
A nőnevelés.
A nők praktikus nevelése az állam- 

hatalom íőérdeke, — ezt mondtuk lapunk 
egyik közelebbi számában. Fűzzük most 
tovább a dolgot s részletezzük kissé a 
kérdést.

A nőnevelés testi, erkölcsi és szellemi 
oldalait véve alapul .ezek első intézőjéül 
csakis az édes anya gondolható, mert le 
ányához őt nemcsak a vér egysége, bánéin 
a szeretet s a közös érzelemvilág is íüzi 
ö  leánya őrangyala, mintaképe, ő képes 
gyermeke szivét fénylő tisztaságban fejlesz 
teni s a romlottságtól megóvni. A leány 
csak anyja árnyékában fejlődhetik legszeb
ben s annak ráhatásai alatt teremt ma 
gának oly családias érzelmeket, melyek ké* 
pessé teszik majd őt is a család szivvilá- 
gának vezetésére.

A leánynál is az ép, egészséges, kifej
tett testalkat az, mi későbbi íejlődésének 
elengedhetetlen kelléke. Az anya első köte
lessége leányának fejlődését ez irányban 
vezetni. Ne kárhoztassa íolylonos szoba
életre ; mozgás az ő eleme s a jálék oly 
szükséges neki, mjnt a jó házi kenyér. Ki 
a szabd levegőre, hol virágot szed, ás, ö n 
töz és plántál. Hadd fürödjék a természet 
éltető erejében, a nap hadd süsse el arczát, 
teste annál edzettebb, vonásai annál bájo 
sabbak lesznek. Fürödjék, ússzék s ne le

gyen kényes az idő gyors változásai iránt, 
később serdültebb korában annál jobban 
fölhasználhatja az idevágó eszközöket: kor
csolyázást, lestgyakorlatot stb.

Az anya erkölcsi ráhatása már az első 
évben kezdődik. Dajka és nevelőnő itt lég 
többször csak ronthatnak, de szépet nem 
építhetnek, Az anya gyöngédsége s szerete- 
lével gyakorolhat a leányka erkölcsi fejlő
désére legállandóbb s legmaradandóbb ha
tást. Az ő kedélynyugalma, szivének emel 
kedeltsége nemcsak állandó vezető, hanem 
folytonos példa is a kifejlő gyermeki er 
kölcsi világra nézve- Az anya szakadatlan 
s folytonos teendője leánya testi és erkölcsi 
haladását vezetni, arra felügyelni. Tegye azt 
odaadó buzgalommal, aggódó szeretettel, 
kitartással s nyugodtan vezetheti be az 
életbe neveltjét.

A leány szellemi nevelése, tanítása 
szintén fontos dolog, mert ez készíti őt elő 
jövendő állására, családi helyzetére. A nők 
tanítására szellemi magasabb kimivelésére 
szükség van. de csak oly mértékben, a 
mennyit könnyen, s természetes módon 
képesek fölfogni, földolgozni. A tudás, az 
igazságok, eszmék s elvek ismerete a finom 
miveltségre vezet, mi a nőt kedvessé s be
csültté teszi. Miveit leikével, modorávál a 
nő vezeti s óvja meg tisztaságát a társa
dalmi illemnek. Képeztessék ő is oda, hogy 
a tudományok alapjait ismerje, tájékozva

legyen korunk haladásáról s a világot ve
zérlő eszmékről.

11a az anya-iskola gondos tevékeny
sége a leány kedélyi s erkölcsi világát a 
maga fénylő tisztaságában megteremtette: 
egyúttal fogékonynyá tette a szellemi táp
lálkozás iránt is. Miveit Ízlés, fogékony 
szellem, a szép, nemes, tiszta s erkölcsös 
iránti hajlam leghívebb kísérője lesz neki 
az iskolában. Az iskola feladata a szellemi 
éleinek tartalmat, értéket adni; küldjük te 
hát a leányt is iskolába. Az iskola nem 
kezdője, hanem folytatója az anya működé
sének, mert a testi, kedélyi s erkölcsi érdé 
két neki sem szabad figyelmen kívül hagyni. 
A tanítás komoly tanai elvei csak keretét 
képezik azok erkölcsi tartalmának, hatásának 
Az iskola nemcsak tudományos elveket kell 
hogy közöljön, hanem hatnia kell az érze
lemvilágra, s éppen a tudományos tételek, 
igazságok világánál fejlődik biztosan a belső 
egyéniség s mintegy meggyőződést merit a 
külső fejlődés okos irányítására.

A nő egyénisége az iskolában íejlik ki 
s az anya és iskola állandó közrehatása 
domborítják ki szivének, eszének tartalmát 
s teszik őt jövendő hivatása szerint elég 
okossá, szellemessé. Ezzel nem azt m ond
juk, hogy a leány ép oly magas szellemi 
kiképzést nyerjen, mint a férfi világ. Mihelyt 
a nő jövő hivatásául nem a kenyérkere
sést, hanem a családot jelöltük meg, ezzelA „Muráin:" támíja

A  született feltaláló.
trta : BÉRŐL SÁNDOR.

Leereszkedő köszöntéssel toppantott be reg 
geli H órakor Edison Elihu amerikai honpolgár 
Sir Tbomaon Haddao szabadalmi irodájába. Az 
iroda egyike a legjobbaknak és legkeresettebbek* 
nek és Edison Elihu ur egyike a legutolsó klien
seknek.

Az iredában a szolga porolta az álványo- 
kat és asztalokat, kívüle senki sem volt az iro
dában. De azért Elihu, rendes szokása szerint, 
méltóságteljesen leereszkedett a Thomson ur kli 
enseioek szánt karosszékbe, épen úgy, mintha 
legalább is pár ezer dollárt hozott volna a talál 
mánybuvárnak.

Edison Elihu 42 éves férfiú volt. szakái, 
bajusz és biztos jövő nélkül. Mesterségének a 
műlakatosságot vallotta ; tényleg tanult kereskedő, 
elcsapott vasutas, szolgálatban levő házmester és 
született lángész. és leltaláló volt. — Ez utóbbi 
mesterségében a legnagyobb tökélyre vitte. Talál
mányainak számát ő maga sem tudta; de annyit 
önérzetesen állított mindig, hogy találmányai as 
emberiség jövő boldogságát hordják méhtikben. 
Lángeszét az iparnak egymástól nagyon távol eső 
terein foglalkoztatta. Találmányai a legváltozóbb 
ipari czikkeket ölelték fel és megtöltötték bizar 
észmékkel agyát, mintái pedig szűk lakásának 
minden zsgéi-2ugát. Annyira vitte a feltalálást,

hogy bizony ha istállója van, még ebbe is csupa 
uj találmányi! minta paripát állított volna.

Mint minden emberi cselekedet, úgy Edison 
Elihu találmányai is alá voltak vetve holmi iöldi 
fogyatkozásoknak. Először semmit sem érlek, má
sodszor a legbizarabb kategóriába tartoztak, har
madszor azt a szégyent hosták Elihu lejére, hogy 
miattuk, bölc9 okozójuk New-York összes, szám-
szerint 05 szabadalmi irodájából k i ....................
— Edison Elihu a pénztelen feltalálókhoz tarto
zott, de azért ez — a kiküszöbőltetés keserves 
perczeitöl eltekintve — nem hervasztotta el vi
ruló reményeit.

Minden reményének, önbizalmának és egész 
lényének egy támpontja volt : a neve. Ezt hang
súlyozta valahányszor egy-egy találmányáról be
szélt — soha sem beszélt másról. — Ezzel akart 
imponálni, meg a leborotvált ábrázatával, amilyen 
a valódi Édisonó is. Csak egyről feledkezett meg. 
Arróí ugyanis, hogy az igazi Edisonnak a neve 
Tamás, Elihu pedig a feltalálás bűvös mestersé
gében vólt Tamás. A villamosságban s a repü
lésben legtöbbet fáradozott Elihu s a repülés te
rén nem is kellett kísérletekkel vesződnie, mert 
valahányszor egy-egy szabadalmi irodába ment, 
mindannyiszor önkéntelenül kísérletezett.

Első találmánya egy ablakkal ellátott eser
nyő volt, melynek czélját az képezte hogy regé
nyes hajlamú ifjak és lányok esős időben is lát
hassák a vándorló felhőket. Második terméke 
épen nem meddő lángeszének egy csizmahuzóval 
összekötőn petróleum-lámpás, melynek czélját nem 
igen kell magyarázni. A későn hazajövő férj 
ugyanis csak beleállitja czipöjét a húzóba és a 
lámpa meggyulad. E találmány különös tekintettel 
van a pifyókos állapotban leledzőkre.

E nyughatatlan fej most már a mosónők

tönkretételére fordította erejét, akik neki sok kel
lemetlenséget okoztak. Feltalált egy 365 finom 
rétegből készült férfi-inget. A napi használat után 
le kell szakítani a felső réteget és az ing ilyetén 
tisztán leszolgálta az esztendőt. Szökőévekre kUlön 
366 rétegű ingek gyártását vette czélba, nehogy 
a rétegek és napok számának össze nem egyezése 
miatt kifogásolják találmányát a .'pedáns ameri
kaiak.

Valahányszor találmányai értékesítéséhez 
fogott, mindannyiszor kudarcz lett a dolog vége. 
Mindegyik találmányára külön részvénytársaságot 
akart alakítani, de ez sehogy sem akart sikerülni. 
A különben vállalkozó szellemű yankeek igen zsu
goriaknak mutatkoztak vele szemben. Lelki sze
mei előtt óriási sz&moszlopok állottak, amelyeknek 
mindig megmaradt az a hibájuk, hogy csak szám- 
oszlopok. — így találgatott tel, igy ábrándozott 
és számolt 15 sovány esztendőn at Elihu, minden 
évben remélve, hogy a következő lesz az a várt 
kövér esztendő és minden esztendőn csalódva, 
hogy ez sem volt az.

Most is a következő »biztos« esztendőn me
rengett el, midőn belépett az iroda tulajdonosa 
Mr Thomson Haddan. Elihu felállott ős jelentő 
ségteljescn pislogott Mr. Tomson felé. De ez a 
legnagyohb cinizmussal, amilyen csak egy szaba
dalmi rroda-tulajdonosától kitelhetik, azt mondta :

— Tudja, hogy nincs időm, röviden végez
zünk.

— Igenii Sir Thomson röviden fogok vé
gezni, olyan röviden, amint az ilyen geni&lis gon
dolatnál csak lehetséges.

S avval szemei a lehető legjelentősebb ke* 
rekdedsógét nyerték, de ez Thomson urat nem 
hozta ki flegmájából. Egyet dörmőgött s foghegy- 
röl szólt csak.



világossá tettük azt is, hogy a leányok is
kolai életének az elemi és polgári leányis
kolán túl nem szükséges lerjednie. Az ennél 
magasabb képzést azon csekély résznek 
tarthatjuk fenn, kiket magán viszonyajk 
kenyérkeresö pályára kényszerítenek vagy, 
kiket a jövendő reménytelenségei arra kény 
szeritenek, hogy minden eshetőséggel szem 
ben tisztességes megélhetést biztosítsanak 
maguknak.

Megyénk tűzoltói Csáktornyán.
Lapunk múlt számában ugyanezen 

czim alatt köztölték kiegészítéséül s a köz
gyűlés lefojásáról — Ígéretünkhöz képest —  
a következőkben adunk szám ot:

Folyó hó 14-én d. e. pont 10 órakor 
kezdődött a vátasztmányi ülés, hol a köz
gyűlés tárgysorozata élénk eszmecserére 
nyújtott alkalmat; ennek befejeztével a vá 
lasztmány 11 */• órakor az örtanyához sie 
tett, hol a jelenlévő összes tűzoltók sorfalat 
képezve várták egy ünnepélyes aktusnak 
megkezdését, a Csáktornyái tűzoltóknak szol 
gálati éremmel való kilőnletéséf. — Erre 
A 1 s z e g h y Alajos, a Csáktornyái tűzoltó 
egylet tilkára lépett elő, ecseteié okát az 
itteni összejövetelnek, jellemzé a tűzoltó 
működését a társadalom, a haza s az em 
beriség szolgálatában ; köszönetét szavaz a 
szolgálati éremmel kitüntetendő tűzoltóknak 
buzgó és önfeláldozó működésükért úgy az 
egyesület, mint a társadalom nevében s 
kéri a magyarok Istenét: áldja meg ezeket 
erővel és egészséggel, hogy számos éven át 
utánzandó példányul álljanak előttünk meg- 
mutatandók, hogyan kell egy nemes intéz
ményt minden érdek nélkül, kizárólag ma* 
gáért az erkölcsi szépért, jóért s nemesért 
oly önfeláldozólag s hűségesen szolgálni 
Miután Szeiverth Antal főparancsnok fölol 
vastatá a kitüntetendő tűzoltók neveit, ezek 
egyenkint előlépve, az elnök saját kezűleg 
tüzé mellükre a szolgálati érmet.

Ennek megtörténte után Zalavármegye 
tűzoltó szövetségének elnöke tartott egy mély 
érzéstől áthatott beszédet a kitüntetettekhez, 
figyelmeztetvén őket a jól kiérdemelt b e • 
c s ü 1 e t éremre, melyet szivük felett vi
selnek, s melynek látása a többi baj társa
kat is szorgalmas s utánzandó munkásság

ra és kitartásra kell hogy buzdítsa s ezál 1 
tál nemcsak a tűzoltó egyletnek, hanem 
szeretett édes magyar hazánknak is hasznos, 
munkaképes, tevékeny és hü polgárai le 
hessenek!

A diszlakorna déli 1 órakor a Szeiverth- 
féle kertihelyiségben volt- Igen díszes vendég- 
koszorú gyűlt itt össze. A harmadik fogás* 
nál felállott Alszeghy Alajos és a csáktor-! 
nyai tűzoltó egylet nevében üdvözli a vendég l 
bajtársakat, fejtegetvén beszédében mai ősz- 
sze)övetelünk okát a tapasztalat-szerzést,, 
mint képesítést tűzoltó-egyleteink a fej'ő- 
dés és fölvirágozás legmagasabb fokára való 
emelhetésének ; hivatkozik, hogy az utunkba 
gördülő kellemetlenségeket és akadályokat 
csakis ezen humánus intézmény iránt táplált 
szeretetünk és lelkesedéünk erejével küzd- 
hetjük le, s hogy e szeretet és if|ui lelkese
dés, ezen erélyes mozgató erő él kebleinkben, 
bizonysága mai összejövetelünk; élteti tehát 
ezen isteni szikra, a szeretet tüzét élesztő 
kedves vendég bajtársakat. — Utána Knor- 
czen nagy kanizsai parancsnok vette át a 
szót, kiindulván a természettudomány terén 
oly fontos és gyakorlati értékű az erő át 
vitele és átváltoztatásának fontos törvényé 
bői s kimutatván, hogy a zalamegyei tűzoltó 
szövetség életrevaló s gyakorlati működ 
hetésének okát a központi erőben találjuk 
fel, ki nem szűnik meg ismert energiájával 
bennünk a lelkesedés, a szeretet, törekvés 
tüzét éleszteni, hű és odaadó szolgálatkész
séget ápolni s a szakszerű kiképzésre és 

; ennek tovább fe lesztésében minket buzdí
tani és támogatni; ez a központi erő a 

'zalamegyei tűzoltó-szövetség nagyon kedves' 
és szeretett elnöke, Kovács J ur kit a jó ! 

j Isten sokáik éltessen Kovács J. elnök em- 
1 lékezett meg azon egyesületről a melytől 
nyerte ifukorában azon buzdítást és erényt,

; hogy bárhol telepedjék le, első dolga lesz 
j tűzoltó egyletet szervezni, ezen egyesület a 
[pozsonyi önk tűzoltó-egylet, a mely egylet 
,a mai nap tartja 25 éves fennálásának em- 
i lékünnepét, erre emeli poharát s élteti 
I Martinengo Nándor pozsonyi főparancsnokot.

D- u. pont 3 és félórakor kezdődött, a 
közgyűlés. Jelen voltak az összes tűzoltók 
és Csáktornya város elöljárósága és pol
gársága. K o v á c s  J. elnök megnyitván a 
gyűlést, üdvözli a megjelent tagokat és ven
dégeket s figyelmezteti őket. hogy a köz
gyűlés tárgyához mindenki hozzá szólhat,

— Folytassa
Elihu folytatta.
— Legzseniálisabb találmányról lesz most 

szó, azért különösen figyeljen Mr. Thomson, mert 
nem tudom, el tudom-e még egyszer mondani.

Elihu ugyanis azt gondolta, hogy minden 
lángéssnek hirtelen halállal kell kimulniA.

Arról van azó, hogy két igen hasznos dol
got, amelyek eddig külön tettek hasznos szolgá
latokat, most egyessitsünk. Nemde Ön is mindig 
elhagyja fogpi »kálóját ? Lássa én is igy vagyok 
vele, most sincs válam fe* igen hihető volt). De 
az inggomb, az mindig helyén marad. Itendelteté- 
sónál fogva ugyanié az inggomb két ellentétes 
irányban huzó ruhadarabrészletnek lyukaiba van 
helyezve. Nem kell hosszasan magyaráznom, hogy 
a két ellentétes erő nyugalmat szüi s az inggomb 
mindig helyén marad. Erre alapítom én a talál
mányt. Az inggombha belehelyezzük a fogpiszká 
lót és ezentúl nem lesz oka senkinek sem pa
naszkodni arról, hogy fogpiszkálóiát elvesztette. 
Azt is elmondom mindjárt, hogy szándékozom 
értékesíteni, Természetesen szó sincs arról, hogy 
ezt a találmányt kiengedjük kezeinkből. Mi ket- 
len, ön Sir Thomson és én Mr. Edisoe Elihu 
new-yorki lakosok, mi fogjuk ezen rendkívüli fon
tosságú iparcikkel a világ öt részét ejlátni. Szál
lítani fogjuk Massachuhes államtól egészen To- 
kisig. És Kamchatkától Kamerunig az emberek 
mindenütt inggomb-fogpiszkálóval fogják fogaikat 
ebéd után tisztítani és fogpiazkáló-inggombbal fog
ják ingeiket gombo'ni. 100,000 dollár töke bizto

san hoz évenként 8*000 dollár kamatot. Ekkor 
megállt s jól megnézte gondolatában a 8 000 
dollárt.

Azután folytatta :
< >nnek van pénze, nekem nincs. Nekem van 

geniális találmányom, Önnek nincs. Adjuk össze 
© kettőt és 10 év múlva saját vasutaink fogják 
szállilani a fogpiszkáló-inggombokat. Adja he a 
világ összes szabadalmi hivatalaihoz a szabadalmi 
kérvényeket.

Egyet mondok még. Ez a geniális találmány 
megérdemli, hogy születésekor rög*ön megiutd- 
megjutalmaztassék. Én — és itt Elihu akadozni 
kezdett — legszebb jutalomnak tartanám Miss 
Ellen Tomsonnnk, az Ön leányának kezét. Itt ál
lok, egy valódi gentleman, adja nekem leányát 
feleségül.

Mr Thomson megnyomta a csengelyiif. A 
szí,Iga bejött, annak intett egyet és Sir Edison 
Elihu, számos geniális czikknek a feltalálója, kint 
volt a folyosón.

Ez volt az egyetlen szabadalmi iroda New 
Yorkban, a hova még mehettem és most innen 
i s ....................

Lent a kapu alatt Mr. Thomson ezégtáblája 
alatt állott meg Mr. Edison Elihu s azon gondol
kodott. hogy honnan vegyen útiköltségre való 
pénzt Washingtonba. Ott vannak még szabadalmi 
irodák.

csak arra kéri őket, hogy szigorúan a tárgy
nál maradjanak de szavazati joggal csakis 
ügyleteket képviselő és szabályszerűen be
jelentett bajtársaink bírnak. — Az elnöki 
megnyitó után Alszeghy Alajos Csáktornya 
mezőváros megbízásából és nevében üdvözli 
a tűzoltó szövetség közgyűlését.

1) Elnök az évi számadások felülvizs
gálására, a közgyűlés határozatából, Al
szeghy Alajos é9 Alszeghy József tagokat 
küldi ki. A kiküldött bizottság a számadá
sokat átvizsgálván, erről a közgyűlésnek 
jelentést tett. 1892. év végén pénztári kész
let 73 frt 11 kr., tagsági dij hátralék 90 
irtot tett ki. A közgyűlés S t e f a n e c  
pénztárosnak a telmentvényt megadta.

2) A közgyütés elhatározta :
a) hogy minden egyes tűzoltó-egylet 

tartozik úgy a megyei, mint az országos 
tűzoltó-szövetségnek tagja lenni ;

b) megkerestetik Zalavármegye tek. 
közgyűlése a megyei tűzoltó szövetségnek 
évenkint némi pénzsegélyben való részesí
tése tárgyában ;

c a hátralékos tag egyletek felhivatnak 
tagságödij hátralékaikat^záros batáridő alatt, 
a központnak beszolgpltatni ;

d) a jövő — 1894 évi közgyü és he
lyéül Zala Szent-Gróth jelöltetett ki;

e) a mely tűzoltó-egylet a jövőben a 
megyei közgyűlést községében óhajtaná 
megtartani, ebbeli óhaját csakis úgy ter
jesztheti be, ha ahhoz az illető község elül
járósága által k állitott és aláirt meghívó 
is mellékeltetik,

3) Knorczer nagy-kanizsai parancsnok 
mutatta be kitűnő munkáját a „Tűzoltó- 
Tankönyvét", kiterjeszkedvén ebben a tan 
anyagra a) a szivattyú, b) mászó, c) álta 
lános rész s ez utóbbi magában foglalja a 
szolgálati szabályzatot, tűzoltó-egyletek *zer 
vezetét alapszabály mintával, a közgyűlés 
ezen tankönyvet elfogadta s elhatározta, hogy 
jövőben csak azok léptethetek elő altiszt 
— illetőleg tisztekké, ki ezen munkában 
foglalt tananyagból az ott kifejt tt viz gá 
lati rendszer mellett a vi^zgá'alot sikeresen 
letették. Természetesen ezen határozatnak 
visszaható ereje n ncs, de a jövőre nézve, 
kötelezővé tétetik minden egyes testületre. 
Knorczer ur szives volt, müvének tulajdon 
jogát a zalamegyei tűzoltó szövetségre ru
házni a7. egyesület pedig a kiállítási ár 
mellett adja az egyes füzeteket a tagoknak. 
A közgyűlés Knorczer urnák jegyzőkönyv 
vileg köszönetét, szavazott.

4) P ö l c z  Pál keszthelyi főpa'ancs 
nők bemutatja a megyei füzrendészeti sza
bályrendeletet módosító javaslatát, melyet 
a közgyűlés hosszas eszmecsere után m a
gáévá tett. A lényegesb módosítások a kö
vetkezők 1 a) Minden tűzoltó-egylet tartozik 
a megyei szövetségbe belépni, b) Azon 
községek, hol a tűzoltó-szövetség által kel
lőleg felszerelt és szakképzettnek elismert 
önk. tűzoltó egylet létezik, községi köteles

i tűzoltóság szervezése alul fölmentetnek, ille
tőleg a köteles tűzoltóság beszüntettetik
c) minden tűzoltó egylet anyagi fenntar
tásáról, amennyiben a pártoló tagsági d*j 

! erre elegendő nem volna az illető község 
gondoskod,k. Köteles ezért a tüzoltó-fgylet 
közgyűléséből eredő költségvetést minden 

| év május végéig az illető község képviselő- 
testületéhez beterjeszteni s a község ezt, ha 
máskép nem m egy, pótadó alakjában »

 ̂ község adófizető polgáraira kivetni. A m ű
ködő tagok szolgálati idejűk alatt ezen pót
adó fizetése alul fölmentetnek.

fi) A tisztviselői kar újbóli megválasz
tásának ezedm énye: E'nök Kovács József 
zala-egerszegi főparancsnok, alelnök Kohár 
József, titkár Nagy, pénztáros Stefanecz



Választmányi tagok: Knorczer, Pölcz Szei- 
vert, Kovács G y , Alszeghy József, Tóth 
Sándor, Grünfeld. Póttagok: Dr. Viola 
Pichler, Vizmathy, Aradi, Kluger, Simán, 
Kozári.

6) P ö 11 z Pál indítványára elfogad
tatott : kerestessék meg az alispánt hivatal
a) hogy a megyei tüzrendészeti bizottságba 
felerészben a tűzoltó egyleteknél tényleges 
működő szakemberek választassanak^ be és
b) hogy a községi tűzrendészet,i, építészeti 
és szépitési bizottságnak az illető község
ben létező tűzoltó-egylet parancsnoka hiva 
tálból legyen tagja

K ü l ö n f é l é k .

áthelyezés. Tóth András bpesti posta 
és távirógyakornok hasonló minőségben a 
helybeli postahivatalhoz áthelyeztetett,

Jő* volt Szt. István napján Perlakon 
négy gazdasági épület leégett; a tűz tovább 
terjedését a dráva-egyházi és mura királyi 
tűzoltók akadályozták meg.

<£fivviloitatás. K o  h n Vilmos mura
szent máriai illetőségű Csáktornyái lakos 
vezetéknevét S z é k e l  y-re vá toztatta.

gangverseny. A varazsdi tűzoltó zenekar 
Kristóf János karmester vezetése mellett ma 
este 7 órakor a Szei vert féle kérti helyiségben 
hangversenyt rendez.

— gorvát tannyelvű iskola. Hazafias kö
rökben méltán keltett feltűnést lapunk múlt 
számának hirdetési rovatában közölt zala- 
újvári tanítói pályázat, melyben vastag be
tűkkel hirdeti az iskolaszék elnöke, hogy 
iskolájukban a tannyelv a horvát és a ma. 
gyár nyelv a törvény értelmében tanítandó. 
Nem tesszük fel, hogy hazafiatlansógból kö- 
vettetett el e botlás, de figyelmeztetni tar
tozunk a főt. h plébános urat, hogy az 
1879 iki XVIII. t.-cz. értelmében kiadott m - 
niszteri tanterv nem ismer oláh, német, tót, 
szerb, horvát stb. iskolákat, hanem , n e m  
m a g y a r  a j k ú  i s k o l á k a t ! *  De el
tekintve a 12 év előtt, a magyar nyelv ta 
nitása ügyében hozott törvény szavaitól, 
azért ír tapintatlanságra vall ama hirdetés, 
mert tudja, látja és olvashatja mindenki, 
— tehát a za’a-ujvári iskola t. elnöke is — 
hogy vidékünkön a községek, felekezetek 
és egyesek mindent meglesznek hogy gyér  
mekeik isko’áztatása minél hazafiasabb le
gyen Akárhány muraközi, magyarul nem 
beszélő isko'aszéki elnök a pályázatok hir
detésénél „horvát -magyar" tannyelvről be
szél, vagy mind a két nyelv tuiását kíván 
ja a pályázóktól, de nem nyilvánítja az is
kolát horvát tannyelvűnek, mert ez annyit 
jelentene, hogy ott minden tantárgyat hor
vát nyelven kell tan tani- Tiltakozunk te
hát az ellen, hogy a zala u,vári iskola 
horvát tannyelvű volna « ajánljuk a főt. 
h. plébános útnak sorainkat figyelmébe. 
Különben erre és egyebekre, a mivel sokan 
nincsenek tisztában, visszatérünk adandó 
alkalommal.

— lalamegyei tanító egyesület e hó 
24-én Keszthelyen tartotta évi közgyűlését. 
Keszthely városa mindent megtett, hogy a 
tauügy munkása11 illően fogadhassa , kép
viseltette magát a gyűlésen, szállásokat a- 
jánlott fel stb- "Folyó hó 23 án tartatott a 
^Nemzeti Szállodában" az ismerkedési estély, 
m ely késő éjjelig tartó tánczczal végződött. 
Másnap a közgyűlésen a megye tanítóságán 
kívül megjelent dr. lluzsicska Lálmán kir. 
tanfelügyelő, dr. Kuncz Adolf prépost Bt* 
rány Gergely főgymn igazgató kisretében 
s több tanűgybarát A gyűlést, Udvardy 
Ignácz elnök vezette. A gyűlés kimagasló 
mozzanatát képezte az elnök 6« a kir tan 
felügyelő beszéde, dr. Kuncz Adolf prépost

tagsági dij és a tanügyi pályadij fejében 
felajánlott 50 frtnyi adománya, a pálya
munkáknak Balassa polg. isk. tanár által 
előterjesztett ügyes bírálata, a pályadij át
adása a nyertes Szalay Sándor kanizsai 
tanítónak. Délben 100 terítékű társas-ebéd 
volt, melyen számos felköszöntő mondatott 
a miniszterre, a kir. taníe ügyelőre, az elnökre, 
az egyletre, Lakits Vendel igazgatóra, Mar- 
güai József igazgatóra, Pöltz Pálra, mint 
a rend. biz elnökére stb. stb -re A elen 
volt tanítóság a legszebb emlékkel távozott 
Keszthelyről.

— K rtes itó s . A Csáktornyái áll. segélyezett 
kőzs. polg. fiúiskolában a tanulók fejvétele szep- 
ternbér 1. 2. és 3-An mindig délelőtt 9 —12 óráig 
az intézet helyiségében történik ; ugyanezen na
pokon délután 2—1 ig a felvételi és javító vizs 
gálatok tartatnak. Szeptember 5-én Veni Sancte 
és a tanítás kezdete. A polg. iskola első osztályába 
csak oly tanuló léphet be, ki legalább 9. évéi 
betöltötte és az. elemi Okola negyedik osztálya 
számára kiszabott tantárgyakban elegedö jártos
sága van és ebbeli ismereteleit felvételi vizsgálat 
utján is igazolja. A polg. iskolába lépő tanuló bár : 
mely nemzetiséghez tartozzék, köteles a magyar j 
nyelv elemeiből annyit tudni, hogy a törvény álta| 
ezen iskolában elrendelt magyar nyelv oktatásában ! 
íennkadás nélkül részt vohessen. Felvételre a ta-i 
nulók szüleikkel vagy ezek helyetteseivel tartoznak 
megjelenni. A beiratasok alkalmával a tanulóknak 
keresztlevelüket vagy születési és himlőoltási bi- 
•/onyitványukaf is fel kell mutafniok. Minden ta
nuló a beiratásnál 5 frt tandíjat tartozik fizetni. 
Csáktornyán, 1892. aug. 23-án. Az igazgatóság.

— KLotorban a r. kath. templom igen 
díszesen renováltatok, A vallásalap dicséretet ér
demel áldozatkópeségeérf. Messzo vidéken nincs 
párja e tágas és gyönyörű szép templomnak, mely 
mellé a derék község iskolát szándékozik építtetni.

— D ein inurer Im re . a keszthelyi gazd. 
tanintézet igazgatója a gödöllői uradalom" telj
hatalmú jószágkormányzójává neveztetett ki

— N ova  é s  v id é k é n  teljesen befejező
dött az aratás, kepebordás részben a cséplés is. 
E fáradtságos munkák elölt, amilyen reményteljes 
volt a gazda-közönség öröme, most ezek végeztével 
ép olyan nagy a szomorúsága. Hiszen nem is 
csoda, a látszólag soka! igérö gazdag kalászokban 
nagyon csalatkoztunk, mert alig adta meg keresztje 
a félmérő tiszta szemet buzi, rozs egyaránt. Sajnos, 
de való — mégis a gabona piaczaikon majdnem 
mesés árakkal találkozunk. A gazdi-közönség majd
nem egyedüli pénz forrása evvel fueU egész évi 
fáradozásának gyümölcsét. Számtalanszor lehet 
hallani : „Mi tévők legyünk ! ilyen potom árért, 
hogyan vesztegessük el termésünket/ Én azt mon
dom : — várjunk uraim addig, mig felsüt a nap 
gabona piaczainkru

— M egyei h írek . M e g y é n k  köze
gészségügye julius hónapban nem volt kedvező. 
A felnőtteknél az emésztőszervi bajok fordultak 
elő nagy számmal ; a gyermekek közt igán sok 
halálozás történt bélhurutban és füllömirigyíobban ; 
ura'kodott diftiritisz és lorokgvik, majd kanyaró 
és vérhas is ; véletlen szerencsétlenségnek 10 egyén 
esett áldozatul. A kolera elleni óvintézkedések 
körüli eljárás mindenütt folyamatban van. A ha
tóságok, községi elöljáróságok és szakközegek együt
tesen működnek közre, hogy az itt talált hiányok 
pótoltassanak. — A K e s z t h e l y e n  állomásozó 
8. honvédhuszár ezredből bárom század megy a 
pécsi hadgyakorlatokra, mely a király előtt fog le
folyni. — S a b j á n J. Dénes gelsei postamester 
örök hö<éget esküdött Keszthelyen S z a b ó  Ilonka 
urhölgy nek. — A l s d L e n d  va szőlőiben is kon- 
staláltatott a íilloxera. — P a t a c h i c h  József 
miniszteri I. oszt. számtiszlet a zala-eger9zegi pénz
ügy igazgatósághoz számvizsgálóvá nevezték ki. 
— D e u l i c h  J. zala erdődi kereskedő a hévízi 
fürdőben elmerült, de a fürdő szolgának sikerült 
öt kimenteni — K a c z i r 1 a k mellett a Tőkeházi 
pusztán tűz volt, mely Vizlendvay 8. és Józsefnek 
3000 frt kárt okoztt. K is Ka uz s f t n  Hirschl 
Henrik meghalt.

— H a z a i h íre k . A zágrábi érsekjelőltek 
közül II a u d e le Ágoston fog legújabb hírek sze
rint érsekké kineveztefni mivel Vuebetich jelöltségét 
végkép eletetették. — S x mr e c n &n y i  Pál sze 
pesi püspök megengedte, hogy az árvamegyei 
A I s ó K u b i n városban Szt -István király ünnepe 
magyarul tartassák meg. E hó 20 án ment végbe 
az első magyar isteniiiaztelet a közönség lelkesült 
részételével. — A zágrábi Obzor jelentése szerint 
S t r o s m a y e r  püspök a chicagói Lodge Nro 
1. szabidkómivés páholy védnökségét elvállalta s 
annak egy zászlót ajándékozóit. M a g y a r  z á s z 
ló a k a s z á r n y á k  on. A honvédelmi minisz

ter elrendelte, hogy a honvéd kaszárnyák magyar 
nemzeti lobogókat szerezzenek be, melyeket haza
fias ünnepek alkalmával ki kell tűzni.

gotriny  történt e hó 20-án —  Szent 
István napján — Keszthelyen. Ugyanis a 
veszprémi iparos ifjak egyesülete kirándulást 
rendezett B Almádiból Keszthelyre. 200  
frtért vették ki a Baross hajót s 200 kirán
duló gyűlt össze a hajóra reggeli 5 órakor. 
Félórai késéssel indult a hajó, mert Hoitsy 
kapitány privát ismerőseit szedegette öseze 
Kenésén Déltájban ért a hajó Keszthelyre 
s az egyesületi elnök, Sáner János, megállt 
podott a kapitánynyal, hogy délután 5 órakor 
lesz a visszaindulás A keszthelyi testvéregye
sület bankettet rendezett a »Nemzeti szálló* • 
bán a veszprémiek tiszteletére s a bankettről 
a társaság zeneszó mellett, zászlók alatt */t 5 
órakoi vonult le a kikötőbe Mikor a kikötő 
hidra értek, a »Baross* felszedte horgonyait 
és a társaság orra előtt elment, otthagyva 
150 kirándulót, köztük Véghely Dezső vesz
prémi alispánt, két előkelő vendégével. Eleinte 
senki sem akarta hinni, hogy a hajó komo* 
lyan elment, azt hitték, hogy csak fordul. 
Mikor azonban világossá vált a dolog, ha 
tártaian düh, elkeseredés és kétségbeesés 
fogta el a kirándulókat. Voltak nők közöttük, 
a kiket csecsemő gyermek várt otthon, a 
legnagyobb rész pedig szegény iparos ifjakból 
állott, a kik pénz nélkül állottak az idegen 
városban. Almádiban 50 kocsi várakozott 
az egyesületre. A kirándulók összes cókmókja, 
felső ruházata a hajón volt. Véghely alispán 
rögtön távirati utón jelentést tett a köile 
kedési minisztériumnak s intézkedés történt, 
hogy a pénztelen kirándulók ellátassanak s 
az összes költségekért a hajózási társaság 
tétetik felelőssé* Másnap — vasárnap — 
délután 4 órakor indulhatott csak Keszthely
ről haza a társaság s éjjel 11 órakor ért 
Almádiba Az egész part hosszán óriási a 
felháborodás a kapitánynak e példátlan s 
eléggé nem jellemezhető eljárása miatt. A 
hajózási társaság tudvalevőleg 3000 frt évi 
szubvenciót húz a parti vármegyéktől, hogy 
részvényeseinek 8 százalékos osztalékot ad
hasson. Hála fejében ezért ilyen emberek 
alkalmazásával szolgálja a sokat emlegetett 
balatoni kultúrát. Valószínűleg meg fogja 
keserűim Ilyen dolog nem történt még a 
Balaton mellett s semmiféle fejtörés nem  
adhatja magyarázatát ennek az eijárásnak. 
A kapitány ur bizonyára viczcz-számba 
vesz , bog egy szegény iparos-egyesületet 
„megtréfált", de a viczez árát busásan 
meg fogja adni a részvénytársaság. Másnap 
hivatalos jelentés ment a közlekedési mi
niszterhez

Megjárták. Nemrég az a furcsa hir járta 
be a lapokat, hogy Cognac franczia város 
polgárai kérvényt nyújtottak be az illetékes 
franczia miniszterhez, melyben kieszközölni 
kérik, hogy idegen, különösen külföldi cog- 
nacgyáraknak tiltsák meg, hogy gyármányai- 
kat szintén »Cognac« nak nevézzék el, mivel 
ez az ő városuk neve és innen eredőleg az 
ő világhírű gyártmányuké is, mely utóbbi a 
névbitorlás folytán hírében és kelendőségében 
érzékenyen károsittatik.Nem fűztünk e hírhez 
magyarázatot, mely fölösleges is lett volna. 
Most azonban mégis vissza kell térnünk e 
tárgyra, mert az a furcsa dolog esett m eg 
a szegény cognaciakon, hogy a franczia köz
társaság védnöksége alatt nemrég Bordeau- 
bán tartott nemzetközi egészségügyi kiállítá
son a jury nem az ő gyártmányukat, hanem  
külföldit, még pedig magyart (a gról Ester
házy Géza budapest angyalföldi cognacgyá* 
ráét) tüntette ki a rendelkezésére állott leg 
nagyobb dijakkal; arany éremmel és érem- 
keresztel is. Már most kiváncsiak vagyunk 
megtudni, mi történik azzal a kérvénynyel ?
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8 urednikom moči j« svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Svo poliljko tičale te sadržaja no* 
vinak, naj m  poSiljaju na im« 
H a r g i t á t  J o ž e f a  urednika v i  

Čakovec.

Ixdateljatvo:
£ a jiiara  Fischel Filipova kam n  

predplata i obznane poftiljajn.

1 'm lp la lm i ( tu n  j e ;
Na celo loto . . . 4 frt
Na pol lota . . . 2 Irt
Na četvert lota . . l frt

pojedini broji koStaju 10 kr.

Obznane se poleg ^»godbe i f*i
računajo.

n a  h o r v á t i k o r  ■ i m a g ]a ra k o m  j e z i k a  iz la z e o i t f r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u o l j iv i  l i s t  zn  p n k .  
j l z l a z l  e T r a lc iO tije c le ii 3 e d .e n l^ rat i  t o :  ttto. n e d e ljv i .

Službeni glasnik: „Medjimurskoga j »od pomagajočega činovničkoga druživa'C„Cakovečke Iparkasse'*, „Medji murske sparkasse'*. i t. d.

Kak se budeš čuval kolere.
IH.

Kaj treba ciniti, gda vudri kolera vu selo ?
(Dalje.)

Čim se razboli koj čovčk od kolere, 
najprveše je da to pod nikakov način ne- 
zataji, nego treba da se javi oblasti, nebi 
li se nafllo pomoči za betežnika a obrane- 
nje za zdrave.

Beteftnik od kolere je pogibeljen, ali 
se ipak nesme zapustiti.

Gde je doktor, tu je on naravski naj- 
prveái. Njegove naredbe treba služati kak 
svetu stvar.

Gde nega doktora, moiaju se ljudi 
sami pomagati. Dakak da tu nikaj neva* 
lja javkanje, copranje, nego razborito sta
ranje.

I za betežnika od kolere najglavneša 
je dobra podvorba, čistoča i red. On tre
ba Čistoga, friSkoga zraka i to još više, 
nego drugi.

Kak se opazi, da je koga vlovila ko
lera, taki ga treba premestiti, gde bude za 
vréme betegnvanja ležal.

Betežnik nesme se stati ter po hiži i

dvorišču hodili, prav niti onda ako bi mu 
i sila bila Najbolje je, da on i gdo ga 
dvori imaju vse svoje, i da je vse odelje- 
no od zdravih.

Vu betežničku hižu nepušča se nig* 
do drugi do onih koji služe (dvore) okolo 

! betežnika.
Gdogod je okolo betežnika, mora se 

čisto držati Naj se večkrat pere i preo
blači.

Nije smeti jesti vu onoj hiži, gde be
težnik od kolere leži, a navek je bolje, ne 
iti k betežniku s praznim želudeom.

Da se kolera stvarmi ili drugim čim 
nepreneee, treba vse, kaj od betežnika do- 
hadja, odmah tak pospraviti da nedojde 
do zdravili.

I z m e t i n e (govno i bljuvotine) od 
betežnika nedrže se vu hiži i ne mečeju 
se na mésta, kud se prehadja ili gde bi se 
moglo očediti (n. p, deždjom) vu vodu, 
koja se pije.

Najzaufane’e bi bilo, kad bi se vsa 
ka stvar, koja je bila poleg betežnika od
mah vu>gala, da izgori. To dakak po gdč 
gda niti nemre biti, pak se stoga poma
žemo drugim načinom.

Kubače, p:steljine i druge rubenine 
netreba iz hiže vun znositi, dok se ne * 1 
namoče (nenakvase) vu vreli lug. htom

onda se smiju predati na pranje i na lu 
ženje.

Još je zaufaneáe, ako se vse, kaj od 
betežnika dobadja, taki namoói vu karból* 
nu kiselinu. Njom se namače, druždje i 
pere, a istom onda je dosta jaka. ako se 
raztvori vu 20 puta toliko vode.

Najbolje je, da več vu beteiničkoj hi- 
/i stojs prevelika po:uda s karbolom, 
kak bi moglo biti taki pri ruki. Kak se 
kaj zagrdi (zagadi), ter je treba odnesti, 
namoči se najprvlje vu toj posudi, pak se 
istom onda iznosi.

I izmetine beteinikove (pogan, govno 
i bljuvotine) spravljaju se vu kakvu po- 
sudu Vu ovoj treba da je navék toliko 
karbo’ne otopine, da se natopi, kaj od b e 
težnika otide* Istom onda more se to od
nesti i h titi, ali samo da takvo mčjto 
kud zdravi nebodiju.

Kaj se nemre natopiti i namočiti vn. 
pr per,e, krzno itd. ono se od klicali o- 
čisti žarom od razžarjene peči ili se kadi 
parom od sumpora.

Sumporom se kadi i betežni« ka hi/.a 
gda betežnik ili se réti kolere ili vumrc! 
Kaj se more, ono se izriba ili izriplja vn * 
lim lugcm i karbolnom kiselinom, pak se 
onda na sredini liiže vužge jedna kila 
sumpora, ali tak, da sumpor ves zgori i 
da nebude pogibelji od požara stanja.

Z A B A V A .

Žena poginuloga.
x-

(Dalje).

To je istina, rekla je žena podsmeš- 
Ijivo, tam je dosta biti pijan, no ovde je 
potrebna tréznost.

Meni prav negodi vsaki način smrti 
Kak sóidat rad bi poginul na bobnom po
lju. Vu postelji poginuti, dosadno je ; ali 
na stratištu (kad je čovčk obsudjen na 
smrt), Hermina, tam je spodoba smrti 
stražna.

I meni je strašna smrt, no zato je pri 
éovéku razum. — To morti znate, da me 
Magjari dr/iju za svojega špiona, pak opet 
su me večkrat zastavili, nu nigdar nisu 
naéli pri meni niti jedne slove, koja bi 
proti meni svedočila, ter me na smrt vo 
dila.

Kak je to bilo mogu e ?
Jeli vidite ovu zlatnu vuru ? Kaj ne, 

vi ste me večkrat pitali, kuliko je vur ? — 
no nigdar vam nije palo na pamet, da o- 
va mala dragocénoat nepokazuje samo vu- 
ret več i vilekrat i smrtni čas Gledajte 
sim !

I gospa se doteknula nevid'jivoga pe 
ra na strani vure, ova se odpre, a iz nje 

[zine -upljine opal je mali šmotek drobnih, 
okroglih papirčekov.

Ovdi sranim najpogibelneše notacije 
Zvun mene nežna nigdo odpreti ovu vuru 
i nigdo niti nemisli na to.

Oficir je počel razmišljava!i.
Bojati se nemorete. da bi vas izdala 

naša nespretnost, rekla je dalje gospa, i 
vašemu suprotstavljanju mogel bi hiti 
mo jeden razlog i to da se vi bojite, nebi 
li vas ja izdala. Vu tom slučaju nečemo 
viže ni govoriti o toj stvari

Dobro je, idem s vami, rekel je o 
berster, ar ga je ona vu najranese mčsto 
dirnula. — Pobr nite se ?i samo za opra
ve.

Prije vsega za lozinku (tajnu réó). O- 
pravu proštu, po purgarski, ar to najine- 
nje prebudjuje sumnju.

Za pol vure iéla je vdovica s onim 
čovekom, koji je vubil njezinoga tovaruša 
vu magjarski tabor.

XI

K ;sn na večer plesali su konjaniki 
poleg muzike vu j<dnoj od pogorelih bižali 
vu Komornu.

Nekakov Špekulant odprl je na hitro 
ruku iz pustoga doma krčmu. Vu ob-čda-

nom \ ara^u nije hotel nigdo, da si izgoiv 
tu hižu na novo digne. Pod podrtinami 
mogel je stanovati gdo je god štel.

Vu poleg sloječoj h lici poleg krčme 
sedel je preoblečeni oberster sa vdovicom 
na samu, i s njom se je po tiho sporni 
nal

Oberster je s plajbasom notuval vu 
skrovm predel njezine vure, a vdovica ga 
je ve na ovo, ve na ono pazljivoga vči- 
nila.

Kak bi čudno bilo, rekla je gospa, i 
stala se je iznenada sa svojega mésta, — 
kad bi ovi vu ovoj hiži zeznali, kaj vi tu 
delate.

Vu tom bi samo t )  čudno bilo, da bi 
mi zaigrali kugiju erez glavu, odgovoril je 
oberster, sedeči na miru.

No da bi ja nenadjano zaviknula: 
hodte sim soldati ! Ov , 0V( k je žpion !

Oberster se je srdito stal.

Hermina, vaša je dala ov <as ne na 
pravom mestu !

Nu, zato niste trebali tak razjarjeno 
vikati, opet. je ona rekla na pol vu šali. 
-  Dajte, da vidim kaj ste nacajhnali. Ti- 

rm rečmi vzela je ona vuru iz njegove ru-
e ' “  vura ima jod jeden skrovni

predel.
Da vidimo.

Oospa je odiinula jednu *|atnu tabli-



Stvari, kője nemaju velike vrednosti, 
n. pr. slama iz štrozoka, najbolje je zg o 
reti dati. I smetje iz betežnikove sobe (hi 
Ze) vsaki put se vužge, da zgori.

Mertveca od kolere treba odmah iz
prati otopinom od karbolne kiseline, a još 
je bolje, da se ves zavije vu krpe namo
čene vu takvom raztvoru. Dobro je, kad 
je raka (lés) iz nutra namazana smolom 
ili katranom

Najbolje je, da se mrtvec za dvé tri 
vuro iznese iz hiže na grobje, ter tam le
ži, dok se nepokopa

Najbolje je vu kakovoj staroj željez 
noj posudi vužgati vugljenje, namestiti o- 
kolo toga sumpora, da se vužge, pak vse 
to postaviti na zemljenu posudu, da nemre 
pregoreti.

Kad se vrata i obloki zapreju, megla 
od sumpora zaj d < povsud — i vu zideji 
vu stvari — i vubija klice kolere. Zutra 
dan i osem dnevov po tim preluftava se 
hiža neprestance, pak se istom onda smije 
nuter preseliti.

Vse, kaj po mrtvecu ostane, trebalo 
bi odmah ili zežgati ili vrelim lugom, ili 
Žarom vu žarenoj peči ili karbolnom k ise - 
linóm očistiti od klicali, pak istom onda 
prati, sušiti i podužs vetriti (luftati).

Zdravi nebi trebali, da pristupljujn 
mrtvecu od kolere.

Svečenik, i ko ji nosiju i sprevadjaju. 
treba da se opera još na grobju otopinom 
od karbolne kiseline I to je dobro, da se 
nepovračaju taki vu selo, nego da se pot- 
Iji sprevoda preše eju jednu d vő vure po 
polju. Kad dojdu dimo, moraju se preo
bleči, a onu opravil, kaj su na sprevodu 
imali, moraju za nekoliko dnevov van iz 
nesti, gde se hude dobro preluflala, a o n 
da ga slobodno pak oblečeju.

(Konec sljedi).

cu, i vu nutrini vure pokazala je spodobu 
svojega rruža vu malom kipecu.

Na njem je bila modra dolama narod* 
ne garde sa dugoljastimi, srebernimi gombi.

G do je ta j čovčk ?
Pak kaj ga vi doista ncpoznate ? —

zapitala je gospa oitro, plcdsjuči oštro ofi* 
čira vu oči.

To je onaj muZ vrisnula je ona dch- 
čučim glasom, a goručega lica, — to je on 
muž, kojcga ste vi vubili, čiji vénöaní pr
sten imate na svojoj ruki, koga sam ja o- 
boZavala i još uavék i sada obožavam, to je 
moj nesrečni tovaruš 1

Oberster je prebKdil kak stena, 0 ,up-  
nul seje pred smrtonosnim pogledom te straš
ne žene. Nije mogel pregovoriti niti jedne 
r čč i; on se je čudil samo, gledal je vu n ju, 
a nikaj nije činil, ničim se nije suprot stav- 
Ijal, —  i ona je išla proti vratam. Prvi joj 
je koračaj bil siguren, drugi jc več bil za- 
mudeči — kad je koračila tretji krat ; škle 
caD je ; ona pograbi rukom kvaku i drhta- 
juči, a na smrt bleda, pogledala je nazad na 
svoj aldov, koj je tu zmirom, uegibujuč stal,; 
kak da ju je božji bič vudril.

Samo moja jedna reč i ti si poginul, 
rekla jc Z na. — Ti si izgubljen 1 Više več 
mesecov delam o tvojoj propasti, vezda si 
mi tu ; no vezda več nečem tvoje smrti — 
idi, boži, osbbodi sc 1 Odpeljala sam te sira ! 
do praga smrti. Daj mi taj prsten moj včn- 
čaui, pak o Ibadjaj! 1

Oficir skočil jc na noge i hotel jc po- 
beč' na vrata.

Nore, kud ideš ? Lice te bu izdalo, gdo 
si, — onud na oblok — skoči dol ji i pre
plavaj Vaag. — Pazi, da te nevloviju, — 
ja nečem više tvoje smrti. — Odhadjaj ! 
Oficir je skočil na oblok i hitro odlazeč iz* 
niknul je domala za ruševinami.

Žena je poslušala drhčajuča, vu zimič- 
Ijivom nemiru njegve koračaje, pak kad su 
ovi zamukli, opala jc na koljena, suze su joj 
sc spustile po licu, ruke su joj se zdigle k 
nebu i kak da bi se spominala sa nebeškim 
tovarušem, prešeptnula je: — Jeli si zado
voljen s menőm ? — Jeli sam pravo činila ? 
— Jeli to odobravaš?

* *
Potlji za nekoliko dnevov zišli su se 

šeregi vu krvavoj bitki pod nasipi (šanci) 
Szönya.

Taborska sreča nagiblje sad na ovu sad 
na onu stran, dok se na zadnje magjarski 
vojskovoija »lije sUvil naprvo svoje vojske, 
pak vu preljepoj dolami sa črlenim perjem 
za klobukom peljal je vu strašen boj svoje 
ratoborue huszáré !

Proti njemu dohadja težko konjaničtvo 
cesarskih Soldatov.

Kakti dva oroslani, Icdjni krvave bor 
bo, vudrili su sc neprijatelji.

Ncnadjano predrl je iz redov cesarskih 
junak i poletel jc naprc na magjarskoga voj* 
skovodju. Zišlr su sc skup: magjarski voj

skovodja zadobil jc težku ranu na glavi, a 
vitei cesarov opil je mrtev na zemlju.

Za čas zišle su se i vojske. Groznimi 
vudarci su se vudirali. Strašna vika njihova 
napunjava zemlju i zdiže se skorom do ne
besa.

Borili su se dngo i odva/.no. Magjarski 
vojskovodja predira vu krvavoj opravi, kr- 
vavom ssbljom, krvavom glavom ; — a ka« 
da se je povrnul, preobladanje (pobjeda) je 
več njegova. Dal jc pokopati mrtve.

Zdigli su ga omegljenoga iz konja ; 
rana mu je težka, gliboka, samo borba ga 
je podržala.

Hermina se je požurila, da vidi ranu 
vojvodinu.

Do mala donesli su i onoga, koji ga je 
ranil. Bil je več mrtev; grozna, težka rana 
zrnšila ga na zemlju, a konji su ga razgazili.

Hermiua ga je prepoznala.
Anda smrti nije ni on vušel.
No soiit mu je bila Ijepa. Opal je od 

ruke magjarskoga vodje, vu odvažnoj borbi, 
primajuč i zadavajuč rane.

Zamišljenim licem dugo jeova žena g le 
dala vu blčdo lice poginuloga vojnika.

Kojega je ljubila ? Kojega je mrzila ? 
Morti r.ijednoga, morti obedva V Toga nije 
doznal nigdo.

(Konec).
Priredil:

Glád Ferencz.



Brahmin mu reče na to : Ti si svoje zvršil, 
a vezda mi pokaži jol tigrov stan. Ov ga 
odpelja i pokaže mu tigrišov stan,

T igtil kak je spazil svojega oslobodi- 
te ja, prikaže mu zlatni ovratnik s pripada- 
jučim nakitom i atim mu naplati po nekaj 
izkazano dobročinstvo, rekav mu : Neki kra
ljevič, pod kojim se je konj poplaši), dopal 
je do mojih zubib, te sam ga razdiapal 
Brahmin uzme, kaj mn je tigriš ponudil, 
spomene se zlatarfi, pak kak si je m islil: 
iz zahvaloosti bude mu ti drolal, otišel je k 
njemu.

Zlatar doóekal ga ljubezno, i kak ga 
je gospodski podvoril, reče mu : Gospodine, 
zapovédajte čim Vam morem poslužiti! Brah- 
min mu na to odgovori : Donesel sam zlata 
a ti mi ga prodaj ! Zlatar reče : da mu po 
kaže zlato, kője onaj áam iz tőibe izvleče. 
Gda je zlatar stvar razgledal, mislil je : im 
sam to ja sam za kraljeviča delal, pak re
če : Dostojte gospodine ovde pcčekat', dok 
ja stvar komu god ponudim. To rekavši 
brahminu, odide k kralju i pokate mu o- 
vratnik njegovog sina Ov kak je ovratnik 
spazil, namah je upital zlatara, gdé je to 
dobil? Na to zapitani odgovori: Vu mojoj 
je hiži brahmin, koji mi ga jc donesel, da 
ga prodam.

Kralj je začel s punim pravom sum 
njati, da je taj brahmin umoritelj njegovog 
sina, i zagrozi se, da bode mo to več skopo 
plati1, Zatim zapove svojim dvorjanom, da 
taj izrod brahminah okuju, te zútra, kak bu
de se svitalo, na količ nabiju. Siromak brah
min spomeue se vu temnici kače. Vu istom 
migu, kak se je nje spomenul, bila je bie 
ota pred njim i zapita g a : Kakvu ljubav 
teliš, da bi ti povrnula ? Brahmin mu odgo
vori: Oslobodi me iz temnice. Na to kača 
reče: Ja buiem kraljevu Ženu ogrizla, te ju 
nebudu megli svi vračari i doktori cčloga 
svčta izvračiti. Nikakva trava nebude joj po- 
mogla, niti nikši protimi otrov. Jedino bude 
onda popustil otrov, ako se je ti dotckneA. 
Gda to zvrA'S, onda bodeš na svaki način 
sloboden.

Kak je ovo brahminu obečala, več je i 
bila ugrifiena kraljeva supruga. Vezda je na
stalo zlo i nevolja po célom varošu. Ves vá
rót pal je vu pauički strah. Kralj zczvsl je 
sve vračare, vračitelje i droge ranarnike s 
bliža i s daleka, ali niti jeden néje se pod- 
ulival kakov takov pokus učiniti, ar je sva
ki dobro znal, da njoj vifie pomoči i eima.

Gda je zatamničeni brahmin to Cul, re 
Če straiarom, da bi ju on mogel izvračiti. 
Čnvli to stiažari, uajaviju kralju. Ov je na
mah dal dopeljati brahmina vu dvor, koji 
mu suprugi povrne življenje i zdravje. Gda 
je kralj opazil svoju suprugu žiru i zdravil, 
jako se je razveselil, a brahmina né'c znal, 
kak da bi bolje nadé'il,

Vu spomenku pita ga, kak je on dešel 
do ovratnika njegvoga sina. Na to mu brak 
min sve izpripovóda po istini, kak se je do 
godilo. Gda je kralj razmel, kak je to sve, 
dal je zlatara utamničiti, a brahminu dal je 
hiljadu selah, da nad njimi gospoduje, i po 
vrh toga učinil ga je prvim svojim tolnač- 
nikom

Ov dopelja svoju familiju vu préstolni 
vaioš, preboravi mnog' jod let va prijatelj
stvu sa svojimi znanci vuž vajuč plode svoje 
pravičnosti i kréposti i zadobaviv se s do
brimi deli i Bvakojakim aldovanjem srečnoga 
stalita. A budoč, da se je za dobrostanje 
svojih podanikov mnogo staral, bil je obče 
obljubljen od naroda i od kralja, koji gA je 
potlje za pom^čnoga vladara svojega izebral. 
A ja velim ;

, Nišam poslušal, kaj mi je rekel 
Tigriá, majmun i kača čemerna, 

Pak me je zato vezda dostigla 
Iznenada bčia neizmé na,u

P i h a 1:

# .  i

K A J  J E  N O V O G A ?
Miliun dinjah.

Sto centih zlata.
Iz Tetina javljaju : Pred dvemi tjedni 

predla je po našoj željezničkoj ttreki šuel 
cugom iz Berlina pošiljka amerikanskoga zla
ta vu težini od sto centih. Firma Rotšildo- 
va naručila je ovo zlato za kovoicu vu 
Kremuicu va Magjarskoj, i to za nove pe- 
ueze „krune*. Ovu pošiljka je sprevadjalo 
više činovnikah (službenikah) gornje firme. 
Vu Kremnicn prevzeli i odpratili budu ju 
vu kovnicu Soldati,

Vručina vu Ameriki.
Obligat vu našem magjarskom orsač- 

kom spravišču Gedeon Rohonczy poznat je 
vu Magjarskoj pod imenom kralja dinjah. 
On se je pred nekolikimi Ijetmi dal na to 
da na svojem imanju na Tisi sadi samo 
dinje i da ih razvaža na sve strani. I po 
slo mu je za rukom 50 mekot zemlje —  
da kak naj boke fele < rne zemlje, naplav
ljen Tisom —  zasaditi dinjami ter polučiti 
veliki kasen- Več lani produciral je 250 000  
komadah jedne fele ananas dinje „ Biser 
Tise* i dobil je za nje silne peneze. Lje 
to« zasadil je 45 ra i (mekot) zemlje samo 
s onom felom. ter ja dobil jeden milijun 
dinjah, — a kak mu dohadjaju naručbe iz 
célé Evrope za ovu najboišu dinju, bude i 
to premalo. Vsi kralji i cesari kupuju od 
njega dinje.

Kolera.
Novine iz Teherana javljaju : Šahu 

(persijanzkomu kralju), koji se je hotel po- 
vrnuti vu Teheran, nagovorile i dale su 
mu tolnai a oblasti, da bi se nastanil na 
elbruskih gorah i da nek nejde d im o; ar 
je stra na kolera huknula- Kolera se vsa 
ki dan povek ava. Pred nekolikimi dani 
vumrlo je od kolere 300 djudihi Že jeznič 
ki i tramway8ki promet (vo/nja) je obu 
stavljen ; ttaouni su vsi zaprti. Vu varašu 
Tabrisu bara kolera strahovito ; vsaki dan 
vumre više stotinah ljudih- Vu Moskvi je 
obolelo 14 ga augusta meseca 15, a vu
mrlo 6 osobah od kolere. Vu nižnjem 
— Novgorodu obolelo je 28, a vumrlo 12 
osobah. — Vu Kijevu buknula je kolera 
vu orsačkih reštih. Kolera širi se i po 
drugih orsagih na velikom

Snaga ženske volje.

Iz Willkesbare vu Pensilvaniji (iona- 
taju novine glas o rédkom slučaju uztr..j 
nosti volje jedne žene. Od deset mesecih 
delal je pri tamošnj: gradnji ieljeznice ne 
kakov Talijan po imenu Longarimi kakti 
delavec pod brojem 52. Marljivostjum, ne-i 
vtrudljivostjum ter dobrim ponašanjem od- 
likuval se je med svemi svojimi pajdaši, i 
bil je zaradi toga od vseh ljubljen. Vu 
sredini meseca júniusa imala se je razbiti 
nekakva pečina, i pri tom je delavec broja 
52 nastradal življenjem. Vezda se na obče 
začudjenje prev delo, da je delavec s broj 
52 bil ženska. Vsi delavci su se jako ža 
lostili nad tim svojim nevtrudljivim paj- 
dtšom. Ta žena je pred jednim Ijetom sa 
svojim tovarušem došla vu on kraj, pak 
kad su ne mogli najti dela (posla', trpela 
ie on s njim najvek'u nevolju. Kada joj 
je muž zbetežal ter postal nesposoben za 
delo, ona se je oblekla vu njegovu opra- 
vu, ter je pod njegvim imenom iskala po 
sla i našla ga- Svojim delom prehranjivala 
je sebe i muža dok ju je ne znašla vu 
teikom delu krobna nesreča, vu kojoj je 
jako zHglavila. A vezda, dok ona betežna 
leti, ide pak njezin muž, talijan Longari- 
mi na delo.

Iz Nju-Jorka javljaju : Strahovita vru« 
čina (žega), ko ja ovdi podjedao traje, išče 
vsaki dan novih aldovov. Kak se več ljudi 
zmišljavaju, nije bilo ovdi nigdar tak jake 
vruč ne- Komaj da se zrak floft) g bije. 
Vnogi javni uredi zaprti su, a trgovina je 
zapela. Jeden den vumrlo je vu varašu 27 
odraslih i IGO dece od sunčanice; Vu Brok- 
1} uu varašu omeglelo je od vručine toliko 
ljudib, da su vse spitale s njimi napunili, a 
vnožina niti več nema prostora vu špitalib. 
I vu drug h vsr.iš h je to isto.

Ubojica folignskog biškupa Fredericia.
Ubojica Poggioni priznal je svoj čin. 

Od tri dana lišeo vsib životnih sreddtvab, 
čekal je on vu Assisiu, da koga orobi. On
da jc spazil na banbofu biškupa samog vu 
vagonu Oa se je došuljal vu mraku vu va
gon ter se je skril pod sedalo. Kad je bi- 
.-kup zaspal, vudril ga je tri put bambrom 
(kladivcem) po glavi, nego se je  i biškup 
brauil kak oroslan. Komaj novi vudarac po 
glavi razmrskal je biškupu giavu ter ga je 
vsmrtil.

Kratke novosti.
—  Vu Budimpešti: Minister Szögyény 

Maricb prispel je vu Budapest i preuzel je 
privremeno do povračka posle ministra pre
žela i ministra nutralnjili poslov, grofa Sza- 
párya.

— Minister honvédov barun Feyérváry 
oporavil se je zevsema od svojega dugotraj- 
noga betega ter je preuzel posluvauja svo
jega resorta.

—  Vsi razbojniki, koji su na Siciliji 
zarobili i vmorili bogataša Billotia vlovlje 
ni su.

— Vu Golfu na Siciliji zarobljen je 
opet od razbojuikov bogataš Rafales. Po 
kebdob da njegova farailija nemre zmeči 
odkupninu od 300.000 lirah, boje se, da gu 
budu razbojniki vmorili.

— Isto tak zarobljen je na Siciliji 
Sangiorgio 18 Ijet star mladič, za koga po- 
trebuju tolvaji 500.000 lirch odkupnine.

— Magyarski knez primas Vaszary na- 
kanil je vekši del svojega imanja na areudu 
dati, pokehdob js ijetos od 72.000 mekot 
zemlje ui imel več dohodka kak 300 000 
forinti.

— Vu Budimpešti, 12-ga aigusta. Izkaz 
orsaéke kaše za drugi ljetoi fertalj izkazuje 
piihod od 95 5 miiijuna forinti, a razhod od 
87 6 miiijuna forint', — anda za 5 milijuua 
povoljncte nego vu drugom fertalju lanjskoga 
Ijeta.

— Zimica i kašelj (breh). Vu mestu 
Dráva Vásárhely i okolici pojavila se je zi- 
mic* vu takvoj meri, da ueima skoro biže, 
gde nebi bili ljudi vu zimici, — kak taka) 
vlada i kašelj tak zvani »kozji* pri maloj 
déci.



V A SÚ T I M E N E T R E N D
Középeuropai idő. 
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