih, oulu il je, kak je 
sam hladnokrvno pripovedal sudcu, da vmo* 
ri svoju dragu ter da tak zaprééi tomu 
dečki „dalnje vuž vanje, da bi se na Ije- 
poti devojke pasel.4 Avramovič došel je 
ob pol sedmi vuri vu jutro k svojoj dra 
goj, koja se je nabadjala s kuharicom vu 
jednoj Liži Kuharica je taki pobegla črez 
oblok, kad je opazila Avramoviča e velikim 
o trim nožem oborulanoga, Avramovič 
pograbi zevsema hladnokrvno nesrečnu de 
Vojku za glavu, ter joj je prerezal pože 
rake i odrubil glavu od téla, a za tim joj 
je razporil trbuh. Kad je komihja došla 
vu hižu, našla je télo devojke vu krvi, do- 
čim je glava ležala vu drugom kutu hiže. 
Na tčlu još su se opazil' i drugi tragi zlo 
stavljanja, kaj ga je počinil ov nečovgk na 
mrtvu télu. Avramovič kojega su taki vlo- 
vili, očituval je svoju radost, kaj mu je 
ovo delo tak Ijepo za rukom pošlo. Rekel 
je : ja budem mirno podnesel smrt, koja 
me čeka, samo prosim, da bi me čim p ije 
obsudili i obesili.

Oficiri i cigani (mužikaši)

Vu Baji se je ovih dnevov po noči 
dogodil jako težki sukob med cigani i o» 
ficiri Poznani ciganski primaš (predjar) 
Dankó Pista posvadil se je vu nekoji krč
mi s honvédskim oberlajtnantom Čerepi 
jem. Pokebdob se nije hotel Dankó po te 
Iji oberlajtnanta odstraniti, spuknul je o 
berlajdiant svoju sablju ter ga je vudril 
po glavi, Daakó je krvavi opal nazemlju, 
a kad se je opet podigel, navalil je na 
Cerrpija. Vezda su vudrili Čerepi i lajtnan 
ti Eder i Papp sabljami po ciganih, koji 
su opet hitali fla*e i solen j ke na oficire 
Čerepi odbežal je na vulicu ter je za krat
ko vrčme došel sa šest husari vu oštariju 
Medtemtoga su cigani na skradnja vrata 
pobegli, — a samo jeden, koj je zaostal, 
dobil je težkih batinah i ozledah. lztraga 
je odredjeaa.

Rorvatsko-magjarski razgovori.

Horvát-m agyar beszélgetések.
0 dobi. -  Az időről.

— Koliko je vur ?
Hány óra vau ?
— Pokaž te mi 1 
Mutassa meg !
— Kaj mislite, kul k ) more biti ?
Mit gondol, mennyi lehet ?
— Kesno je.
Késő van.
— Rano jc.
Kora vau.
— Kesno bude.
Késő lesz.
— Nije još kesno.
Még uiucs későn.
— Jedna vura je.
Egy óra van.
— Ne sera mislil, da je veó toliko. 
Nem hittem, hogy már annyi vau.
—- Baš je ve vura dve vure bila.
Ép:n mese ütött az óra két órát.
— Prošle su tri vure.
Elmúlott három óra
— Neiuam, koliko je vur.
Nem tudom, hány óra vau.
— Mislim, da je vre deset vur. 
Gondolom, hogy már tiz óra van.
— Brojim vure.
Számlálom az órákat.
— Tri fertale na sedem.
Három fertály hétre.
— Kok sunce stoji, more biti sedem

vur.
Amint a nap áll, lehet hét óra.
— ökoro je devet vur.
Majdnem kilencz óra van.
— Fali još deset minutah 
Hiányzik még tiz perez
— JoŠ nije dvanajst vur.
Még nincs t zeukét óra.
— Poldne je.
Dél van
— Zvonijo.
Harangoznak.
— Okolo pol noči je.
Éjféi kőiül van.
— Taki bude tuklo.
Mindjárt tog ütni.
— Vezla tuče.
Most üt.
— Óva vura ide dosta kesno 
Ez az óra elég későn jár.
— Moja ide prerano.
Az enyém korán jár.

— Moja ž**pna vara neide 8 varaško m
vurom.

Az én zsebórám nem jár a városi ó- 
rával.

$ e k a j za kra tek  has.
1.

Noša družina.

Gazdarica : Včerašnju peőenku sigurno 
si dala svojemu Soldatu ? To ja znam !

Kuh irica ; Kaj su i oni gospa jenpnt 
imali soldata za dragoga?

2.
Priznanje.

Tovarušica: Meni se vse nekak čini, 
kak da bi ti v noči opet pijan i kesno dimo 
došel.

Tova ruš : I meni se čini !
3.

Vsikak.
Doktor: Jeli imate kad kada vu noči

hladne noge ?
Betežnik: Vsikak, kad mi $od nisu

pokrite.
4.

Ljubi red.
Sudcc : Vi potvrdjujete, da Vas je 

gladuvauje nagnulo, da ate prevalili vu ko- 
moiu (vu špajzu) 1 Nego, Vi ste ondi 
vkrali i par čižern 1 — Kaj budete na to
rekli ?

Tat: Samo to onrem reči, da iime 
; nespadaju vu kornoiu.

5.
Nagrada.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A  Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az államkincs
tár végrehajts tónak Vukovits Terézia és 
Kersztnik Adolf végrehajtást szenvedő el
leni 162 frt 24 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. 
törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) te- 
rületén lévó podtureni 121 tk. 151 hrsz. a. 
ingatlanból most már Vukovits Terézt illető 
két harmad része 406 fit becsértékben és 
ez ezen tjkvben felvett legelő éa erdő illet
ményből ugyan Vukovits Terézt illető két 
harmad része 50 fit becsértékben az érve
lést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lan az

i892. ti május hó 4 ikén d. e. iO őxakoi
a bottornyai község bírói házánál meg- 
taitandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezi szándékozók tartoznak az in
gatlan beceátának 10 százalékát vagyis 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t.-c.7 . 42 §-ában jelzett árfolyammal számi 
toU és az 1881. éli november hó 1-éo 3333 
bz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 
§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
L X . t.-cz. 170 § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről ki 
állított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatai. .

Kelt Csáktornyán, 1892. évi február 
hó 25-ik napján.

A Csáktornyái kir. jbiróiág miüt tlkvi 
hatóság. 509

Gyönyörű m in ták  m asán«v«vék  részé
re I n n e n  én b i r m e n u e .

Mintakönyvek szabók számára bér mentet - 
lenül.

Öl t ö z e t e kr e  val ó kelmók.
Peruvien és dosking a magas Č le n u  szá
mára, szabAlyszerű kelmék cs. és kir. iilva* 
m in s k i ••y n m ru h ák ra i továbbá • • ! • -  
rám-, tla o lló  , tormán*-, • • • lé d  ngynn- 
rm k ák m  is, iske- én J é l ik s S i lá l r«  
va ló  ponSté, Imién, viimentes is m d ám - 
k a h á ls k r s ,  m * i6 k s lm é k , ulaná-plnl.  

d»k 4 — 12 írtig stb.
Akt Ju lé n iM , bssiA U tss, to rién , tin im  
•yopjm -ponntóérut. nem épedig a minden
felől kinálgatott S a n sa b ó  T kru da dgá rn • 
k S lt n é g é r o  nnui érdentnn olcsó rO npyo-  

k o t akar vásárolni, az forduljon
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Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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