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N yilttir  petitaora 10 ArrwAz iskola és az élet.
Aípolgári leányiskolát közoktatási szem

pontból általában csak mint középtanfolya- 
mot szokták tekinteni, melyben elméleti 
élők ész ült8éget nyer a leánynövendék arra, 
hogy az úgynevezett női szaktanfolyamokra 
legyen bocsátható. S a polgári leányiskolák 
mai vezetésében általában az a szellem az 
irányadó, hogy az oktatás minden igyeke
zetét arra összpontosítsa, hogy a növendék 
az elméleti ismeretekben kifogástalan elő
készítést nyeljen.

Midőn a nőnevelés szempontjából a 
polgári leányiskola hivatásával szemben 
fölállított ezen tapasztalatokkal foglalko
zunk, akkor egyszersmind az élettel számo
lunk, s úgy találjuk, hogy mind azok egy 
oldtlulag és ferdén fogiák fel a leányisko
lák hivatását, kik abban semmi egyebet 
nem látnak, mint egy női közép tan- 
folyamot

Egy intelligens körben élő nőnek az 
iskolai ismeret és tudományos műveltség 
C9ak nagyon is kivételképen való arra, 
hogy belőle éljen és általa magának eg9is- 
tencziát biztosítson, hanem szükséges ez 
azért, mert általános műveltség el nem 
képzelhető a nélkül, hogy az ember a tu 
dományos világ nagy körvonalait ne is
merje. Már pedig egy intelligens körben 
élő nő az általános műveltség követelmé

nyei alá esik s igy bírnia kell mindazon 
ismereteket melyeket ezen kör igényképen 
tart fenn mindazokkal szemben, kik itt 
helyet követelnek maguknak.

Kétségtelen tehát az, hogy a polgári 
leányiskola az élettel szemben egy befeje
zett tanfolyamnak tekintendő, miért is itt 
a vezérelvnek oda kell törekedni, hogy az 
a leánynövendék, ki a polgári leányiskolát 
elvégezte, annyi ismeretet vigyen ki az 
életbe, a mennyi föltétlenül megkivántatik 
arra, hogy a nő nemcsak mint feleség, 
anya- és gazdasszony, de mint a müveit 
társadalom tagja is, csorba nélkül tölthesse 
be szép és nemes hivatását. S épen azért 
a polgári leányiskolái oktatásnak nem arra 

j kell törekedni, hogy a növendékek az el - 
méleti ismeretekben vegytani pontossággal 
tudják felállítani a tudomány elveit és sza
bályait, hanem hogy a szabályok általános 
körvonalainak ismerete mellett, a tudomá
nyos világban az általános műveltség 
által megkövetelt széles tárgyismerettel bír
janak Tehát nem az a fő, hogy ha keve 
set tudnak is, de a tudásnak meg legyen a 
biztos alapja a szakismeretben, hanem hogy 
sokat tudjanak. hogy mikor az éleibe ki 
m ennek: a nő előtt csak azért, mert ő nő, 
ne legyen teljesen terra inkognitó a tudomány 
egyetlen ága se.

Ezt kívánja az általános műveltség 
Épen azért a polgári leányiskola ne szak

szerüleg tanult, hanem müveit nőket igye 
kezzék nevelni, s ez csak úgy érhető el, ha 
itt az oktatás szelleme felszabadul a tudo
mányos pedantéria chablonos szabályai alól 
s a nevelés szabad szárnyakat nyer, mely 
nem az ok és okozat közötti összefüggés 
vegyelemzésében mélyeszti és fárasztja ki az 
elmét, hanem egy leányiskolái növendék 
látókörének megfelelően könnyebb rend
szerbe szedi össze s játszva állítja egybe 
az ismeretek azon halmazát, melyekre 
nem a tudomány, hanem az élet szemp nt- 
jából van szükségök.

Szóval a társadalomnak nem tudomá
nyos, hanem müveit lelkű nőkre van szük
sége s a női műveltség hivatása nem az, 
hogy a szakismeret csalhatatlanságával 
kösse és oldja a tudomány szálait, hanem 
hivatasa, hogy a mindennapi élet körén 
kívül eső kérdésekben ne álljon egészen 
tájékozatlanul.

Az általános műveltség nem feltételezi 
azt, hogy meg tudják határozni, minő ve- 
gyekmzési ellentét jiít érvényre a már
ványban és kvarczban, hanem az a fő, hogy 
ha elénk tesznek három darab követ, meg 
tudjuk különböztetni egymástól.

A polgári leányiskola oktatási rend
szere és vezetési szelleme tehát csak akkor 
felel meg az élet követelményeinek, ha 
vezérelvként azt veszi, hogy a nő minden 
iskolai ismeretét a polgári iskolában nyeri

i  „ U n i t i t *  t i  m í j i
Fürdői levél.

(Gleichenberg, aug. hóban.)

Gleichenbergnek ma annyi vendége van, 
mint még soha I A honnan e sorokat önöknek 
küldöm a méltóságteljes D’Orsay-villa demokrati-1 
kun padlásszobájából (a mi fölött ne méltóztassók 
mosolyogni, mert a D’Orsay villa valóságos ma
gyar írói ,tuskuianum.“ Például, hogy csak 
többet ne mondjak, alattam két emelettel la
kott Mikszáth Kálmán) — oda beballszik az 
esplanadeon zsivajgó élete, pedig a stájer égbolt 
ultrmmarinját ismét a rozoga íróasztalomtól, a 
nyitott ablakon át, szintén elérni vélem.

Nagy szezon van. A podgyászos társzeke- 
rekröl Eifel tornyokat hevenyésznek a piczulák 
fölként londirjai. a vendégek ömlenek és szinte 
nyüssgünk as ember-sokadalomban. A szezon 
eme virágjában a göthösök fürdője elvesztette 
szamaritánus jellegét, bkr még mindig szürkélik 
a pauperizmua görcsös egészség-keresése, de a 
plutokrácsie olyan smuckosan csillog, hogy egy 
a nemsetgazdaságtannal foglalkozó társam véle 
ménye szerint, ma (íleichenbergben a ragyogó 
ékszerek értéke másfél millió torint.

És tisztelettel alólirott, ki bár tüdő-foltozó 
szándékokkal jött Gleichenbergbe és ki 1 kilo 
8 dóka horribilis bízással az 51 kiló nem re
mélt súlyáig bátorkodott meggyarapodni, nem 
ia kesereg a miatt, hogy a kies szelíd lejtőkön

most oly zajos élet hullámzik. Unni nem unja 
magát az ember, a ki maga is részt kér, vagy 
a ki csak figyelmes nézdelöje e tarka ember
vásárnak, az eleget foglalkoztatta szemét s igy 
csak lepörög az a négy öt hét, a mire az ott
hon édes vágyaival megyünk vissza.

Valóban nagyon soknál szemlátomást lehet 
i látni a gyarapodást A minap elkövettem azt a 
riporteri indiskréciót, hogy meglestem Mikszáth 
Kálmánt, a mint kenyere« társammal a vidéki 
újságírásban Boros Samuval piquetiroztak, szinte 
láttam mint (ormásodik a zseniális magyar 
elbeszélőnek második réndbeli tokácskája, arczu- 
lata meg olyan gömbölyű, mint ha nem is ma
gyar író, hanem a székesfehérvári káptalannak 
lenne tagja. Gyarapodunk itt megannyian, lcg- 
főlebb a verseiben és testi mivoltában világfáj
dalmas Ignotus marad oly keszeg-husu, hogy a 
zseniális palócz nyomán az egész fürdőben „rósz 
matériának* hívják. Egyébként hallatlan sikeres
ről beszélnek, vau egy honvéd kapitány, a ki 
nyolcz kilóval nehezebb testtel megy haza a vó- 
konydongáju sápadt menyecskék nem kis boszu- 
ságára, a kik üveg-csöveken kiapadhatatlan tü
relemmel szlvogatják a Klauseni forrás vastar
talmú vicét.

Mindez eddig igen szép dolog. De gondol
ják csak meg, hogy két hetenként a pazar ele- 
gáncziával berendezett kur-szalonban szombaton 
— h.orrendum dictu — bálák vannak, líát hi
szen mért ne volna? Hiszen sok itt az egészsé 
ges. Persze sok ! Egy pesti redoutbál valósággal 
szégyelje magát. A négyesekre százanként álla
nak meg a párok és van benne valami tragiko 
mikum, mikor egy egy figuránál vagy a tán- 
czos vagy a tánczosné kér bocsánatot és a 
szalon ama horgony-edényeihez megy, mely oly

szomorú jellege a gleichenbergi fürdőnek, hogy a 
pájcslijára rakodott váladéktól szabaduljon.

A természet a fasor helyén a német azá- 
mitó szellem rafinált dolgai vesztegetik meg a 
szemet. Nincs az az eldugott hely, a hol a 
német pepecselő kultura nyomai ne lennének. 
És valóban jól esik ez a gondosság, az a korral 
való haladás, a melyet fájdalom, a mi magyar 
fürdőink nem fognak egyhamar túlérni és túl
szárnyalni. A savó és forrásvíz kura, a friss 
tehén és kecsketejnek kiszolgáltatása, a fenyő és 
sótürdöt. maga a hidegviz-gyógyiatéset gondos 
berendezésű, leginkább ez utóbbi hagy kívánni 
valót fönn, mert a kabinjai a mai kereslethez 
képest nem elegendők ; de há> épen most érte
sülök az igazgatótól, hogy már jövőre a hideg - 
visosztályt megbövitik és tökéletesítik.

Abból a körülményből, hogy fölösen van
nak itt a társadalom szegényebb osatályai is, 
megállapítható, hogy Gleichenberg nem lebet 
drága fürdő. A minthogy nem is drága, lakást I 
frton kezdve 8 írtig napjában lebet kapni, as 
étkezés a magyar vendéglők árszabályait nem 
igen haladja tul. E tekintetben tehát ne tartson 
vissza senkit a kényszerűség, ha orvosa a fürdőt 
javalja mert a mi a sikert illeti, ez szinte kilá
tásba helyezhető. Mióta itt vagyok, igazán aok 
roskatag embert láttam, mint szedi föl magát, 
köztük persze legnagyobb örömmel magamat, ki 
azzal a boldog tudattal röpülök vágyaimnak 
sólyomszárnyán és a MÁV-on hasa, hogy a 
fátum enged még élnem egy pár telet.

Hölgyeim és uraim, az önök 51 kilós tiss- 
telöjének duzsadó reménye ez !...

V e in e r  L&hzIó.



és úgy annyi ismerettel bocsátja az életbe 
növendékeit, mennyi egy müveit körben élő 
nőnek szükséges arra, hogy mint anya, 
feleség, gazdasszony, szóval mint a család 
lelke, mint a müveit társadalom tagja, mint 
honleány, az élet küzdelmében reá váró 
nagy és nehéz feladatnak úgy felelhessen 
meg, mint a költő mondja: »Nő, ha betöl
tőd csorba nélkül szent hivatásod, kör
nyezeted boldoggá teszed, hazádnak osz
lopa vagy le
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8 uradnikom moti jt svaki dan 
govariti mad II i 11 vurom. — 
Sva poliljka tiduča aa sadriajano* 
rínak, naj sa poiiljajo na ima 
MargUal Jožefa uradnika v« 

Čakovec.
lila to ljstvo:

K ati kara Fiaehal Filipova kam aa 
pradplata i obanana poftiljajn.

P r e d p la t n *  c e n a  Je :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 frt 
Na četvert leta . . 1 fit

fojedini brojl koltaju 10 kr.

Obnana aa pola« pogodba 1 fkJ
raőnnaju.
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Službeni glasnik : „Metfjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa4*" „Čakovečke Sparkasse", „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

G o s p o d a r s t v o .
F on d a n j e g r i n t e  v u d e t e l j i š č u .

Gr nta se najleže sfonda, ako se na 
zažarenom mestu vužge slama tak, da ne 
samo klice, nego i žilice ovog büjnog pa 
rasita izgore. Vnogi su si na ovaj način 
pomogli, ali ne zevsema. Saksonsko gos
podarsko družtvo izvršilo je vu Jjetu 1892. 
leden ovakov pokušaj (próbu) o fondanju 
grinte a da nije naméstib deteljica skvar
jena Na jednotn detelji^ču bilo je na više 
méatih grinte Koncem meseca septembra, 
kad jo tretja košnja dobljena i detel išče se 
ponovne zazelenilo, izvršena je próba fon- 
danja grinte na ov način: Negašeno 
vapno, polije se eumpornom kiselinom 
tuliko# da se vapno zdrobi i postane 
drobno kak pepel. Ovim praškom posipana 
su zaražena mčsta grintom. P rób t je iz- 
pala vrlo dobro, i r  na zaralnih méstah, 
deteljicah se je oporavila i rasla, a od 
grinte nije bilo niti traga na tih méstih 
Ked je isto deteljišče ljeta 1893. pokošeno 
drugi putt opazila se na drugih méstah 
grinta, ali je ona hitro sa istim uspjehom 
sfondana — Na posljedku ova je próba 
svršavana na istom deteljišču za vréme 
naj vek? e vruttne vu mesecu juliuSn, no 
onda je zginula sa grintom i deteljica.

S t e p a n j e  s a d a  (v o č a ) .
Vu narodu je zločesta navada, da 

dozreli sad stčplje (strósi) iz drčva, čim se

isto ozledi i tim nije sposobno za čuvanje, 
a zvun toga nemre se tak drago (skupo) 
prodati. Pazljive šinimo ovim prijatelje 
narodne, da opomen;u narod, da nebi 
stepali sada, nego da ga nastoje sa dréva 
pobrati, ar ga je onda moči draže 
prodati

L u k  č e r  l e n e s .

Luk čerlenec večkrat prčk zime pro
páné ib rano na protuljtije prekbje Da ga 
od toga občuvamo, najbolje je, da ga vu 
jesen obésimo nad pečjom, da se dobro 
osuši. Tak izsušeni luk spravimo na suho 
mesto, ter i vu aprilu i majušu neče 
se kliti.

Č u v a n j e  o r e h o v .

Orehe moremo Čuveti i Ijeto dni, ako 
im ostavimo zelenu ljusku, ter ih na tenko 
razastiremo, da se črez kojih četiri do šest 
tjednov presuše. Ovak osušene orehe spra
vimo vu pšenične pljeve i na suhu mesto, 
ter tak budu ostali zdravi i prčk 
ljeto dni.

D i š e č e  j a b u k e .

Večkrat se dogodi, da najljepSe jabuke 
nemaju pravoga mirisa (vugodne duhe). Da 
im se da vugoden miriš, delaju vu južnoj 
Tirolskoj tak, da jabuke slože vu kišta

1

(fersloge) i to jeden red suhoga bezgo- 
voga cvéta itd. dok ni e kišta puna. Onda 
se frešlog čvrsto zapre i za 4 do 5 tjednov 
dobiju jabuke vrlo vugoden miriš.

F o n d a n j e  m i š o v  i S t a k o r o v .

Nezdavnja opazil jd profesor LoelTler, 
da se poljski miši moreju izvrstno fondati 
bacili miájeg tifa (Mausetyphus), ter se ova 
procedura upotrebljava i pri fondanju do 
mačih mišev vu bižah, hambari itd. Vsi 
miši, koji se zaraze ovim bacillom, pvcirkaju 
i prenose zarazu na vse ostale miš, vu 
hiti ili hambaru. Sadržaj bacUla vu jednoj 
reagentnoj flašici pométa se sa sloju vu 
jednoj litri vode. Vu toj raztopini razmoči 
se béli kruh vu komadih od jeden i pol 
centimetra, koji se razhiče po najži i'i 
hambaru gde su miši. Veó za 8 do 14 
danov zbetežaju gotovo vsi mi i ter vsaki 
dan moreš ih najti gotovo mrtvih na najži 
ili hambotu, pokehlob se betežni miši 
počimlju grizti trupla mrtvih mišov, osobito 
mozga, zaraze se odmah i vu kratkom 
vremenu pogineju takaj. „ Austrijanske 
poljodelske novinew vu velike hvale pos- 
tignute ovim sredstvom rezultate pri fon- 
d.inju m»šov. Mišji bacilluš nije pogibeljen 
za druge živine, a pokehdob vsi miši 
pokiblju na polju, a né vu ljuknjah, more 
se lehko konštatirati, koliko ih je sfondano 
i nije se bojati, da bi trupla mišov gnjila 
vu ljubnjah i pod podom hišah.

Z A B A V A .

—  Poslohni dobar navok —
— Istinita pripoi est —

Pred 10 po priliki leti dosta imuceo 
gospodar Berger Miška tožen dojde dimo iz 
goric svojih. Zsista ni se badava žalostil. Jer 
gorice, gde najbolje vino raslo, i koje još 
njegov oteč, koj več počiva vu hl adnom grobu 
sadil, i koje su lepi groš dooesle k hiži, vesda 
su se počele sušiti. Več lani je opazil, da 
se tr8je počelo žutiti i sušiti, ali nije mislil, 
da bi to bila velika kakova pogibelj i da se 
vuništi sve.

Sa8ed i kam njegov Čarilla Štef toli* 
kijfle ide d'mo i pridruži se k svojemu komo 
Miški, i v e li: Kom, ali smo vragometno, 
Bog nas je jako pohodil, poginuti nam hoče 
sve ; tu je, još jedno leto tak, pak nebude 
kaple vina za piti a još menj* za prodati. 
Za ista one vu pijaničina vočinjene kletve 
proti Bogo šule sa se ?a nebesa i nem mogle 
ostati bez kaštige. Ako nesmo znali pofltu- 
vati božji dar, dakle vzel je Bog od nas. 
Ka| smo čineči vezda ? Zimle sa nam dosta 
■labe, bar da nam seme zraste, tetka vre- 
meua živimo.

Zlo bode, je dragi kam, ali ja si budem 
več pomogel, da bode dobro. Ravno prek 
včera hodil )e po seli nekakov iidov, i pre
povedal, da kak lepi život je tam vu Ame
riki i kak je lehko tam obogatiti. Zemlju, 
marvu sve za badavo dobi se, a niti porcije 
netreba plačati. Meni je sve jedno gde god 
ž vim. Snsed moj več prosi dogo vremena, da 
naj mo predam svoj grunt, i mislim, da mi 
bode dobro plati!. Prodam sve i otidem s 
celom familioro vo Ameriko i za par leta 
dojdi m bogat dimo, za rodno mesto se niti 
najmenje ne žalostim.

Tak spominajuči dostigli su domačega 
plebanuša, koj je tolikajše iz polja išel dimo. 
Vu čim se spominate dragi farniki, pita ple- 
banu* ? i oni mu so rekli, vn čem su se 
dogo varali.

Curilla, Curilla, vi si vu dobrim ne 
terete glavo, ako je nesreča vu našim hataru, 
dakle zato treba ostaviti sve? i otiti vn 
tudjinn ireču iskat? Dakle ovu lepu domo
vino, gde na i stari poči vaju vekovečan san, 
kojo so toliko ljubili, bi tako lehko človek 
ostavil 9 Ali nije sve zlato Što se sveti. 
Mislite, da tam bez dela moči živeti, moguče 
pečeni vrabci budu leteli vu ost« ? ne mis- 
I te na to da i tam ima siromakov, moguče 
više nego pri nas- Vas je za stilno netko na 
krivi pat zipelal, jer ima dosta, koji za

svoj hasén vnoge zapelaju vn nesreču. Pazite, 
da se bez železa ne vlovite, jer za stalno 
budete oplakali svoj korak potle, ali bnde 
več kesno. Ako več nas ;e pohodila nes
reča nesmimo Misliti na to, da kak l«ži oata- 
vimo rodno mesto; nego da kak si sa marii- 
vostjom brže pomognemo.

Dakle dragi plebanuš, pita Curilla, č.m
da si nadomestimo gorice naše, koje su nam 
više nosile nego imanje ?

Cim, pita plebauuš ? zasadimo sadovim 
drevom zemljo jabukarai, slivami i drugim* 
Do vezda nišči se ne sbrigal za ceplenje 
sado vnoga dreva, ali vezda bi dobro dollo, da 
imamo vu školi par jezer čepov, da vus&dimo 
celi breg. Kaj mislite, nebi to lepi dohodak 
nosilo.

Bili, veli Čarilla, ali neje vredno se 
steno muč ti, imel sam ja par čepov a i 
vezda imam, ali niti nesam koltal sada gojib 
Niti se nedozori, več deca sve potrgajo, več 
mi je dosadilo se močiti šojirai. Naj mi ve* 
raja gosp plebanuš, pri nas se nesplati 
saditi čepe.

Žalostno, ako je tak, veli gosp. plebanuš, 
ali dragi prijatelji, ra si ta moči pomoči* Strogo 
treba kašitgovati takovu djeco, koja kvar de
laju. Ako bude svaki sadil, nebude nišči vn 
tudje diral.



S r e d s t v o  p r o t i  s e n i c a m.

Sredstvo proti stenicam je vrlo jed- 
nostavno ali sigurno. Raztopinom od 7 
grama Cerlenog kromo kalija vu litri vode 
flkropi se posteljina i drugo pohižtvo, pak 
ih nestane.

K A J  J E  N O V O G A ?

Program o kraljevu boravku vu septembru

»Bud. Corr.a javlja: Nezdavnja su pri
občeni detaili o kraljevu putovanju meseca 
septembra, koji se naslaftu podpuuo s is ti n o m. 
Auteotčan program glasi: Njegovo Veličan
stvo stiglo bude 2. septembra ob pol 8 vuri 
vu jutro iz Idi* vu Landskorn, gde bude 
pohodil neke etablisemente i bude nazočen 
vojuim vježbam. Dne 6. septembra na večer 
ob 7 |vur polazi kralj vu Lemberg, kam do- 
lazi 7. septembra ob 10 vuri 5 minut pred 
poldan. Stran jaki vojni attachei nebudu spre- 

adjali kralja vu Lemberg, 
v

Dne 11. septembra ua večer ob 8 vuri 
odhadja kralj iz Lemberga vu Scbönbrunu, 
kam stigne 12. septembra ob i vuri 35 mi
nut po poldan. Drugi dan, 13. septembra 
nazočen bade kralj ob 10 vuri pred poldan 
odkriču spomenika „na uspomenu oslobodenja 
Beča od Turakah ijeta 1683." vu slolnoj 
cirkvi.

Dne 15. septembra ob 8 vuri 13 minut 
ua večer polazi kralj vu Budimpeštu, gde 
bude vu uedelju 16* septembra o poldan 
prijel delegacije. Vu pondéljek 17- septembra 
ob 5 vuri 10 minut putuje kralj iz Budim 
pešte vu Nagy-Marod, kam dojde ob 6 vuri 
10 minut. Sest miuut kesneše stižu ouamo 
iz Beča nadvojvoda Franc Salvator, princ 
Arnult bavarski i vsi vojni attachei. Ob 12 
vuri o poldan polaze vsi vu Balassa-Gyarmat, 
kamo stižu ob 4 vuri po poldan. Tu bude 
Njegovo Veličanstvo jod istog dana primilo 
poklonstvo dvorskih dostojanstvenika!), kiera, 
častoirtva, oblastih i deputacijah. Due 18., 
19 , 20. i 21- septembra bude nazočen kralj 
velikim vojnim vjeibam (manevrom) 4« i 6

sbora ter 21. na več«r ob 8 vuri 30 minut 
odputovati vu Gödöllő ua dugši boravek.u

Kraljica na Rivieri.

Protusl vna prvedojoj vesti, da Njezioo 
Veličanstvo kraljica Jalžabeta putuje počet- 
kom septembra na Krf, javlja se denes, da 
je več vse pripravno za odlazek kraljice na 
Riviero, gde se ona bude na rtu Martinu 
kod Meutona nastanila. Kraljiču očekuju onde 
več 4. ili 5. septembra.

Grofica Eugenija Festetics.

Vu Islu je vumrla 19. augusta grofica 
Eugenija Festetics, rodjena grofica Erdőiy, 
vdovica biv&eg mgjarskog ministra grofa Gjure 
Festeti csa, a poznatog sportsmana grofa T a- 
sila Festeticsa. Bila je 88 Ijet stara.

Magjarska magnatska hiža.

Sredinom meseca septembra zestali se 
budu na poziv predsedničtva magjarske mag- 
natske hže sjedinjeni odbori pravosodja, 
gospodarstveni i politički, da večaju o zak. 
osnovana o recepciji židovab, orsačkih mati
cah, vjerozakonu déce i slobodi vjeroizpovjesti. 
Zastupnk na magjarskom saboru, urednik 
klerikalnoga lista „Magyar Adama, dr. Jožef 
llortoványi polagat je pred svojimi galantaj 
skimi zbirači račun o svom zastupničkom 
delovanju, ter je tim povodom izjavil, da bude 
on i nadalje ostal nad strankami a pri tom 
bude odločnim protivuikom vladinih predlogah 
za cirkveuo-političke zeforrae. On vezda nije 
zato, da se ustroji posebna katolička stranka. 
Nebade li pako osegurana autonomija katoli• 
kah, ter njihovo sloboduo pravo razpolaganje 
s njihovim imetkom i njihovim znutre-njim 
odnošajima, onda bude 9 milijunah katolikah 
priseiljno, da se sjediue i na političkom 
polju.

Novi orsački tajnik vu magjarskom mi- 
nisterstvu znutrešnjih poslov Eiuard Reissig 
rukel je prigodom oastupa svoje dužno9ti sa- 
kupljenom činovničtvu govor, vu kojom je 
iztakao potrebu upravne reforme- Nova uprava 
ima biti osnovana ua liberalnih načelih, da

se uzmognu razviti občenite slobo^čine za 
ivsakoga pojedinoga gradjana- Budimpedtauske 

bečke novine govore jod uvjek o govoru 
gjurskoga biškupa Zalka povodom kraljevega 
rodjendana, ter oštro osudjuju visokoga cirk • 
venoga dostojanstvenika, ar da se je usudil 
osobu Nj. Veličanstva umčšati v i svojo po- 
litičko-klerikalno kritiku. Govor biškupa Zalke 
i kardinala Šlaucha medtimtoga dokazaju, da 
bi'kupi ni vezda neče mirovati, več da če 
sborom i tvorom delati proti vpelanju civil* 
noga braka (lenitbe) vu život, ter ae zbog 
toga obratiti i na samo prestolle (trón ud) 
Bude anda istinita vést nekih klerikalnih 
uovinab, da velika večina kotrigov raagjars- 
koga episkopata stalno odlu ila nastaviti naj- 
energičuiju akciju proti sankciji zakona o 
civilno) ženitbi.

— Povodom previánjega kraljevog rodjen 
dana držali su dva magjarski biakupi vrlo zani
mive govore. Vujobodvem govoru prikazane su 
cirkveno-političke reforme kakti velika pogibelj 
po Magjarsku i narod. Velikovaradinski 
biškup, kardinal Schlauch, rekel je, da je 
vjerski i narodni kosmopolitizam ue samo po- 
gibeljen po narod, več i po dostojanstvo 
vladara. — Gjurski bidkup Zalka iztoknul je; 
kak je denešnji položaj pogibeljen po Ma- 
gjarsku ter zaključil svoj govor ovimi rččmi : 
Od „je ili nč“ Nj. Veličanstva ovisi: hoče 
li vu Magjarskoj biti mir ili ne 1

— Vu nedelju polagalo je vide raagjar- 
skih ablegatov račune o svom zastupničkom 
delovanju. Malone vsi ablegati bavili su se 
sa cirkveno-polit čkirai reformami. Kotrigi 
stranke neodvisnosti Medko i Sima vindicari 
su svojoj stranki vsu zasluga za preobladanje 
liberalnih osnovah, ar da bi prež uje ostala 
vlada (kormauj) velikoj maujini. Budimpeš* 
tansko noviustvo osobito se bavi govorom, kaj 
ga je dižal pred svojimi izboruiki vu Szat- 
máru ablegat Ugrón, koji je kak je poznato 
akoprem kotrig stranke neodvisnosti, glasoval 
proti cirkv-političkim reformam. On je oprva- 
daval svoje stanodte time, da je rekel, da se 
pr vi je svega mora osigurati autonomija kato- 
ličke cirkve. Civilska ženitba rudi moral i 
vjeru. On da je slobodu vjere, ali proti bez- 
vjerstvu. Pri koncu govora je oštro napal 
vladu i ministra Kalnokyja.

Tako spominajuči, dojdu do selu i lepo 
se oprostijo od gosp. plebauuša.

G< spoD pltbanuš, koj je raveke se 
dobro hotel svojim farnikom, premišljava ovaj 
razgovor, kojeg je imel s Curillom, i sam vu 
sebi veli ; ipak je čuden naš narod, kad neče 
uvideti hasnovitost sadovoog dreva. Ja  sam 
6amo par let plébános ovdi pak kak je lepi 
vezda moj vrt, kojega sam Cisto pustoga 
načel, kak se veselju deca, kad jim koju ja- 
boku dajem, i betežniki kojimvu zimi pošlem, j 
Vidijo sve evo, ipak nrčeju saditi slive i 
jabuke. To nemore dugo tak ostati, ako me 
bode i truda stojalo, jo ipak budem pokazal, 
da si človek more pomoči, ako hoče.

Kak je odločil tak je vučiuil Ponaj- 
predi prosil je od občine, da mu da funduš. 
On to zasadi s cepi i svaku nedelu po bla
goslovu s dneom ide vu tr t  i vuči je cepiti 
i kak se morajo presad ji vati. Stari ljudi su 
se smejali, jeden drugomu govoril, oa je 
zabadavo svaki trud, ali ipak su potli videli, 
da je dobro, ako se deca takovog kaj vuOiju. |

Čurilla ou nije hotel poslubnuti pametne 
reči, nego sve skup je prodal kaj je imel i 
oprostil se od poznatih preselil vu Ameriku, 
gde ie mislil obogatiti.

Gospou plebanuS svojimi vučoniki je 
napredoval, odmah drugo leto je irnal dvel

jezere čepov ze razdeliti med farnike, koji 
su svoje puste gorice vezda s cepi zesadili. 
Svako leto pomalo zasad ji vali s cepi, opazili 
su, da gosp. plebanu* imaju prav, jer su lepe 
peneze dobili za jabuke i slive.

Migka Herger Čuridov kum ide jedan 
pút vu varad po poslu i nije hotel prazen 
dimo dojti, dan edonrse nekaj deci svoji. Ide
1 hoče kupiti par jabuk, istina i doma ima, 
ali ipak da budn ove se bole dopale doma« 
rum i pita pučem trži, čnjc da svaka košta
2 kr. Na ove reči se začudi i veli, to je 
predrago, dojdite vu moje selo dobite jod 
lepše dve za jedan krajcar, pri nas ima to
liko jabuk i sliv, da svinje hranimo šnjimi, 
jer nemremo prodati jer smo malo predaleko 
od varafla, Trgovec pita za ime njegovo i sela 
i zapiše sebi.

Pod jesen zaista dojde trgovec vu selo 
i pokupi sve jabuke i tak pomalo selo dojde 
ua glas, a ljudi svako leto lepe peneze do
bija za sad. selo pomalo se tak pomagalo i 
nestalo slamnati krovov, jer su zidane 
biže sve.

Jedanput Ilerger Miška s gosponom 
plebanuiom i drugimi sedi pred svojom hižom 
i spominaju se za čurillu Stetla, kad njim 
poali bi rov douese jedno pismo iz pošte.

Pismo je malo jako zapečačeno zato s vi 
veliju gosp. plebauulu ; ovo pismo je moralo 
iz daleka dojti a gosp. plebauui veli, prav 
velite, da iz daleka dollo, jer je iz Amerike. 
Jedan drugomu veli, da moguče piše Curille 
Štef, da je obogatio, zato su prosili gospou 
plebannša, da neka im pročitaju. Pismo bilo 
je zaista od Curille i ovako glasilo.

Dragi moj kum i dober sosed !

Najpredi želim da Vas ovi par reči s 
celom familijom vu najlepšim zdravijo 
najdu.

Dugo sam premišlaval, da Vam pišem, 
ali me skorom sram opisati vezdašnji moj 
stališ- Zakaj sam ne poslušal gospona, ple- 
bauu*a, da sam posluhuuo, nebi bil tak ža* 
lostan moj život vezda, serce me boli daleko 
vu tudji zemli, med tudjimi ljudi jer kaj su 
god gospou plebanuš rekli, sve se obistinilo. 
On koj me uagovorjo, da naj samo idem vu 
svakako je od mene peneze izvabil na toliko, 
da sam došel vu Ameriku, par forintov mi 
je samo ostalo a on me ostavil Govoril mi 
je, da tam dobim badava zemljo, mariin, dcln# 
dobi to sve človek za peDeze ako ima.

Kaj dakle, da sam čineči med ljudmi 
čij jezik nerazmim. Dimo nemorem iti, jer 
me sram, ne mam penez. žena mi se mnogo
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