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A valuta-rendezés.
i.

A milyen az ország pénze, o-yan a te
kintélye. A jó pénz becsület, a rósz a sza 
badsóg ellensége. A papírpénz elpalástolja 
az ország szegénységét, az arany és ezüst 
pénz pedig vagyonosodásáról tesz bizony
ságot.

A mi papírpénzünk is egy szomorú 
korszak emléke s az 1867-iki kiegyezés 
is csak ideiglenesen lörvényesitette. Az ide 
gén helyeit önálló és alkotmányos pénz- 
rendszert teremt a magyar törvényhozás, az 
Ausztriával kötendő szerződés alapján, meg
szüntetvén az eddigi osztrák értéket s be
hozván helyette a korona értéket. így j ö 
vünk a papir pénz megsemmisítésével a 
valódi értékű fémpénz életbeléptetéséhez 
melylyel az ingadozó, értékben hanyatló 
ezüstről egyúttal az állandó és értékben 
szilárd, nemzetközileg elfogadott aranypénz 
tiez jutónk. Pénzünk általánosan érvényes 
lesz Európában s teljes értékben fog szá- 
caittatni külföldi összeköttetéseinknél is.

Ez B raélja ama nevezetes törvényja
vaslatnak, melyet az ország régi óhajtása 
alapján Wekerle Sánöur pénzügyminiszter 
folyó évi május 14-én nyújtott be a ma
gyar képviselőházhoz, Sleinbach osztrák p. 
(1. miniszter pedig az osztrák reichsrathoz 
»A k o r o n a - é r t é k  m e g á l a p i t á -  
a á r ó l «  cziraen.

E törvényjavaslat közgazdaságilag és

pénzügyileg függetlenné teszi Magyarorszá
got s egyenrangúvá a nyugati államokkal. 
Az uj javaslat szerint megszűnik hazánkban 
a papírpénz kényszer forgalma, a törvé
nyes pénzt aranyból fogják verni s pénz
rendszerünk sem osztrák, — sem osztrák- 
magyar, hanem egyszerűen k o r o n a ,  il 
letőleg a r a n y  é r t é k  lesz.

Egyelőre azonban csak a valuta sza
bályozásról, de nem egyszersmind helyreál
lításáról van szó, amennyiben papiros pénz
jegyeinket még most nem váltják be arany
ra s addi?, mig a pénzügyminiszterek be
szerezhetik a kellő mennyiségű aranyat s 
abból elkészíttetik a szükséges számú érem- 
pénz, addig két pénzrendszerünk lesz, a 
papir és az arany-valuta.

A papir és ezüst pénz megmaradnak 
egyelőre úgy, hogy a most forgalomban 
levő 1 írtos államjegyek helyett e g y  k o 
r o n á s o k a t é s S O  f i l l é r e s e k e t  ver
nek ezüstből. Az 5 és 10 forintosok helyeit 
az arany beszerzése után vernek 10 és 20 
koronás aranypénzeket-

Az uj törvényjavaslat ismertetése előtt 
lássuk mi a v e r t  v a g y  j ó  p é n z ,  
p a p í r p é n z  vagy kényszerárfolyam, f e • 
d e z e t t  p a p í r p é n z  és v a l u t a .

Általában véve a pénz bizonyos érték, 
mely csereeszköz gyanánt szo lgá l; tehát 
bizonyos és meghatározott értékkel kell bír
nia, hogy senki se csalódjék. Ezért a pénz 
anyagának kevésbé pusztulhatnak kell len
ni s ilyen az arany, a [fémek királya. A a- 
rany értékes s igy belőle a pénz kis'dara
bokban verhető, mig olcsó fémből nagy

mennyiséget kellene venni nagyobb összeg 
értékéig. Az ezüst e miatt nem praktikus, 
aztán értéke is folytonos változásnak vau
alávetve.

A papírpénz sem bir állandó, benső 
értékkel, csak a törvényben rejlik értéke a 
igy kényszerárfolyammal vau felruházva. 
Igaz, hogy nálunk az állam jótállása alá 
van helyezve, de az 1, 5 és 50 frtoa ál
lamjegyek az állam fedezet nélküli adóssá
gát képezik. így tehát a papírnak csak az 
államhatalom adván forgalmi értéket, csak 
nálunk szolgálhat pénz gyanánt s értéke is 
ingatag mert rendezett pénzügyi viszonyok 
közt emelkedhetik, háború vagy az állam- 
hitel megrendülésével csökkenhet is, mint 
erre több szomorú példára találhatunk nem
zetünk történelmében. Pl. az 1811 iki de 
valváczio idejében papírunk értékéből 80 f/* ot 
veszített. Ez az aranypénzzel nem történ
hetik, mert annak értéke állandó.

Valuta többféle van. Papirvaluta, midőn 
a papírpénzt bizonyos értékben eltagadd 
kényszerítve vagyunk, mint eddig is. Az 
ezüst valuta ezüstre van alapítva, de ez 
sem jó értékmérő. Legtökéletesebb pénz- 
rendszer az arany valuta, melynél vagy 
tisztán aranypénzek, vagy fedezettel bíró 
bankjegyekben történik a fizetés. Végre 
kettős valuta, midőn megál'apitott értékben 
úgy az arany, mint az ezüst egyaránt fize* 
tési eszközül szolgál. Azonban a két fém 
értéke közötti ingadozás miatt ez sem lehet 
biztos pénzrendszer.

Nekünk tehát azany valutánk lesz, de

1 „M m Us" t i n a j a
Oroszország a pusztulás útján.

— Egy Tifliszben kolt magánlevélből. —

Az orosz birodalomnál jóval nagyobb biro
dalomnak i* sok lelt volna az a temérdek csapás, 
ami egy esztendő lefolyása alatt az orosz alattvaló 
kát érte. Néptelenné vált falvak, ugarban maradt 
szántóföldek, a vagyonosabb osztálybeliek távozása 
as Ínséges nagy városokból, az ipar szünetelése, 
a kereskedelem pangása megannyi kiáltó jele 
Oroszország pusztulásánál

Mi más volit itt az élet még tavaly ilyenkor 
is ! A földműveléssel foglalkozók szorongva néz
tek ugyan a semmi vigasztalót sem Ígérő termés 
elé, de az ipar űzők, meg a kereskedő néP 
uav járták a nisny novgorodi és az aszirakháni 
híres vásárt, mint azelőtt. Nyüzsgőit az idegentől, 
a városok tar! a tömegétől az odavezető utak min
den vonala. Perzsia, China szemkápráztató por
tékáival elárasztotta az egész orosz piaczot, <őt 
még Szibéria is olt szerepelt a sátrak alatt ter
ményeivel, a küszöbön álló rossz termés dacára. 
M úszik aszó hangzott a pálinkásbutikokból s a te
lién komédiásbódék körül kiváncsi sokaság to
longott késő éjszakáig. Ezekre a mulató vásáros 
helyekre ma már alig ismerni rá.

Először a termőföldnek érezte meg mos- 
laságát a nép ; a gabona még kevesebb volt, 
nt az előző esztendőben. Itt ott már az őszi 
lapokban bekövetkezett a szükség, a minden- 
pi kenyér hiánya. Egyideig némán tűrte rossz 
sát a bennszülött orosz, de a gazdagok meg 
elésének és részvétlenségének látása kihozta a 
elemből, A vagyonos orosz urak birtokait nem 
rte megtámadni, pedig minden áron ülni és 
,olni akart. Ráment tehát a zsidóra. Az elóge- 
lenség érzete a zsidóüldözésben oly megdöb- 
ítö erővel jutott kifejezésre, hogy a kormány 
goru rendszabályok alkalmazása helyett )obbnak 
ta a zsidóság kiutasítását Oroszországból.

Ezzel természetesen nem lelt több a kenyér 
az elégedetlenség oka el nem enyészett. Az ül
lőit zsidókat télközépen kiverték hajlékaikból s 
y-egy batyuval a hátukon elindították a bizony 
an idegenbe; de a földönfutóvá lett emberek, 
izonyok, gyermekek sírásába lépten nyomon be- 
egyült az éhező orosz népnek a pajták belső
ül kihallatszó sírása is. Ez igy volt az ország 
;nagyobb részében.

Itt ott fölhangzott a panasz a kormány el- 
i. A nagy drágaság miatt koldusbotra jutott in- 
igens, vagyonos családok bekerüllek az Ínséges 
phez a pajták födele alá s lassan lassan meg
telték vele, hogy az ország veszedelmének a 
rmányzás az oka, mert előrelátó, gondos gazda- 
gi és kereskedelmi politika mellett oly vágyó 
is országot, mint a milyen Oroszország volt, 
y.két gyöngébb termés nem juttathat e pusztu

lás útjára. Hihetetlen gyorsan ment át ez • felfo
gás a köztudatba , de a népnek mégsem maradt 
ideje sokáig gondolkozni a kormány mulasztásain, 
mert az ilyen falvak népét a rendőrség láncára 
fűzte és útnak indította a szibériai ólombányákba.

Körülbelől száznegyven helységet ürítettek 
ki ily módon, azon a ozimen- hogy az ottlakók a 
nihilistákkal konspiráltak s merényletet forraltak 
a czár ellen. Egy száznál több főből álló számki
vetett karavánról annakidején a nyugateurópai la
pok is tudomást vettek. Néhol a rendőrség, meg 
a katonaság tagjai közül szintén bebörtönöztek 
többeket, a kormányellenes hangulat űtkolásas 
más, hasonló vádak alapján. De as alatvalók 
mesterséges elhallgattatása mégis kevasebb hely
séget néptolenitett el, mint ahányat as ínség kj» 
pusztított.

Általános pánik vett erőt a nyomorgó né
pen a tömeges elíogatások meg-megujuló híreire 
és ezt a pánikot fokozták a Szibériába tolonczolf, 
útközben megfagyott vagy lázadás miatt agyon
lövöldözött számú /.Öl lekről a rendőrség által terv
szerűen, czélzatosan terjesztett hírek. Annak, aki 
ezeket a híreket hallotta, nem volt kedve a kor
mányt vádolni. Panaszukat visszafojtva várták az 
izgalmat, vagy titokban egy-egy zsineggel meg
váltották magukat a nyomorgók a nyomortól. Ai 
éhezők közt annyi volt az öngyilkos nemsokára, 
hogy az őrjárat orvosai nem győzték as erősza
kos halállal kimúltak számbavevését és külön ki
mutatását ; ezért az ilyenekről pontos adatai máig 

1 sincsenek az államnak.



azért még az 1, 2 írtos és 25 kros ezüst- 
pénzek forgalomban maradnak, rövid idő 
múlva azonban rátérünk a tiszta arany
valutára. Lesznek a kezelés könyebbségeért 
papírpénzeink is, de fedezettel s igy azt 
arany nyal bármikor beváltják.

Mostani pénzrendszerünk fedezetlen 
nagy részben s igy mai valutánk rendezet
len, melynek megszüntetése az államhitele 
továbbá az eddigi ázsió eltűnésével iparunk, 
kereskedelmünk s termelésünk érdekében 
is szükséges.

Jegyzőkönyv,
fölvétetett Mura-Saordahelyen a muraközi tanító
kor 1892. junius hó 2-án tartott rendes évi köz

gyűlésről.

Elnök: Jeney G. Jegyző: Alszeghy A.

Jelenvolt Muraköz tanítóinak legna 
gyobb része.

1. Jeney elnök üdvözli ugy a tagokat, 
mint a jelenlevő egyházi tanfelügyelőt és a 
m -szerdahelyi iskolaszék tagjait, a gyűlést 
az alapsz. 12. §. értelmében határozatké
pesnek és megyitottnak nyilvánítja és a 
mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére Zrínyi Károly és Rhédey Ferencz tag 
urakat kéri fel.

Tischlér József ur egyházmegyei tan 
felügyelő e tisztében első Ízben üdvozd a 
közgyűlést s munkálkodására az Ég áldá 
flát kéri.

! Pál volt orsz képviselő elhunyta fölött a 
kör gyászának kifejezéséül a boldogult em 
lékét igtassa jegyzőkönyvbe — Elfogadtatott.

4. A kiküldött számvizsgáló bizottság 
jelenti, miszerint a kör számadásait átvizs
gálta és azt teljesen rendben találta, az ősz 
szes bevétel G4 frt 25 kr. kiadás 42 frt 
3G k r ; pénztári maradvány 21 frt 89 kr. 
Kéri jelentésének tudomásul vételét s pénz 
tárnoknak a felmentvény megadását. —  
Határozat: A közgyűlés a jelentést tudomá
sul veszi, pénztárnoknak a felmentvényt 
megadja és a hátralékosokra vonatkozólag 
abban állapodott meg, miszerint azok a 
hátralékok nagyságáról értesitendők oly uta 
sitással, hogy azt 50 kros részletekben kö 
telességöknek tartsák minél előbb törleszteni.

5. Olvastatik az elnök évi jelentése : 
„Tisztelt közgyűlés! Az elmúlt évben a 
választmány négy ülést tartott. I. ülése 
1891. junius 7-én volt. Választmányunk a 
központ által fölhivatott, hogy egy tételt 
ajánljon, melynek sikeres kidolgozázáért a 
kidolgozó egyén 50 frankos aranynyal lesz 
megjutalmazva Választmányunk a követ
kező (ételt ajánlotta: „A rajztanitás czélja, 
anyaga, tanmenete és módszere az e’emi 
népiskolában.®

Ülésünk második tárgyát képezte a tag 
sági dijak beszedése. Erre nézve abban á l
lapodott meg a választmány hogy a befolyó 
tagsági dijakat a pénztáros legelőször is a 
folyó tanévre könyvelje el Azonban a tag
sági dijak befolyása csak a jámbor óhaj 
tásnál maradt.

A mura szerdahelyi iskolaszék nevében 
pedig annak érdemdús elnöke üdvözli a 
közgyűlést azon Ígéretet téve. hogy mire a 
tanítókor még egyszer Szerdahelyen fogja 
közgyűlését tartan1, arra e rozoga iskoláé 
pület helyén díszes iskola-ház fogja hir
detni, hogy a kör intő szózatát Szerdahely 
községe is megértette.

2. Elnök indítványára a közgyli és 
nagyságos dr. Ruzsicska Kálmán urnák, 
megyei kir. tanfelügyelőnek királyi taná
csossá való kinevezésének kitüntetése fölött 
jegyzőkönyvileg örömének ad kifejezést

3. Elnök indítványozza : néhai Királyi

II. ülésünk aug 18-án volt, a midőn 
is Pólyák Mátyás kartársunkat megkértük, 
hogy az aug. 2 án megtartott magyaror
szági tanítók bizottságának ülésén körűn • 
két képviselje

III. ülésünk decz. 13-án tartatott E 
gyűlés egyik tárgyát képezte a mai köz
gyűlésünk részbeni tárgysorozata, továbbá 
a hátralékok behajtása; erre vonatkozólag 
abban történt megállapodás, hogy jó volna 
azt 50 kros részletekben törleszten1, s m int
hogy ezzel a munka szaporodik másod- 
pénztárnokul Thorday János kartárs válasz
tatott meg. Ezen gyűlés harmadik tárgyát

Tavasz elmúlt, némeiy gyümölcsét meghozta 
mór a nyár, de azért még mindig tart a drága
ság és az általános éhség. Tiflisz és Eriván váro
sok környékén oly kevésbe veszi a nép a Káspi- 
tó felől fenyegető kolerát, mintha nem is az öl 
döklö, hanem a megszabadító angyalt látná ben
ne. Pedig ha a kolera kitörne, alig vihetne vég
hez nagyobb pusztítást, mint e milyet az éhtüusz 
okoz mai napig.

A nomád kamukok, a doni kozákok vidékén 
alig lézeng egy pár szegényes falu; a többiben 
üresek az ólak, műveletlenek a mezők, térdig ér 
a húrján és a fű az utczákon. Tizenöt kormány
zóságban hasonló állapotokat lehet tapasztalni 
És ebben a tizenöt kormányzóságban, a mely 
Oroszország óriási területét öleli fel az idén sem 
várnak termést. Ha egyetlen rossz termés, a mi
lyen a múlt esztendei volt, ily messzire vitte az 
országot a pusztulás utján, hová sodorja majd 
egy újabb esztendő alatt a most következő, má
sodik rossz termés.

S z á ll a  felhő*

Oh, miképen száll a felhő 
Talán sóhajtásom fújja ? *
S oly fekele I Tán valaki 
Belemártotta azt búmba?

Mostan pedig hogyan szakad 
Szemeiből a künyzápor! . . ,

Észre vei le, hogy az én bús 
Szemeimből is könyár foly.

„Te eszemben vagy én nekem*.
Tőlem nem egyszer kérdezed:
Elfeledlek-e légedet ?
Legyek akármilyen helyen :
»T e e s z e m b e n  v a g y  é n n e k e m

Szőke fürtöd, két kék szemed,
Bibora^kad, haltyúkezed 
S a pihenés hókebleden . . .
» M i n d i g  r ó l a d  e m l é k e z e m . «

Eszembe jut ölelésed ;
Tüzes csókod kéjjel éget . . .
És szerelmed üdve lobban : 
» V a l a h á n y a t  s z i v e m  d o b b a n . «

Téged látlak mezőn s erdőn ;
Téged hallak zengő szellőn . .
Ha madár szól a bokorbaan :
»A t e  n e v e d  h a i t i k  o t t a n . «

VÁUOSSY MIHÁLY.

képezte azon jelentésem : miszerint muP 
őszszel lepleztetett le Zala-Egerszegen néha* 
Krób Pál tanfelügyelőnek síremléke, mely 
alkalommal a választmányt az elnök kép
viselte a körünk nevében a sirkŐre d'szes 
Koszorút helyezett.

IV. ülésünk május 1-én volt s ez ab 
kálómmal kizárólag a mai közgyűlés prog- 
rammjával foglalkozott, kü’önösen a tanítói 
szolgálati pragmatikával, melynek bővebb 
tartalmát Mencsey Károly tagtársunk a 
gyűlés folyama alatt lesz szives velünk 
meg smertetni.

A központi választmány megkeresése 
folytán van szerencsém még a következő- 
két elterjeszteni :

a) Azon t. kartársak akik az okszerű 
méhészettel óhajtanának alaposan mégis- 
merkedni, forduljanak az orsz. méhészeti 
felügyelőséghez, honnan díjmentesen meg 
kapják az ezen tárgygyal foglalkozó s Bu- 
ziáson megjelent füzetet

b Magyarország legújabb térképe az 
egyetemi nyomdában kapható csomagolás
sal együtt G frtért.

c) A központi választmány megkeresése 
foly Ián van szerencsém jelenteni, hogy az 
idei nagy megyei közgyűlés helyéül a sü- 
meghi nagy gyűlés határozatához képest. 
Keszthely jelöltetett ki aug. második felé
ben ; a menyiben ez évben esetleg egyete 
mes gyűlés tartatik ugy ez esetben az idei 
nagy gyűlés julius hó első felében Tapol- 
czán lesz megtartva.

Körünknek a mű t évben 97 tagja volt, 
jelenleg 95 van Ab ó Lendvai járásból 12 en 
csatlakoztak hozzánk. Ezek közül Muraköz
ből elköltözött 8, meghalt 2, ez utóbbiak 
egyikének már nyugdija volt. Az elhuny
tak emlékét jegyzőkönyvileg kérem m eg
örökíteni.

Iványi Andor alsó-lendvai tanár ur 
írásban tudatta velem, hogy betegsége aka 
dályozza a gyűlésen való részvételt. — 
Tudomásul vétetett.

G. Alszeghy jelenti, h >gy az EöiVös 
alapra az 1891. évre a következők fizették 
le 1 frtos tagsági dijakat: Fischerné-Dugo 
vics Betti, Jeney Gusztáv, Benc*ák Stana. 
Színkovics Ferencz Pólyák Mátyás, Al
szeghy Alajos, Pálya Mihály, Rédey F e 
rencz, Zrínyi Károly Csáktornyái ; Valló 
Vilmos kassai, Belányi Tivadar pozsonyi 
tanár és Pethő Jenő Csáktornyái gyógy 
flzerész. Összegen 11 f *t, mely összeg a köz
pontra Budapestre beküldetett és a .Nép* 
{autók Lapja* 1892. évi 12. számában 
nyugtáztatott

7. Következett Molnár Mária felolva
sása a következő tételről : „Magyar kisded* 
nevelés nemzeti szellemben.* A kitűnő ma
gyar ággal irt szakszerű felolvasást a gyű  
lés-örömmel hallgatta, felolvasónőt meg 
éljenezte és neki köszönetét szavazott 8 el
határozta ennek a megyei hivatalos lapban 
való közzétételét.

8. A népiskolai szervezet és a tanítók 
szolgálati viszonyainak szabályozása. Előadó 
Mencsey Károly kartárs.

Előadó a Horvátországban már ér* 
vényben levő szolgálati pragmatikára való 
hivatkozással terjedelmes javaslatot nyújtott 
a közgyűlés elé, melyet a közgyűlés egé
szen magáévá tett s azt a központnak fel 
terjeszteni határozta. Mencsey kartársnak 
a gyü'és fáradozásáért jegyzőkönyvileg kö
szönetét szavaz,



9- Kaczun Ignácz mura szerdahelyi 
tanitó ur ,A  község és iskoládról tartott 
felolvasást, melyet a közgyűlés tudomá« 
sül vett.

10. A jövő közgyűlés helyéül Csák 
tornya jelöltetett ki.

Elnök a megjelent tagok s vendégek
nek köszönetét mond, a gyíílést befejezett
nek nyilvánítja.

Kmf.

ALSZEGHY A. s k JENEY GUSZTÁV 8. k.
jegyző. elnök.

Hite'.esitjük :

ZRÍNYI KAROLY s. k.
RHÉDEY FERENCZ s. k.

K ü l ö n f é l é k .

E l ő f i z e t é s i  fo  1 hi  v á s .  T isztelet
tel kérjük mindazon t. előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, szíveskedjenek  
az előfizetést megújítani, illetve  hátralé
kaikat m ielőbb beküldeni, nehogy a lap 
szétküldésében akadályok m erüljenek fel.

gisses esküvő volt városunkban tegnap 
d. u. 6 órakor. P e t h ő Jenő helybeli gyógy
szerész vezette oltárhoz K r a s o v e c z  Anna 
urhölgyet. Boldogság kisérje frigyüket 1

Áthelyezés. Szita Lajos, nagy kanizsai
m. kir. adóhivatali ellenőr hasonló minő
ségben a győri adóhivatalhoz helyeztetett át.

kinevezés. Nagy Lajos mura-szent-már 
toni községi tanitó a ráczkanizsai áll. elemi 
iskolához rendes tanítóvá neveztetett ki.

igsküvő Pollák Béla belovári kereskedő
f. hó 11 én esküszik örök hűséget Mosler 
Hentiette kisasszonynak Szent-Ivánon.

iégeső. Folyó hó 5-én d. u. 3 óra után 
nagy vihar vonult el városunk fölött. Fél 
órai időközben kétszer is hullott jégeső A 
második alkalmával tojás nagyságú jegek 
estek, melyek különösen a gyümölcsfákban 
tettek nagy kárt.

—  ,Á csiktoryai áll. segélyezett községi 
nyilv. polgár, fiúiskola értesítője az 1891 — 92 
isk. évről P á l y a  M i h á l y  igazgató szer- 
keztésében megjelent Fékezést »Az 1891 
népszámlálás Csáktornyán" czimen Zrínyi 
Károly irt bele, melyben pontos részletesség 
gél vannak fölsorolva a város lakosságára, 
nyelvére, nemzetiségére, számára vonatkozó 
tanulságos adatok. A tanítótestület 9 tagból 
á llo tta  hitoktatókkal együtt Az I - V Í  
osztályban volt (1 40, 11. 23. III. 22.
IV. 10. V. 4 VI. 3,) 102 növendék, kik 
közül r kath 72. ág. ev. 3 s izraelita 27. Úgy  
a tanítói, mint azifj. könyvtár számos müvei 
gyarapodott A Zrínyi önképzőkör működő
iéről részletes jelentés számo’ bp. A szegé
nyebb sorsú növendékek közül többen pénz
éé könyvjutalomban része ültek. AjövŐisk. 
év kezdete szept. 5 én lesz —  A p e r l a k i
m. kir. állami elemi fiú- és leányiskola 
1891- 92 évi értesítőjét T ó t h  Sándor 
igazgató állította össze. Ezen iskolában ősz 
ízesen 11 [tanitó és tanítónő volt, kik a gyakori 
betegeskedőnek miatt gyakran helyettesítet
ték egymást. Az I — VI. osztályban tanult 
fiú (I. 84- II. 41. III 43. IV, 50. V 34, 
VI* 6.) 258 ; leány (1- 76. II. 59. IH. 58. 
IV* 48. V 22. Vb 20.) 283. összesen 541. 
Ezekből magyar 28, horvát 510, német 2 
Vallás szerint, r. kath. 520, izraelita 21. 
A  következő isk év szept. 5 -én  fog kez
dődni.

— GazdAs&gi em lékeztető jnlius=<ra. 
Gabonafélék aratása, betakarítása és fűz ellen 
való biztosítása. A répa, krumpli és kukoricza 
megkapálása. A vakondtúrások elteregetése. — 
Igás lovak usztatása, sertések fürdetése. A barom- 
íiak a tarlón legelnek. Gyümölcsfaágak főltámoga- 
tása. Gyümölcsök: cseresznye, megygy szedése 
kora reggel. A faiskolában rovarok irtása. A kony
hakerti vetemények kapálása, gyomlálása, öntö
zése. A dinyének trágyalével való leöntése. A 
szőlőben honaljazás, kacsózás. Borok íeltöltése. 
A méhesben a rajzás megszüntetése s a neláni. 
késői rajoknak az anyakasba való visszaverése, i

— Kítezönotnyilv&nit&«». A hodosáni I 
áll. elemi iskoláuál a tanévet befejező vizsgák 
junius 24-én tartattak meg. Ez alkalommal Főt. 
Peczek György plébános ur a magyar nyelvben 
legtöbb előmentelt tanúsított növendékek között 
tankönyveket, képekül és pénzösszeget osztott ki. 
— Fogadja a nemeslelkü szives adakozó ado
mányaiért a megjutalmazott növendékek s a t&n- 
tesület hálaérzettel párosult forró köszönetének 
nyilvánítását.

Megerősítés- Pálinkás György állami 
tanilőképezdei szolga jelen állásában vég
leg meg lett erősítve.

— KöszönetnyilvAnit&s. T. Fischer 
Dugovich Betti úrnő m. hó 26-An szives volt a 
közs. népiskola tantestülete alaptőkéjének gyara- I 
pitiásához 8 írttal járulni. Fogadja e helyen is a 
tantestület iránt viseltető eme jóindulatáért annak 
hálás köszönetét Csáktornya 1802. julius 2. Jeney | 
Gusztáv ig. tanitó.

balatoni mese. Érdekes, hogy az özvegy 
trónörökösné füredi látogatása idején mi-, 
csoda hir keletkezett a balatonmelléki nép 
közölt. Azt beszélik most ott szájról-szájra, 
hogy a leendő trónörökös, Ferencz Ferdi« 
nánd főherczeg soká nem íog megházasodni, 
mert vár valakire. Ez e valaki pedig nem 
másj mint — Erzsiké főherczegkisasszony, 
Stefánia főherczegasszony kis leánya. Hét év 
múlva azután őt fogja feleségül venni a 
trónörökös, hogy ha már az anyjából nem 
lehetett, legalább belőle legyen magyar ki
rályné.

(£z ösmagyarok kutatója. Érdekes életű 
ember halt meg a minap Tördemicen, Za- 
lamegyében: Pados János dr., Székesfehér
vár egyházmegyei nyugalmazott áldozópap, 
volt zsámbéki plébános, kerületi alesperes, 
48-as honvéd ;és gyakorló orvos. Hetven- i 
három évig élt Pados János, a nélkül, hogy 
szive vágyát betölthette volna s végrehajt- j 
háttá volna azt a tervét melylyel, mint ifjú, j 
kilépett az éleibe. Pados János arról álma- 
dozott. hogy ő elmegy Ázsiába és fölkeresi; 
a magyarok őshazáját- De alig hogy az é 
letbe kilépett, kiütött a szabadságharcz. Az 
elhunyt, mint a 10-ik honvédzászlóaljnak 
vitéze, tevékeny részt vett szabadságba!* 
czunkban ; ezért az osztrák hadi törvény 
szék várfogságra ítélte s előbb Munkács, 
később Olmülz várában volt elzárva, mely 
utóbbi helyen Szlávy József koronaőr osz
totta meg vele czelláját. Visszanyervén sza
badsági, Károlyi György gr. három ifjabb 
fiának lett nevelője. 1866 bán a budapesti 
egyetem orvosdoktorrá avatta. Pados ugyanis 
mint orvos akart útra kelni, hogy fölkeresse 
a magyarok őshazáját s ezért szerzett dip
lomát magának. Évek hosszú során át nagy 
gondal előkészített utazásából azonban ekkor 
se lehetett semmi: mint ő mondta, »meg
gátolták az emberek«. Ekkor lett belőle az
után őseink hazájának nyomozója helyett 
zsámbéki esperes-plébános. Évről az állásá 
ról 1872-ben lemondott és tanulmányi útra 
kelt; ezúttal sorra megtekintette a konti 
nens nevezetesebb orvosi intézeteit, Utjából 
visszatérve, a Balaton zalai partjának legfes- 
tőibb pontján, Szigliget és Badacsony között 
fekvő kis birtokán telepedett le, hol mint 
a környék keresett orvosa haláláig műkő 
dőlt. Ezen a gyönyörű vidéken álmodozóit 
holta napjáig az őshazáról, melyet meg nem 
láthattak szemei.

— VAsAr. A kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, hogy a Zala-vArmegye területéhez 
tartozó Botornya községben junius 8 Ara esett de 
elmaradt országos marhivasár helyett julius 11-én 
pótvAsár tartassák.

— A  „Magyar Géniusz" cziraü társa
dalmi, irodalmi és művészeti heti lap, mely Hevesi 
József és Kaczag Vilmos szerkezténébeu folyó évi 
január hó 1-én megindult, rövid félévi fennállása 
után, máris a legkedveltebb, legelterjedtebb képes 
hetilap Magyarországon. A »Magyar Géniusz« úgy 
külső kiállításánál, mint belső tartalmánál fogva 
méltán foglal helyet legelső szépirodalmi lapjaink 
között, sőt sok tekintetben kiállja a versenyt a 
külföldi legelőkelőbb illusztrált lapokkal is. Mun
katársai közé tartoznak legelső íróink ős müvésae- 
ink, kik a magyar olvasóközönségnek egy, valóban 
a legmagasabb nive&un álló lapot nyújtanak. Ktt 
lönösen kiemelhetjük munkatársai közül irodal
munk egyik büszkeségét, D ó c z i Lajost ,  a ki 
kizárólag a »Magyar Géniuszának Írja gyönyörű 
tárczaczikkeit, mint e lapnak állandó rondes mun
katársa. A »Magyar Géniusz« nagy súlyt fektet a 
napirendben lévő aktuális eseményekre, melyeket 
a leghivatottabb tollak ismertetnek, s melyeket a 
legkiválóbb művészek mutatnak rajzokban. Egyik 
speciállitását a „Magyar Géniuszának képezik a 
színes illusztrálták és mellékletek, melyekkel még 
a külföldi hasonnemü válalatokat is túlszárnyalta. 
Mindezek melleit a .Magyar Géniusz" a legolcsóbb 
hetilapok egyike s a közönség, mely méltán ér
deklődik az illusztrácziók iránt, melyek az esemé
nyeket képekben mutatják be, könnyű szerrel 
juthat e fényes kiállitám laphoz1 A „Magyar Gé
niusz" előfizetési ára egész évre 10 írt, félévre 
5 írt, negyedévre 2 írt 50 br. Az újonnan belépő 
előfizetőink a „Kenyér" czimü emléklapot ingyen 
kapják. A „Magyar Géniusz" szerkesztősége és 
kiadóhivata Bupapeat, VIl- kerepesi ut 14.

— Me£7ei hírek. Z a l a  m e g y e  k ö z 
p o n t i  v á l a s z t m á n y a  junius 28-án  
farott ülésében a képviselő választók név
jegyzékét állapította meg, egyúttal a fölszó • 
lamlások idejéül f. hó 5 — 15 ke közti időt 
tűzte ki. — H o r v á t-8 z e n t-M i k 1 ó I o n 
uj iskolai épületet fognak fölállítani —  
S ö r g y á r a t  fognak alapítani N. Kanizsán 
250000 írt alaptőkével — A l s ó - D o m b o  
r u n néhai Hirschler Gyula arczképét az 
olvasó kör alapításának 25 éves évfordulója 
alkalmával ünnepélyesen leleplezték. — A 
k e s z t h e l y i  ipartestület az iparos tanulók 
által készített ipartermékekből f. hó 3-tól
10-ig tartó kiállítást rendezett. — o  x 1 1 a y 
Ignácz keszthelyi czipészt az orsz. iparegye- 
RÜlet iparága terén kifejtett érdemeiért az 
egyesületi bronzéremmel tüntette ki. — 
E s k ü v ő k :  Árvay Lajos megyei t. főü
gyész Csillagb Sarolta urhülgynek—, Su« 
jánszky Imre erdész G r o b m a n n  Ida 
kisass^znynak, K o p e c z n y  Károly készt 
helyi |gazd. tanint. pénztáritok pedig Gart
ner Corneliának esküdött örök hűséget* — 
S z 1 o t a Ferencz zala szt-iváui lakos ve
zetéknevét Z a g y v á i r a ,  S t e r n  Miksa 
zala egerazegi lakos pedig Csillagra m agya
rosította.

— Hazai hírek. A király azt a tollat, 
mellyel a koronázásról szóló s a korona 
lepeosételéae alkalmával felvett jegyzőkönyvet 25 
év előtt aláirta, a nemzeti muzeum ereklyetárának 
adományozta. — Si mór János hagyatékát örö
kösei közt fölosztották, kik 1.063*465 frtot kaptak, 
A fökáptalan kezelésére bízott szegény alapnak 
700,000 írt jutott. — A f őrendi házban  
nagy elkereszteli vita folyt le, melynek kimagasló 
pontja Vaszary K. herczegprimás beszéde volt. 
Ennek végeztével a herczegprimás, kedvencz mu
latóhelyére Balaion-Füredre utazott. — B e t h t e n 
András íöldmivelési miniszter e hó elején Bal&ton- 
Füreden volt az állam részére vásárlandó uj ssö- 
iötelep § a fonyódi szőlőültetvények megtekintésére. 
— A zágrábi  uj pályaudvart e hó lén nyitot
ták meg s adták át a forgalomnak a bán és nagy 
közönség jelenlétében. — A s zegedi  kötélgyár, 
melyhez hasonló egész Közép Európában alig van, 
e hó 5-ón kigyuladt s a lángok martaléka lett. Az 
összes kár megközelíti a félmilliót. — A győri  
jogakadémiát a mostani vizsgálatok után bezárták.

FELELŐS SZERKESZTŐ 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F

')  . i



IX- tečaj Broj 28.Va Čakovcu 10-ga juliusa 1892.

fi urednikom moči je avaki dan 
govoriti med II i 12 vnrotn. — 
8ve pošiljke tičuče ae aadržajano- 
▼inak, naj ae poSiljaju na ime 
* » r r l t a l  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

g
1’r ed p ln tn a  ven a  f e :

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Z A B A V A .

S a m o  s im  š o jim .

Bila je negda jedoa stara gospodična i 
ova bi jako rada bila muža imala.

D olU e joi bila pucica kakovih petnajst 
do SestuajS let stara, pred mnogo i mnogo 
letih najme, onda je, kak to ved navadno 
biva, jako zbirala Ona je mnogo i premno
go lčpih pripovestih i bajkah čtela, a vu 
najviše takovih poprek i povduž istinitih pri- 
povestih, dobile su dapača i najsiremašnije 
devojke, ako sn samo lepe bile, bez svakoga 
velikoga truda, kraljevske prince i druge 
veh kaše za muže. No, lepa je naša pucica 
baš bila, vu ouo doba najme, i zato si je 
vn glava zabila, da njezin maž mora barem 
ministrov sin biti, a zvrbu toga još mora 
izhadjati iz najstareše plemeDščine ove kra- 
Ijeviue.

Ali plemeniti ministerski sini su bal 
vu ono vreme svi na putuvanje oti li, za da 
vu svetu nekaj vide i probaju, i tak je do- 
šlo, da nijedan nije imal vremena po nju 
dojti. Vu tom vremenu je iz mlade pacice 
postala mlada gospodična.

Sad je mlada gospodična počela čteti 
romane, i stim je njesina duda dobila pože

lenje za 3oldačkom oflicirom —=* počamši od 
lajtnauta pak dalje gore.

Offičiri, a osobito pa k o lepi lajtoanti 
su doduše mlade i lepe gospodične imali vr 
lo radi, ali ženiti, kak to več ide, bi samo 
bili one hoteli, kője su imale puné kese, pik 
makar onda niti nebi bile tak mlade nit* 
lepe.

Naša mlada gospodična ali, bila je rav 
nič lepa, ali žalibože pri kesi jc zlo stala. 
Iz toga zroka je ona malo po malo, kn>z 
više vremena najme, postala samo gospodična 
bez naslova mlada. Ona bi sada bila i koje 
mu porgarskomn činovniku vu staluoj i si- 
gurnoj službi svoju ruku prožila, naravski 
ako bi bil snažen i odiičan te bi si pri njoj 
svoju sreču na vrlo uljudni način izprositi 
znal.

Ali za ono vreme su lépi purgarski či- 
novniki vu svojih kancellarijah toliko posla 
imali, te im je dobro države na toliko na 
srdca ležalo, da nisu niti vremena imali na 
ženitvu misliti, a ako si je i koj tu kuražu 
vzel, da bude ne samo č novmk nego da i 
Človek postane, tak si je za ženu vzel go
spodična, koja još nije romane čtela, a me* 
sto toga je znala dobro kuhati, rubačj šiva
ti i gače krpati-

Naša gospod čua je ravnič znala fran 
cnzki govoriti, pristojno se naklanjati i jedno 
malo ljudem krpice prišivavati, ali takova

prosta dela, kak kuhati, šivati i krpati, to 
jedan put za navek ona nije razmela.

O vak je ona postala, posie dngog vre 
mena naravski stara gospodična sa uvék mla
dim srdcem.

To uvék mlado srdce je ali podjednom 
hotelo muža dobiti, i ona bi kroz sada na
vadni oglas vu novinab to potočiti hotela, 
ali za ono vrčme, vu kojem se je to sve 
zgaijalo nije još bilo novinah.

Kajti pak je stara gospoiičaa čula od 
svoje kume, da nam božji svetci vu svih ne- 
voljah i težkeč»h na pomoč priskočc, ako je 
samo skrušeno za to zaprosimo i vu nje na
še sve ufanje postavimo, osabito da je sveti 
Autou paduanski več mnogoj staroj gospo
di ni mula priskrbel, dapače vu posve zdvoj- 
nib slučajih i okolnostib, odlučila je na toga 
nebe>koga ču dači ni tel ja i pomcčuika se obr- 
nuti.

Ona je usléd toga vu podpunoj zaufa- 
uosti više krat hodočastila k kapelici reče- 
noga svetca, koja je bila jednu vuru od va- 
raša udaljena vu lépoj tiboj dolini.

Jeduoč se je dogodilo, da je stara go
spodična opet jedau krat posve sama vu ka
pelici pred piljom svetca klečala i njetpu 
iuhku tugu srdca svojega tužila. Uvčk ml a- 
do srdce stare gospodične bilo je tak prcna- 
punjeuo, da su iz njezinih tihih željah glas
ne reči postale, i kajti Je  stara gospodična



S v . iz p o v e d .

Prije nekoliko Rodinah, dok je još je- j 
dan i sada vu Magjarskoj živuči moj pri
jatelj, Pater N. N. vu Peruhskem kloštru 
bil, dogod:1 se je vu samom varašu Peču 
hu, kak mi je inti Pater sam pripovedih I 
sledeči slučaj .

Néki fiškal pečuhski, koj se je vu sve, 
kaj je bilo katoličko, kakti osa ili srš n 
zadeval, bil je navaden iz svetih obredov, 
svete izpovedi i prič esti, processiah i t. d. 
svakom prilikum se norca delati — pope 
je samo imenom „črni" nazival, valjda za
to, jer noše črnu halju, a nenose črne hla
če, črni frak i črni cilinder škrljak — — 
i vu obče je katoličku veru svakom pri 
likum kakti popovsku izmišlotinu i švin- 
del nazival.

Osobito pako se je drl na kloštre vu 
koj ih, da tobož sami lén jaki zabadav Bogu 
dane kradu te se od tudjih žuljev lépő hra
ne i debele. Od sv. izpovedi je znal više 
lažljivih pripovestih pripovedati te je sva- 
koga bedakom okrstil, koj se je iáéi spo
vedat i priče' čat.

Jednoč, bilo je vu vreme korizmeno, 
poku-i netko na fiškali evili vratih i na 
navadni »szabad" stupi vu sobu jedan pa
ter domačega klošlra i ličkala lepo pozdra 
vi. Ov se osupnjen stane i pozdrav od- 
zdravivši popojde nekoliko koračaja supro 
ti palru te ga zapita kakovu želju ima.

Nft to mu velečastni pa*er mirnim i 
ozbiljnim glasom reče : Ovde njim preda- 
jem 170 forinti, koji su njim prije osam 
mesecih vkradjeni bili. Oni to, da su nov
ce nazail dobili, jedino mogu svetoj izpo» 
vedi zahvalitti, koju su toliko krat smeš- 
nosti ‘izvrgavali.

Kaj nijeden paragraf njihovog kazne- 
nog postupka, nijedan sudac niti strah 
pred tamnicum nije moguči bil, to je bila 
moguča, kak vide, sveta izpoved. Neka vu 
buduče taj sveti inštitut več radi njegovih 
posledicah i basni, koju nam donaša, sme-

kak je več [rečeno, vu kapelici sama kak 
prst bila i pred piljom klečala, zdehne iz 
dubljiue duše svoje, kak je samo najglibše 
mogla te vu zdvojnosti čisto na glas reče :

Dragi sveti Anton ! ja te prosim najpo- 
nizat še dajtni z i ime božje mu a ! Ali daj mi 
takovoga, za kakovim moje srdce hlepi i koj 
bu po mojem gustuiu. jednoga lepoga, jedufko 
zraščenoga, z modremi očmi i s örnum bra- 
dum rauža ! Znaš dragi sveti Anton s črnum 
bradum su mi najdragši.

Pripetilo se je pako na dalje, da je baš 
vu isto vreme zvonar kapelice za oltárom ne 
kaj posla imal. On je poslušal neopažen zdi- 
havanje i prošnju stare gospodične i jeruo 
je bil Salivdjija, a ženu je več imal, došulja 
se po tiho za pilj svetea i odgvori glasno :

Jako mi je /al, da tvojoj želji zadovo
ljiti nemrem, jer črni su mi sc baS ovih da- 
nah ziáli, tc za ov hip imam samo jedaoga 
hrdjavoga, a i on je čorav i na plečih ima 
kvrgu, kak je človečanska glava, veliku.

Staroj gospodični su se na te rčči sve
tega Antuna oči zakresila i sva vu sreči, da 
je od svelca posluhnjena, hitro zavikue :

Samo sim žojim, sveti Antun! Samo 
sim žojim, pak makar je kakov goder 1

Služil: 
Kollajr.

hu neizvrgavaju, a to tim više, jer su i 
oni krščeni katolik, imali su sigurno boga 
boječe katoliške roditelje, a imaju i sada 
naprama sv. áakramentu pokore ozbiljne 
dužnosti. Zbogom nek ostanu !

Osupnjeni i pun začudjenja gledi fi
škal sad na novce na stolu, sad na vrata, 
čez koja je pater odišel. Stal je tu kak da 
bi iz oblakov bil opal i sam nije znal, kak 
mu je bilo pri dušil „Dak!e ove novce mi 
je nekoj lopov vkral i nikaj ga na povra 
tek istili nije moglo genuti, do jedine iz 
puvedi! — Mora ipak nekaj na spovedi 
biti 1

Istina ! I je na spovedi nekaj — i ne 
samo 170 forinti, nego nebo i pekel su 
na njoj, veki večno bla/enstvo i prokletstvo 
su na njoj, — za milione i milione dušah.

Od onoga vremena nije više fpkal 
preko.svete izpovedi niti čre/. svečenike 
govoril, on je dapače bil od onoga vrč 
mena vile krat vu cirkvi pri prodečtvu vi 
djfc.., a dojduče velike srede su ga videli 
gde se med dijaki i pričešča.

Složil :

(gm. gollay,

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

nike, naj nam na početku tretjega fer- 

talja predplatne zaostatke po pošti pošleju, 

i predplate za novi fertal ponoviju. Cena 

naših novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 

pol Ijeta 2 frt.

Požar.

Vu O-zlányu (B o š  varmftgjija) izgorele 
«u ovih dnevov 142 h>žc i poleg stoječimi 
stanji. 80 familijah ostalo je prež kruha i 
krova. Vu ognju su zaglavile dve per.šone.

Soldačka tortura,

Novine „Egyetértés* javljaju : Na 27- 
ga jnniuša držal je general Blažek soldačku 
vizitu nad 86, pešačkom regimentom, kojom 
se je prilikom javilo 14 Soldatov k divizij— 
skom raportu. Vsi su se pritužili proti straž• 
mrfitru Feliéin, koji je prav strahovitim na
činom mučil soldate. Veli se, da je Fehér 
jednomu pešcu, koji je nosil duge lasi, pole- 
jal glavu s petróleumom pak ga onda vužgal. 
Sbog toga su siromaku izgoreli Jasi do kože, 
a kuta se spskla. Divizionar Blašek odredil 
je s mesta oštru iztragu proti ober.šteru ba- 
runa Filipu Scottiu, kapitanu Bittera, T o -  
doru Zoretiču i stražmeštru Fehéro, vsim od 
86. pčsačke regimente. Fehér je zaprt.

Vugodno iznenadjenje.

Parižki vulični popčvač Liiia U lm an, 
pop val je nezdavnja vu jednoj maloj krč* 
mici i igral je gitaru, koju mu je njegov 
vujec prikazal. Jeden od nazočnih gostov 
splel se šnjim vu svadju, iz koje je nasta
lo krvavo tučenje. Protivnik Ulmanov otel 
mu gitaru i razlupa! je nju na njegovem 
hrbtu. Odpeljani su onda obedva k policiji 
gde je policajni činovnik DreŠ pregledal 
(previziteruvel) gitaru. Kad je to potrtu 
gitaru pregledaval, našel je nutri 3000 fo* 
rinti. Vezda je nastala neizrečena radost 
za popévá a Vu svojem veselju pružil je 
on protivniku ruku i rekel mu je :  Ja od- 
ustajem od tužbe, ar prež vaših batina 
težko bi bil našel ovo blago. Najljepše je 
pak pri tom da protivnik UlmauOv. 
koji mu je razlupal (potrl) gitaru išče od 
njega nagradu.

Kardinal Theodoli.
Vu Rimu je vumrl 20 ga juniuša kar

dinal Augusto Theodoli, stari papin prija
telj Theodoli rodil se je 18-ga septembra 
181 D. ter je vu konzistoriju od 7-ga juni- 
uša 1886. imenuvan bi) za kardinalom. 
Vezda je broj živučih kardinalah spal na 
55, tojest na menje. nego ih je ikad od 20

Ž e n a  p o g in  o  lo g a .

i.

Samo četerdeset i drugi bataljun, ter 
poljski črlenkape ostali su na bojnom polju.

Ostali su pobegli
Komaj jeden kapitan narodne garde pre

ostal je od bežeče svoje kompanije ; bil si 
je strgal svoj portépé, pograbil hičenu puš- 
ku i prežel je vu rede borečih sc Soldatov.

I zaori burna pesmi, popévka vojaka
Poljaka :

Jíiczi táczi vojaczi,
Klapczi Krakoviaczš 
Oservena esapiezka 
Moja kohauiczka !

(Ovi tu V0j8CZl,
Krakovski su mladci,
C.crlena kapica,
Moja ljuzeznica).

A vu sredini ovo halabuke grmi grm- 
liavina kanonov (ltukov), štropot konjah i 
bojua vika neprijatelja.

Dalje, vse dalje brli popčvajuča četica 
(Sereg) Poljakah, — i dostigli ju pregonitelji 
njezini; ona se obrne, sproži puške, natekne 
bajunetc i spravi se na borbu.

Zatim su nazad se vugibali mirno i 
popevali podjedno svoju bojuu pčsrau. tftuki

su šumeli, konji štropotab, kuglje fučkale 
mimo njihovih vnhah.

Da se nije suprotstavila ova mala četa 
(mali šereg Soldatov, poginula bi vsa voj
ska 1

Jedini ov mali šereg zadrživa! je na
predujočega neprijatelja, komu nebi mogla o- 
doljeti ni deset puta tolika vojska.

Borili su se do kesne večeri, vsi izra- 
njeni, no nijeden mrtev.

Vezda ih je napalo ueprijateljsko konja- 
ničtvo bčsnom navalom ; borba je spodobna 
bčsnoči vodenim slapom, razbijajuéi se o pe- 
činu ; vudirajuči bajuneti zvenče dim i prah 
okru/uju boritelje — samo se špice zastavah 
vidiju.

Vlegli su se oblaki praha ; četica po* 
vlači se nazad ali ne preobladana; napredu- 
juče konjaničtvo zove bojna trobenta nazad; 
boj šte (zemlja gde se je boj bil) je pasto.

Vu modrastoj daljini videli su se znaki 
(znamenja) nazad povlečuče vojske, kakti 
temna tenja oblak**, kaj ga vetri gone;

Vu zg&žcnoj travi zaostal je jeden ra
njeni vojak (sóidat); — vurairuče lice gledi 
mu vu nebesa ; iz o< ih mo se bliska turob
na svčtlost sumračja.

Po modroj dolami teče rumena, topla 
krv; na muževnom, Ijepom mu licu več po* 
Civa bljedoca smrti,

Jod jcnkr&t hoče, da se podigne sa zem-
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