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öílSDKrios arfiklvftk az uto,ső pillanatban a szülői sirhalmáról közül azokat, a kik még nem adakoztak,
J való földet tartalmazó zacskóval együtt. A szíveskedjenek adományaikat vagy lapunk;

A vértanú halált szenvedett muraközi nyolczadrét nagyságú papírra Gáspárits ál szerkesztőségébe, vagy Síposa Károly gyógy- 
nagy hazafi életéből meghaló részlet jutott tál sajátkezüleg írott megható ima szavai, szerész úrhoz Perlakra küldeni! 
tudomásunkra, mely újabb bizonyítéka an- betűről betűre l „Szeretetének tüzét gyulasz- Az ereklyék megőrzés végett Buda- 
DnyAinefnes érzésnek, mely Gáspárits lel- s?a tel szivedben az Ur, hallgasson meg pestre a szabadsigharcz ereklye-múzeumába 

egyéniségét áthatotta. Nagy szorongatásidban, őrizzen minden veszede- fognak elküldetni.
•Yolt^ő-mint ember, mint lelkész s mint ha- lemben, és szent segedelmét soha ne vonja ... - - ... ... - — ■-
zafi egyaránt s méltó arra az emlékoszlopra, meg tőled. — Áldjon meg téged az Ur, r
melyet a muraköziek hazafias kegyelete álli adja meg szivednek minden üdvös kíván* k  t á r s a d a lo m  OjCCyik ko tö löS S égö . 
tolt emlékének! ságát, ajándékozzon meg hosszú élettel, és

A-uMtfaközi vértanú 1852. febr. 9 én végórádban ne vonja meg tőled szent ke- Alvóra indul a természet és életre a 
Gyöngyösön, elfogatásának p llanatában két gyeimét, minden mennyei és földi áldását társadalom Magyarország índusztn&ból él 
ereklyét adott át annak, a nyilvánosság elől áraszsza reád az Atya, Fiú és Szent Lélek 6* *£Y természetes, hogy mikor a természet 
rejtőzködő honleánynak, kinek sz vességéből Isten Amen.* — A papir másik felén: M ásáé rt dolgozni és azt le kell ecsetelni, 
úgy a perlaki, mint a Csáktornyái Gáspárits- Gaschparich Búcsúja. 1852 Feb. 9-én — szóval a kenyérszerzés robotja között, a 
emlékbizottság láthatta emez ereklyéket. Gáspárics írása szép férfias, tisztán olvas* társadalmi mozgalmak stagnálnak Most éled 

A vértanú a cirkovlyáni mura-egyházi ható, helyesírása teljesen korrekt. 1 társadalom, mikor a természet egy-
temetőben nyugvó szülői srhalmáról kis A lelkes honleány, kinek hazafias ke- időre meghalt, álomba szenderült. 
darabka földet és anyja jegygyűrűjét hor- gyelete megőrizte az ereklyéket, a következő E« szerencsés város az, a hol a társa- 
dotta évek hosszú során át keblén. Mily megható sorok kíséretében küldötte a per- d*lmi czélokért legalább télen valameyes 
megható nyilvánulása a szülők iránt való laki bizottságnak azokat: .Keljetek útra Ti ^ U le t  mutatkozik Hiszen mmél moder- 
szeretetnek! Ilyen nemes gondolat, csak híven őrzött szent ereklyék! Hogy melyik- nebb berende kedést foganatosít az állam, 
nemes lelkek agyában fogamo'.hátik meg! tői nehezebb válnom: S"ű őul szent poraira annál hatékonyabb társadalmi támogatást 

Az ereklye leírását a következőkben emlékeztető szent hamvaktól ? — vagy Te igényel, 
ismertetjük : Egy nemzeti szinü kis selyem* tőled utolsó keservben írott Imám : azt nem E wzázad az emberszeretet százada és 
zacskó, nemzeti szinü szalaggal, benne kék tudom, de 42 éven reményem valál—  — a pauperiamusnak hova tovább ijesztő jelei 
szinü, lepecsételt papírban a föld, a papi Te pedig a magasból, dicsöült Szellem! mutatkoznak. Városom, megyém lelkes höl 
ron sajátkezű felírással (betüről-betüre ; lengj alá álmaimban az emlékezet szár* gyei ez az önok szezonja Mily nemes, mily 
«Apám s Anyám hideg sz porai hideg taka- nyain. . . . ; sat. d,c*° dolog lesz a nyomor könnyeit töröl-
rójára emlékeztető hamuja a hamvaknak*.) Ezek az ereklyék egy-két hétig lapunk getni. Valóban I magyar nőnek születni dicső 
s a zacskóban csonlból készült jegygyűrű szerkesztőjénél megnézhetők pár krajcárért, és nagy gondolat és a társadalmi nyomort 
képezik az egyik ereklyét. A begyült pénz a öáspárits emlékoazlop megenyh tem az önök, Eötvös ■wer.üt a*

A másik ereklye egy ima, melyet ama költségeire fog íordittatni. Még szükséges emberiség s z e b b és j o b b felének köte- 
névtelen honleánynak nyújtott át emlékül mintegy 50 írt. Kérjük hazafias olvasó nk lességében. Jő jetek filant ropinikus száza-

A M ,  .  ,  V 1 1» U  ,  |  j  í  i ,  I Holtak karácsonyfája. B i ! ? " ' "  l “ " ‘ w
A IIÓVA U i A a DI  í  i  F B 1 A I 4 i Aü H halott volt boldogabb, a ki a karácsony-

”  • | — I r t a :  Sa«s E d e  — fára több holmit aggathatott.
1 ............. m» ■ — ■* Aiutftn a kápolnából kihoaták a viaazgyer-

1 , Kh rácson v éjszakája volt tyákat, felkötözték a fára. Egyszerre felragyogottEgy szép asszony na K \ Moamozdult a temető, mintha a megelevenedő a temető karácsonyfája, magasatos, fenséges diaz-
. . x földnek megannyi pihegö kebeie lelt volna : kéz- ben. A teteje az eget érte, úgy magaalott ott a

Virított az erdő mező, de(fek aJá | g fey, jfull6^ zani a íehér hópehellyel fehórlö kihalt pusztaság közepette, körOlujjongva
A madár is dalolt még, hatakart sírok a «*emfödeles rémek rohanó csapa'ásól.
Mikor esküdted, hogy veretsz, A (ü, ek köl(Q|a melyek tradiciósusao -  K' nem adott még a (éra ? Ki nem adta
Tanúm : a csillagos ég suttogtak, mint felhő loizlímj libbent elő egg-egy oda mindenét ?

vézna alak Kjy félig bedéit síremlék mellett állva, ég
Mikor bogár szép szemednek Némalyik halott nem akart fölkelni, nagyon felé mered« hiyjal, a rémlátványtél megüvegesedett
Nézésébe zzédoltem : elfáradhatott életében, jól eseit neki apihenés. szemekkel, észrevették engem ia.
Mikor karod engem ölelt, Azok sírjainak nekiestek, kikap írták, feltörték a — Ah 1 valaki, a ki még nem adott.
S az öledbe én Ültem. kopogóját és kapaczitálták a szegény elköltözött -  Nino, semmim I kiáltottam kéteégbeeave.

ördögöt, hogy keljen föl. Szegényebb vagyok a halottnál I
Mikor csak engem csókoltál, A gazdagok kriptáit, melyek nem nyíltak -  Van, van ! hangzott körülöttem a kiáltás,
Mikor tiliva volt másnak, föl, — mert nyilván a> uraik nem akarták az óa mint tajtékzó ár hullámzott körttl a sok ha-
Mikor sírig hu szerelmet egyszerű hant alól kikelt többi közé keveredni, lom lepel.
ígérgettünk egymásnak.------------  raegostrorooliák. Egy-egy hóriborgas váz fölkapta Körüiuózlem. Sehol egy élő. A kísértetek

a sírkeresztjét ; ezekkel döngették be a kripta kezében voltam.
KoDár lett az erdő, mező, aj lókat. — A nagyságos uraknak is kellett jönni “  Megértettem az akaratukat.
A madár is hallgat rég, a bár.onyos fekhelyről. Ven nekem t. még valamim, á mit •  kart-
Te is hűtlenül elhagytál. Kíváncsian néztem, mit akarnak & karácsony csonyfára adhatok.
S Jll.g ..ton moSt*V. égi estéjén csinálni? , Af „ , ° d"rohaotl"n •  ,fthM é’ «,b“ “  *

A temető közepén egy hatalmas fenyőfa Allolt. ‘égtől.
V! •. „Ao „„Ifi mező -  Diszit.ük löl karán, ony'ának I terjedt el Raggel. » m int a tometö-8r k i |ö l t .  lakából:
Í  Í  .  t  madár ’ •  rémek közölt a suttogás I -  É , a szót tett P««*'« volt a la. csak egy szegény ördög teste
S fog dalolni a madár. kővetfe csüggött rajta.
t !  ^ „ “ ínrrikmár I Az 'óriási, zurmsrás la ünnepi cziczomál öltött. Mikor levágta: fagyom , hidegen mliM t a
Temetőben porlik már I A haldU^  eIhozl4k k09, omikat, ágaira ag- karjai kősó.

B . B e n i c z k y  L a jo s . gftHák. A gazdagabbak ragyogó éksaereiket rak-1 —
ták a fára. Gyöngyöt is tettek arra bőven; ások-1





jük be jól klórmészszel, vagy karbolsavas 
vízzel, mert ezen szerek halálos ellenségei 
az említett gombáknak s mulhallanul elfog
ják azokat ölni.

<£ to já s i s  a ty ú k o k  életkora. Minden 
esetre nagy befolyása van a tyuk életkorá
nak az évenkénti tojásmennyiségére nézve 
s nagy hiba, hogy tenyésztőink nagyrésze 
mentői kevesebbet törődik e nagyon 19 fon 
tos köiülménnyel. Tartsuk hát figyelemmel 
tyukja'nk életkorát s mihelyt azok a negye 
dik éven felül vannak, leöljük vagy el 
használjuk, mert bár tény az, hogy meleg 
helyen tartás jó és erős takarmányozás 
mellett tyúkjaink szorgalmasan tojnak s na
gyobb tojásokat adnak, mindazonáltal az is 
be van bizonyítva, miszerint minden tyuk 
csakis egy bizonyos számú petével bir s 
csak ugyanannyi tojást is tojhatik bizonyos 
meghatározott időközben. így az első év 
ben a tyuk fejlődik, nő s rendesen nem igen 
tojik, a második évben ad például 20 tojást, 
a harmadikban 100 at, a negyedikben 
80 —100-at, az ötödikben 20 at. s azután 
ennél kevesebbet Ezt csak példakép hoztuk 
fel* mert nem minden tyuk egyformán tojik, 
hanem mindnyája körülbelül azon arány 
bán, m:nt a hogy felsoroltuk. (Falusi Gazda.)

— Q n m m i a r a b ik u m o s  tö r té n e t . .  
Itt él e sorok hőse a közelünkben, dehogy rá ne 
ismerjenek, nevezzük Kordás Jánosnak. A derék 
férfiú tűiig szerelmes volt a főnökének egyébként 
lenni való szép leányába. Bella kisasszony pedig, 
hogy prózaiak legyünk : kutyába se vette ezt a 
szerelmi epekedést. De azért, ha benézett a gyógy- 
tárba, mindig Korda- úrtól kérte a glicerint: ilyen
kor Kordós ur pathetikusan szavalta • — Tőlem 
kérte 1 Ah ! Ez uj erőt ad, Bellát egyébként szin
tén titkos bu epesztetle : a haja. Megvolt ugyanis 
szenttől győződve, hogy ha — vörös haja nem 
leune, érte epedne tiz falu legénye. De hát itt 
volt Kordás. Hetekig kotyvasztott, desztillált, fil
trált, kevert százféle szert, végre mint egykor 
Archimedesként is bőszül! ujjongással kiáltott föl.
— Meg van, meg van ? — Mi van m eg; kérdek 
sorsostársai a patikában. — Hajfestőszer az ő 
számára, — suttogta mint Nubia párducza. Meg 
az nap estén átadta a lehér port dulcsincziájá- 
nak. gondos utasítást adva, hogy az iskátulyájá- 
ban lévő port vízbe kell áztatni, aztán, mikor 
péppé oldódott föl kell kenni a bajra, aztán hajrá ! 
csak meg ke'l nézni, milyen szép gesztenyebarua 
haj lesz belőle. Bella oly mosolylyal vette át az 
iskátulyát, hogy ettől el lehetett volna olvadni 
mindenkinek, nemcsak Kordásnak. Kordás keztyüs 
kézzel szolgált az nap. Fölvirradt végre a dic-ő 
nap hajnala és a pstikárus megidvesUlf állapot* 
bán várta, leste, mint ragyog rá a szép leány 
bálájának teljes csillagtengere (Ezt a metaförát 
t. i a szerelmes paiikórus fandálta k i) Egyszerre 
Elrántották az ajtót. Bella v o lt! Óh, az rettene 
tes volt. — A hajam! a fejem f merény'ö! van
dal ! e fogatom ! Tönkretett ! Örökre elcsúfított ! 
Kordás ur a rémülettől megkövültén meredt fú
riává oáltozott szivebálványára. Csak a patikárus 
gyakornok mosolygott a bajusza alatt ravaszul.'
— Gummi arabikum volt abban a dobozban. Jo, 
finom gummi arabikum Ő tette bele. A vörös, 
de bájos Belluska haja pedig összeragadt.

— S z a l a y  J ó z s e f  „ M a g y a r N e m z e t  
T ö r t é n e t e " ,  több mint GOD illusztrációval 
és pompás szinnyomatu mümelléklelekkel van el
látva — első füzete most jelent meg. E nagyér- 
üekü történeti mű, mely hazánk ezeréves fenn* 
állását a Honfoglalástól kezdve a Millenniumig a 
nagy közönségnek való világos előadásban ismer
teti, elegáns kiállításával és olcsó áránál lógva 
minden magyar honpolgár biztosan be fogja sze
rezni. Azon tény. hogy a Szalay-féle „Magyar 
Nemzet Története" a Magyar Tudományos Aka 
démia állal a nagy jutalommal lön kitüntetve 
valamint hogy a képek legnagyobb részben az or
szágos képtár, a történelmi arczképcsarnok, • 
bécsi császári gyűjtemények és egyes hazai gytlj 
tők lu'ajdonál képező eredeti festményekről, met
szetekről vagy rajzokról készültek, elég biztosíté
kot nyújt a legnagyobb siker elérésére, a most 
megjelent első füzetei Fischel Fülöp (Strausz Sánt 
dór) helybeli könyvkereskedése, bárkinek is kész
séggel megküldi betekintés czéljéból. Minden bó 1 
és 15-én egy egy tüzet jelent meg 3 ívnyi terjede 
lemben, ssámos képpel és mümelléklelekkel egy- 
egy tüzet ára 30 kr.

C S A R N O K .

Hervadt levelek.
Őszi betegsége megjött már a lombnak, 
Sápadó levelek zizegve hullongnak.
Hulló leveleknek csendes zisegése : 
Szomorú lelkemnek elszenderülése.

Andalítja lelkem boldogító álom,
Olt feledkezik a tavaszi virágon.
Tavaszi virágon, bimbó-feselésen, 
Patakparti titkos ibolya-szedésen

Kékszemü ibolya, virágok virága,
Szivek betegsége, szivek orvossága, 
Abban a két szemben a te színed égett, 
Abban láttalak én harmatosén téged.

Oh jaj. de azóta nincs is nyugovásom; 
Azóta csügg lelkem csak a hervadáson, 
Szivelöje lettem virágtalan télnek, 
Magamhoz hasonló hervadó levélnek...

S z á v a y  G y u la .

U t o l s ó  r i p o r t .
Irta *. H a l á s z  Lajos*.

Ugyebár önök a képes lapokat minden féle” 
lem nélkül veszik kezükbe.

Ne vegyék ezt kérem arisztokratikus gőgnek 
részemről, hogy mint naponta 32 hasábon meg
jelenő hiriapiró, lenézem a szegény, hetenkinti 
egyszer felbukkanó képes hetilapokat. Nem. Egy 
megrázóan szomorú történet emlékét tanítottak 
megvetni minden képes heti lapot. A kinek szi
vében még igaz gyűlölet tud fakadni, ha a szó 
pet, jót és igazat kinpadra vonva látja, azoknak 
mondom el ezt a történetet.

Szeptemberi eső mosta a főváros ulczáit. A 
Terézvárosban már itt-ott egy elejtett szót lehe
tett hallani a jövendő évad zsurjaiból. A propelle
reken c»ak ábrándos, kétségbeesett kedélyű em- 
rek hajókáztak, kezükben Bossián költeményei, 
melyekben a költő :

„Az északi tenger örökködü földén.
Vad szikla fölött, viharokkal egybe
»Harsogja dalát az alaktalan éjben.*
Akkor vetődött a fővárosba ebhidai Keserű 

Máté jogásznak. Ah, útközben majd szétfeszítette 
azt a harmadosztályú kupét az il]u keblében lom- 
bo'ó büszke lelkesedés. Igen, ő érezte, hogy fé
nyes jövője felé utazik azzal a tulajdon Ill-ad osz
tályú zónás jegygyei. Mögötte fényes múlt, zse* 
bében akkora papiroson, hogy kisebb legénynek 
köpönyeg is telnék belőle, óit állott : Keserű 
Márton érettnek találtatott. Alá is volt írva, mint 
okos, tudós férfiak, a kiknek a neve ott áll.

De erről még nem tudnak Budapesten. Nem 
árulja cl, hogy csak most tett érettségit. Hiszen 
őt komoly meglett embernek gondolják itt. Mert 
lehetetlen, hogy ne olvasták volna hatalmas czik- 
keit, hatásos költeményeit, remek térczáit, amik 
az „Ebhidai Hírlapiban egytöl-egyig senzációt kel
tetek. Igen ő néki „neve" van. Keserű Máté előtt 
megnyílnak az irodalmi körök ajtai. Legközelebb 
megismeri Jókait. Bruderschaftot is szik vele. Ok 
bruder*ehaftot. Belemerült a lelkesedésbe s a sze- 
mélyszábitásra is berendezett tehervonat egy nagy 
lökéssel megáliott a pályaudvarban.

Kiszállt s elbarangolt az ufezákon. Találgatta, 
fontolgatta, melyik szerkesztőségbe menjen először. 
Végre elhatározta, hogy a .Budapesti Hirlap"- 
hoz megy. Egészen meg volt elégedve a berende
zéssel. Földszinten a kiadóhivatal, első emeleten 
a szerkesztőség. Büszke öntudattal lépkedett az 
emeletre. Beállott, a szerkesztőt kereste, egy ma
gas, erősen vöiös bajuszu ur, a ki nagy igyeke
zettel számította le a papirt, mutatta, hogy 
merre van.

— Mert én Keserű Máté vagyok — monda 
Önérzettel az ifjú.

— Jól van Savanyu Józsi — felelt az ur 
föl sem tekintve, olt van a szerkesztő.

— Ez bizonyosan valami rablógyilkosságról 
ir — gondola az iíju ember — csak afféle ripor
ter, névtelen hős, a ki az irodalmi mozgalmakat 
nem kíséri figyelemmel. — És szánakozással te
kintett a mozgalmas urra.

Bekopogtatott a szerkesztőhöz.
— Szabad.
*  Keserű Máté vagyok.

— Tessék leülni. Mivel szolgálhatunk.
— Késerü Máté vagyok — mondá újra,

bűledezve.
Megszólal a telefon csenget yüje.
— Bocsánat! Halló. Ki beszél ?
— A nyomdász!
— Mi tetszik ?
— Kérem egy kéziratban az áll, hogy Miner

va kiugrott Jupiter fejéből. — Nem hiba ez ?
— Egy kicsit különös, de csak szedjek.
Lecsengetés.
— Rendelkezésére állok.
— Keserű Máté a nevem.
— Hallottam már. Mit parancsol.
— Azt hiszem a nevem ismerős.
Legnagyobb sajnálatomra, most hallom elő

ször. — Mi tetszik ? Nem érünk rá.
Az ifjú fölkelt. Méltatlankodva hagyta el a 

szerkesztőséget. Tiz perez múlva el is leledték, 
hogy ott volt.

Egy pár lapot még végig próbált délig. Kö
rülbelül az a jelenet játszódott le kevés változat
tal. S azzal a megsemmisítő tudattal ment ebé
delni, hdgy Őt nem ismerik.

Délután félénken indult el s már azzal kezdte, 
ha belépett, hogy nem fogadnák-e fel újságírónál? 

j — Hogy hívják P
Nagy félve mondta : Keserű Máté*
Ismeretlen név. Mit tanult ?
— Nyolcz gymnáziumot, kérem.
| Nem ezt értem, hanem valami okosabbat 

angolt, francziát, gyorsírást?
— Eddig bizony magyar betű, magyar szó

val éltem. Ebhidán c<ak egy tönkrejutott vigócz 
beszélt németül, de csak magamagával beszélge
tett. Aztán meg az is kisült rá, hogy nem német, 
hanem bolond ! El is vitték a Lipótmezöre.

— Nagyon sajnáljuk, nem használhatjuk.
így ment másnap, harmadnap a Keserű Máté 

nak igazán bús lett az élete. Egyszer az utczán 
nyájas arczu, öszes szakállu öreg ur jön vele 
szemben. Az emberek suttogják : Jókai!

Keserű Máté szomorúan Déz utána. Az ő 
szép álmpi! (Vége köv.)

E«ryéb jelentés helyett rokonaink 
és t. (ismerőseinkkel e helyen tudatjuk 
folyó évi október hóban történt eljegy
zésünket

BLAU REGINA 
BRAUN OTTÓ

CSÁKTORNYA ZÁGRÁB.

É R T E SÍT É S.
*

Van szerencsém a t. hö’gyközön- 
séget értesíteni, hogy lakásomon (£sik- 
t o jn y á n  „N eu m a n n  g f i k s a  f i l e  h á z b a n )

varróintézet
nyitottam; amidőn i» igen tisztelt 
hölgy közönség becses pártfogásáért ese
dezném megjegyzem, hogy ezen téren 
hosszas gyakorlattal és kellő jártas 
Sággal birván, — a legkényesebb igé
nyeknek is képes vagyok megfelelni.

Szabászat és varráabani oktatást 
igen solid feltételek mellett elvállalok.

Kovács Gyuláné
607 Csáktornyán

Felelős szerkesstő;
HARGI TAI  J ÓZ S E F .

Laplulajdooos és kiadó;
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)

könyvkereskedése.



XI. tečaj Vujakovcu, 1894 4-ga novembra. Broj 44.
8 urednikom moči j* svaki dan 
govoriti med 11 i 18 varom. -  
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Vinah, aaj se pošiljajo na ima 
H a r g i t a i  J o ž e f a  urednika v* 

Čakovec.
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b te H lj itv o i
C^llara Fisohel Filipova kam so
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Gáspáricseve relikvije.
Da je Cáspárica, medjimurski veliki 

domorodec i mučenik za istinu vreden re
dovnik, pošten človek i dióén domorodec 
bil, posvedoči nami to, da jevnogo i vnogo 
letah na prBih svojih jednu, iz magjarskih 
farbah (érien, bél i zelen) napravljenu malu 
svilnatu mošnju nosil, vu kojoj je bila 
zemlja cd grobje svojih roditeljah i majkin 
prsten. Zemlja v« mošnji zamotana je vu 
modri papir i zapečačena. Na papiru stoji 
napisano s Gáapáricsevemi ruki : „Sveti 
prahi mojega otca i moje majke.*

Takova 1‘'pa misel samo velikimi i 
dirnimi ljudmi dojde na pamet! Vréden je 
on, da iu mo domorodci spomenik podigli !

Kelikviju s jednom lépőm mol»tvom» 
koju je Gáspárics vu onoj minuti, kada su 
ga nepriatelji vu Gyöngyösil 1852 leta, 
9-ga februara vlovili, jednoj vrédnoj domo- 
rodkinji predal. Ona ista gospa je te relikvije 
priločkoj komiS'ja poslala. Ta domorodkinja 
neče svoje ime vu novine postaviti

Relikvije je vu svojem listu 8 ovimi 
reci poslala k komifiiji: Idite na put vi 
svete relekvije, koje sam verno čuvala ! Od 
koje mi se tete rezstati? od na tvojih rodi
teljih praha se spomenučeg svetog pepela, 
ali od tebe vu zadnjoj stiski pisana molitva ? 
— to neznam, ali si mi 42 letah moje 
ufanje bila . . . .  Ti pak iz višine dičena

duša! letaj doli vu mojem snu na krilah 
spomena

Kada su Gasparicsa vu GyöngyöSu 
njegovi neprijatelji vlovili, je taka) predal 
onoj domorodkinji jednu molitvu, koju je 
sam Gaspariče napravil i pisal. Ta lépa 
molitva ovak glasi:

Žara ljubavi božanske nek vužge vu 
tvojem sercu gospodin Bog, nek te posluhne 
vu tvojoj sili, nek te obrani vu svakoj po 
gibelji i njegovu svetu pomoč nigdar naj 
ti ne prekrati — Nek te blagoslovi gos
podki Bog, nek ti da izpuniti svaku dobru 
želju tvojega srca, nek ti prikaže dugi 
život i na ivskradnoj vuri naj ne odvrne 
od tebe njegovu svetu milošfu. Svim ne 
beškim i zemeljskim blagoslovom nek te 
podeli Bog Oteč, Sin i Duh sveti Amen.

Ove su te relikvije Gáspáricsa kakti 
istiniti svedoki, njegovi kak je on svoj dom, 
svoje rodno mesto, svoje roditelje ljubil, a 
Bogu se molil. — Mošuja iz magjarskih 
farbah na pršu kaže, da je magjaraku do 
movinu verno slutil, zemlja od cirkovljans- 
kog groba kale, da je bil dober Medj murec, 
prah i prstan svojih roditeljah kaže, da je 
svoje roditelje jako poátuval, a njegva lépa 
molitva kaže, kak je dober svečenik i 
krščenik bil.

Naj nam svim na peldu budu njegovi 
čini i naj ostane njegov spomenek vu 
srcih naših !

PaSceuik Vid’
Na brégu malo dalje od občine vu 

negdašnjoj gustoj staroj šumi napravi) si je 
pred vnogo ljetui puičeuik Vid Kalabič malu, 
dervenu koiibicu, vu kojoj je živel.

Vid je bil kakti dober véd daléko gla- 
sovit e nekoji su mu pripisavali i veliku moč. 
Njegova starost, njegova doga bóla brada, 
a osobito njegove tihe i modre rčči davale 
su mu pobožen izgled, pak stoga ga vuogi i 
nazvali su : .sveti Vid.0

Pobožno ljudstvo mrvelo je k ujema, da 
mu se pokloni, da im kakti védovica kaj 
povčč, toluača da i pomore. Vid je znal vsa- 
komu nekaj reči, kaj bi ga ublažilo, vmirilo, 
obodrilo i uvjerilo vu Boga. Nije bilo ni jed- 
noga rómara, koji ga nebi bil nadaril za 
znaménje svoje zahvalnosti, za znaméuje svo
jega zadovoljstva i povjerenja. Za stradanje 
oije V d znal, ar je živeža dobival od vsili 
stran, ali pri vsem tom živel je jako pripiosto 
i ódéval se samo pl&tuenom rub uinorn-

Svojo hižico nije*nigdar ostavlja), neg 
samo onda, kad bi pošel sa svojim odekom 
vu šumu, da nabere suhalje za gorivo tli 
kamenja, iz kojeg je izklesal vsake fele kipe, 
koje je okolo svoje kolibe postavljal.

Vu K., dvé vure od Š udaljenom selu 
živela je jedoa mužačka familija vu n*jvek- 
Šem nemiru i svadji.

Muž je bil pijauec i lenjak, zlostavljal 
je ženu i decn. On se je zval „David.0

Z A B A V A .

Prosim k re d it
Pokojni magjarski knltop-minister i iz 

vrstan spisatelj Baron Eötvös zapove jednoč 
svojemu dvorjaniku, da jednu flašu šampanjca 
iz podroma gore donese. Dvorjanik medjutlm 
očitoje, da neima niti jedne flaše toga fiooga 
vina u podrumu, jer da je ves šampanjec 
več potrošeni, pošto gusto krat gosti o kuču 
dohadjaju a svakom prilikum se šampaujac 
na stol nosi

Minister je svoga šampanjca jednako iz 
Francezke dobival, a ov je naravski bil naj* 
bolji te mo o naših fabrikah delani, nisu 
bili niti sblisa par.

Jerbo pak je več guatuš na šampaojac 
imal, zapove dvorjaniku, da ga iz jedne do
mače trgovine donese- Dvorjanik počme malo 
mocati, a ministar ga zapita, kaj mrmla i 
zakaj neotide po šampanjac. Dvorjanik odgo
vori, da o trgovini bez novac nikaj nebi dobi) 
Sad minister zvadi iz žepa petaču te ja preda 
dvorjaniko, a o v na to otide.

Za kratko vrieme donese flašu Šampanjca 
te jo metne skup za čaiom pred ministra na

stol. Ov si ga odmah natoči i pije. Ali kad 
čašu sprazni, pozna na jeziku, da to nije šam
paojac domačeg proizvoda, nego da je to j en 
pravi francezki šampanjac, kakovoga on iz 
Francezke dobiva i zato mu se odmah u 
moždjanih razsvieti, da „dvorjanikov posel u 
toj stvari oije čist.

Pozove ga anda pred se te ga na red 
pobere, a on izbilja prizna, da je vlastitogu 
mini8trovoga šampanjca, od kojega je još 
jedna flaša u podrumu bila, mu za pet forinti 
proda), a novco u žep spravil.

Odmah je vkauieni ministar hotel vka- 
njlivca iz službe protierati, ali se u hipa 
prodomisli te mu reče; „finj me ti lopov ! 
Em ja znam, da nas gospodu vi dvorjaniki 
svakom prilikum vkanjajete, gde samo morete, 
pak niti ti zmenom nikakvvu iznimku nedelaš, 
ali za buduče prosim, da mi barem u tako- 
vom slučaju moje vino na kredit daš *

Fürst Bismark.
Knez Bismark je vrlo nagle naravi, a 

takov je bil i za svoje mladosti. Dok je još 
bil perovodja pri gradskem sudu, dogodilo 
se je jednoč, da je jednoga pravoga Berlinca 
pri sadu preslušuva). Kak svi varaščani, tak

je i naš Berlinec bil pri sudu, nikaj se to- 
Í bož neboječi, ozoran te je onak u nečednom 
tonušj na pitanja mladoga perovodja Bismarka 
odgovoral. Ovakova bezobraznost je Birmarska 
na toliko iz trajnicah dopeljala, da je iz svog 
stolči g<>re skoči) i B jr linču dovikuul : „Gos- 
pone, ako se nebndu pristojoije ovde ponašali, 
tak njih vau hitim !•

Po sudnici se šetajuči veliki sudec po- 
trepče razrajeuoga Bismarka po pleči te mu 
prijateljskimi reči veli: „Nek se tak 
uesrde gospodin auskultaut, a od ovud nekoga 
van bitati, to je moja stvari*

Preslušavanje se sad nastavlja, ali za 
kratko vrieme več se Beriinac opet nedostojno 
ponaša, i ua pitanja ouak odgovara, kak da 
bi na boti hital

Bismark to več nemre podnesti, njegova 
nagla n*rav ga natiera i on opet ves zaža- 
renj skoči iz svog stolca te od srditosti zaruči 
na Berlinca ; „Gospone, ako se nebudu čed* 
neže ponašali, tak njih dam po gospodinu 
velikem sodcu van hititi I0

Napoleon.
Za vrieme fraucuskoga rata sa Mez kum, 

kad je najrare naš vrli princ M»x kakti 
mexikanski cesar onak nesretno dokončal, za-





je namočil, e zato nek bode od vezda Božji 
mir med Vami« drugač budem i Tebe kaflti- 
gova) t Osobito drži jezik za zobmi.

Vezda je odpelal stari Vid osla vu stalo, 
privezal ga za jasle i prehodil je Davida, ter 
ga dopeljal pred tenu.

Obedva morali so se zakleti i zagovoriti, 
da budo va dojduče va Ijabavi i delo spre- 
vadjaü svoj život, ter zahvalujuč se starca, 
išli so srečni i veseli dimo.

Prefrigani starec gledal je za njimi, klí
mái je s glavom i sméhom tiho rekel;

— O vi slépi bedaki.
Priredil:

Glád Ferencz

videlo Bila je nazočna vnogobrojna aristo
kracija, ministri, generali, zastopniki, kler i 
diplomatski sbor

Njegovo Veličanstvo car i kralj došel 
je caricom i kraljicom o ruki Kraljica je 
büa vu črnini. Od dvora bili su nazočni 
nadvojvode Jožef i August, Nadto vodkinja 
Klotilda i vojvoda Filip 8achsen-Koburžki 
sa tovarušicom

Kralj je naprvlje razgovarjal s minist
rom predsednikom, zatim s Ka manóm 
Tiszom, s grofom Albertom Apponyiem, 
ruskim konzulom Vasilijem i njeraačkiin 
konzulom grofom Henkel Donesmarkom. 
Kraljica je razgovarala sa vsemi ministri i 
više gospodjah* Vu pokrajnom salonu pred
stavila joj je grofica Andrássy više mladih 
aristokratinjah.

Kaj je kóstáló odkriče Amerike!

njem, nije li taj serum pogibellen, ako se 
obdukcijom [ž votinjah, od kojih je uzet, 
nedokaže, da su one zdrave bile Pokehdob 
se je točno razpravilo o priredbi, prokušanju 
i o Vdih mérah opreznosti kod konzervira ~ 
nje i uporabe, vi-če je izjavilo, da upora- 
bom toga seruma nenastaje nikakova pogibelj 
za onoga, koj se njime vrači. No pokehdob 
postoji garancija za vse to samo onda, ako 
se serum uz strogo držanje vsih propisah 
sgotavlja, to je včče ostalo kod svoga 
prve ega predloga, da se proizvoduja i pro. 
daja stavi pod strógi nadzor orsaga (države) 
Do urednjenja domače d»iavne proizvodnje 
neka se dozvoli uvažanje samo iz gorespo- 
menute fabrike, gde vodiju nadzor sami 
profesori Bdhring i Ehrlich, glede vsih 
ostalih srédstvab, koja se tržiju vu bečkih 
apotekah, da se povede ošha iztraga

Kraljica i Jókai.

»Pesti Hírlapu* priobčoje M. Jókai 
dosvoloo svoj razgovor s caricom i kraljicom, 
Eli8abetom pri nedeljoom primaju vo budim- 
lkom dvora. »Vi ste doživeli Ijepa slava ar« 
počitku ovogaljeta povodom Vašega jubileja*, 
tak je započela kraljica razgovor 8 Jókajem, 
koga je pozvala k sebi vu béla dvorana.
— Jókai: Nek mi dozvoli Vaše Veličanstvo; 
da bh najsmjernije zahvalim, kaj se je Vaše 
Veličanstvo i na daleku putovanju sjetdo 
mene. — Kraljica: Tak sjajno po astiti 
književnika, razme samo Magjarska. Vnogi 
gradovi i mésta imenovala so Vas počastnim 
gradjanom ? Jeli delate vezda kaj vek ega ?

.— Jókai: Va mojoj je dobi delo jedioa 
slast. — Kraljica : Ali več dogo nije oikaj 
Vašega ogledalo svéta. Kaj pišete vezda? — 
Jókai: Roman, koji se dogadja va Beču. -  
Kraljica; A tam poznajo vaše romane vrlo 
dobro , pak ih več i vo originalu čitaju, I 
poznavanje magjarskog jezika širi se vu Beču. i
— Kak se zove Vas roman?— Jókai: 
„Magneta.* To je hištorija jedne čaralice, 
hoja se je va najnoveše doba proslavila. — 
Kraljica; A gde se nnre roman dobiti ? — 
Jókai: Najprije bu izišel vu novinah. Ja se 
bndem brinu), da se bude prvi eksemplar još 
prvlje, nego li knjiga izadje, dostaviti Vašemu 
Veličanstvo. — Kraljica : Rada bum prijela 
Vašo knjigu. Moja duga putovanja običajem 
ja prikratiii čitanjem. Kaj delate vu Ijeto ? 
Sprevadjate li vréme vu zelenilo? — Jókai: 
Ponajviše na Švabenbergo. — Kraljica: 1 
mene oživljaje samo priroda. Oi Ijeta do l.eta 
ljubim ja vse vise.

Za tim je kraljica obrnnla govor na 
Tátra-Füred, na Erdély i na Carmen Sylovo
— i  pitala Jókaja, kaj sodi o njoj? — Jókai:! 
Ja jo visoko cenim, naročito zato, ar ljubi 
narod, komu je kraljicom i jer vu vsih svojih 
pjesmotvorih dokazuje, da taj narod ljubi.
— Kraljica: A pri tom je toli jednostavna 
i tak dobra I ona je vnogo terpela i vse 
preterpela, kaj ju je soašlo — Jókai: Bog 
čuva vladarice, za koje njihove narodi mole

Kad je kraljica posije po svom nadvoi- 
niko, barona Nopcsi poručila neka sjedne, 
odgovoril je Jókai: , Ja sem se deneB za 
10 Ijet pomladil.*

Primarije na dvoru.

21 oktobra o poldan stigla su Veli
čanstva iz Gödöllőa vu Budimpešta Vno- 
gobrojno ljudstvo dočekalo je kralja i 
kraljici) na vulicah ter ih srdafno pozdrav 
Ijalo Kraljica je odredila, da se vozi vu 
odprtih kočijah vu kraljevski dvor. Kraljica 
je bila vu črnini.

Primanje na dvoru bilo je tak sjajno. 
ak se budimskom dvoru več viže Ijet nije

Jedne genovoežke novine daju na zna
nje na temelju arkivalniki iztraživanjah popis 
<tro*kov za odkriče Amerike, pak ih prispo- 
dablja h troškom modernih ekspedicijah. 
Kolumbo je imel godtšnju plaču od 1600 
lirah, obedva kapitani njegovih ladjah do
bivali su po 900 lirah Mornari su imali 
oa mesec po 12 lirah i 95 centesimah Céla 
oprema ekspedicije vrčdda je i košta 14 000 
lirah Vsega skupa stajalo je odkriče Arne 
rike 86 000 lirah, anda recimo toliko, kol.ko 
n pr. posebni cug njemačkog čara iz 
Berlina vu Epatiju i nazad.

Amerikanski miüjunari.

Vu sjedinjenih državah vpeljana je 
nova dohodarina, koja iznosi 2°|, Dohodek 
do 4000 dolarah nije podvrgnut štibri 
(porezu) Vlada računa, da bude u& jedno 
ljeto novom štibrom dobila 30 milijunab 
dolarah S<*m varaš Nju*Jork platil bude 
do 2 unlijuna dolarah. Vu Nju-Jorku ima 
4* osobah, koje imaju na godinu više o 1 10 
milijuna dolarov dohodka ; 9 osobah ima 
godišnji dohodek od preko 50 milijunab 
dolarah

Cri8pi se včnčai.

Talijanski minister prezeš Francesco 
Crispi, koji je več v.še od 25 Ijetah živel 
vu civilnoj ženitb: sa svojo n tovsrušicom 
Linóm, dal se je ovih danah vu Napuhu i 
cirkveno vjenčati (zdavati), a liberalue no* 
vine razbijaju si glavu, kaj je moglo slo- 
bodoumnika sklonuti na takov korak No 
čini se, da im nijedeu od razlogah za to 
vjenčanje n je po volji — ar obedva miriše 
po „klerikalizmu*. Kakti prvi razlog navady 
d aju, da Crispijeva kči Pepina polazi za 
strogo katohčkog sicilskog princa pak farni- 
lija potrebuje ov aldov, — a kakti drugi 
razlog spominje se. da je sam Crispi hotel 
sretoj stolici dokazati, koliko je sklon cirkvi.

Profesor dr. Behring i njegov serum.

Odkričem krvnoga seruma kakti vraČtvo 
proti difteriji na glas izašli d". E nil Behring 
jo! je mlad čovek. Rodil se je ljeta 1854 | 
star |e anda 40 Ijet. Ljeta 1887 postal je, 
štodskim doktorom, z a tim je delal vu' 
Kochovu laboratoriju vu Berlinu i poš 1 
vu Hallu za sveučilištnog profesora. Oibiljno 
iztraživanje bacillah dopeljalo ga je odkriča, 
da krvni sok životinjah, ako mu se oduzmu 
krvne bobice i ako se razvédi bacilarnima 
sHStojinama i immunizije i vrači od difterije 
Višeljetno izkustvo napokon ga je prinukalo 
da priobči svoje odtriče strukovujakom, koji 
su dósad polučili veoma povoljuih rezultatah 

Krvni serum denes se još proizvodi 
samo pod nadzorom proresorah Behringa 
i Ehrlicha vu fabrike farbah Meister Lucius 
i Comp. vu Höchstu na Majn*, ali pokeh
dob je poraba postala tolika, da je neb; 
mogle ova fabrika ni vu najmenjšoj méri 
namiriti, pobrioule su se stranz vlade, da 
vu svojih državnih zavodih dadu pod stro
gim nadzorom prired ivati krvni serum 
Tak se bude i vu Beču i vu Budimpešti 
vu voterinarskom zavodu pod k mtrolom 
strukovnjakah za kratko vröme ovo vračtvo 
priredjivati, pa bude i njegova cčna usled 
toga postati faleša. Dolnjo-austrijsko zdrav
stveno včče bavilo se je ovih danah pita-

Nju Jorški milijunari redaju se ovak: 
John Rookefellor 125 mil junov iinétka 
William Astor 120 mil, Jay Gould 100 
mil., Russel Saáe 90 mil., Kornelij Vander* 
bilt 80 mil/ Vili Vanderbilt 75 mil., Henry 
Flagler i Willi Rockefeller vsaki sa 60 
mil., Joh Astor i Moses Paylor vsaki 50 
mil., Fredek Vandebilt 35 mi'., Vanderbilt 
Perczy Pyne, Hmry llavereyer i M Lingt 
vsaki sa 30 miliiunah itd. Vu vsem ima 
vu Nju Jorku 73 000 osobah (peršonah), 
koje imaju na godinu do 10.000 dolarah 
dohodka.

Konferenčna za sjedin enje cirkvah.

Oktobra 24 je vu Rimu pod predsed- 
uičtvom p&pinim odprta konferencia, koja 
se bavi pit nem sjedinjenja odpalih izhod- 
cirkvah s rimo-katoličkom. Vu konferenciji 
nazočni su kardinali : Rampolla, Ledohovsk', 
Langénieax Vinceuzo, Vannuiel i Galim 
b jrti ter patriarke kaloličkih Siracah i Ma- 
ronirah i zastupnik patriarke Melchitab.

Prva s.ednica bavHa se je samo usta- 
novom programa za dalnje razprave.

Najnoveše.

Aleksander III. ruski car je 1-ga 
uovembra odveöer ob 2 vur i 15 minut»h 
vu Li vadit vumrl Zmožni car je dugó be 
teguval i vnogo trpel. Rodil se je 1815 g 
leta 10 ga marciuša, postal je vladarom 
1881 ga t l  ga marciuša. Njegov naslednik 
je na tronušu sin njegov Mikloš — Alexán- 
drovič, koj je vezda 26 let Btar.

Dobre žepne í 8téne vure za fal cene 
moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu 
Čakovcu (Pijač, Sparkassa). Pri njem «e 
uzimljeju VUro takaj za popravek za fâ
cena.



G a b o n a  á r a k .  —  Cena

Báli 88lyem87Öveteket méterenkín' 46 
krtfil 11 írt 65 krig valamint fekete, fehér 
és ».zines selyemszöveteket is méterenként 
45 krtól 11 írt 65 krig — »ima, csíkozott 
koczkázott mintázott, damaezolt stb. minő 
ségben (minegy 200 különböző fajta és, 
2000 különböző szin s árnyalatban) pósta- 
bér és vámmentesen a privát megredelök la
kására szállít : H e n n e b ö i ’ f?
G . (cs. és kir. udvari szállító) m elyem  
jry á ra  Z ü r ic h b e n .  Minták póstaforduló 
val küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 
10 kros bélyeg és levelezőlapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó. ______________ _

ODGOVORNI UREDNIK 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F  

Glavni s u r e d n ik

g l a d  f é r e n o z

41 frt 10 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási Ügyében a nagykanizsai kir. tör
vényszék — a Csáktornyái kir. járásbiróság 
területén lévő drávaszenliváni 251 tk. 110/d. 
hrsz. sz. a. ingatlan 55 frt; 163/d hrsz- a. 
logatlan 216 frt; 280/a hrsz. a. 128 frt



4041d hrsz. a. 190 frt ; 496/a a. 59 fr t ; 
432/d hrsz. a. 108 frt 424/a brsz. a. 125 
frt; 494|a brsz, 97 frt; 589|a brsz. a. 64 
frt, 598/a hrsz. a. 141 frt ; 413 brsz. a. 
72 frt kikiáltási árhao a végr. t. 156 §*a 
értelmében egészben — az 560/a hrsz. a. 
ingatlanból pedig végrehajtást szenvedettet; 
illető fele része 158 frt 50 kr. az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte es hogy a fennebb megjelelt ingatlan az

Í894 é v i n o v e m b e r  h ó  3 0  i k  n a p já n  d é le lS t l  
i O  d iá k o t .

a drávaszentiváni község biróbázánál meg
tartandó nyilvános árvei ésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10#j.-át készpénzben vagy* az 
1881 LX. t. cr: 42. g-ában jelzett árfolyammal 
izámitott és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt igazságűgymini8teri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza- 
bályszeiü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornyán. 1894. szept. 18. 565. &

Sürgönyczim: Gottschlig Budapest. Telefon 5 7 -8 6

GOTTSCHLIG ÁGOSTON
tea-, rum- és c o g n a c - n a g y k e r e k s e d ó

B U D A P E S T .
Központi iroda: IV. Váczi-utcza 4. sz

R A K T Á R A K :
IV. váczi- utcza 6 sz. ! VI. Andrássi ut 23.

A „Mandarinhoz" „Hong-Cong városához"

a városház tér mellett. a kir. opera átellenében
K iv ite li  p in e z é k  : X .  K ő b á n y a , fftzér  utoza  9 .  sz .

Kizárólagos bizományi-raktár Csáktornya és vi léke 
részére

ü tra liia  te stvé r u r a k n á l.
Közvetlen behozatali! valódi chinai és orosz karaván 
teák, Jamaica-, Brazíliai és Cuba rumok, franczia cognacok, 

ikőiök a legfinomabb minőségben, eredeti csomagok és palaczkokban, ere
deti árak mellett.

<Árje g y z é k  k ív á n a t r a  in g y e n  i s  b e m e n t v e

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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