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ben érvényesül. S ha a lélek nem is fogja 
fel mindazt, a mit neki hirdetnek, azt tudja, 
hogy az igazság csak egy s örök lehet, s 
békét csak akkor lel, ha látja, hogy a mit 
vallott, meg nem inog ! A hitnek az igazság 
adja erejét.

C s e lk ó  J ó s z e f .

K Ü L Ö N F É L É K .



14. ) dr. Hajós Ferencz japáni keztyütartót,
15. ) Benedikt Béla sörös kancsót, 16.) Nu- 
zsy Mátyás egy doboz levélpapírt. 17.) Ber- 
nyák Károly japán íálczát, 18.) Friedl János 
japán hamutartót, 19.) Czvetkovics Antal 
porczelán hamutartót, 20.) Pecsornik Ottó 
emléktárgyat a versenyen nem nyert rossz 
dobásaiért, 21.) Ziegler Kálmán egy darab 
aranyat kitüntetésül azért, mert az első ba
bát legtöbbször sikerült eltalálnia.

—  H a lá lo zá s . Rauchbauer Mihály nyug. 
postatiszt folyó hó 5.én 69 éves korában 
Forchleuauban meghalt. Az elhunytban Vu- 
csák György helybeli születésű nagymartom 
adótiszt apósát gyászolja. Béke poraira !

—  Je g y ző k  gyűlése A zalavármegyei 
községi- és körjegyzők egylete közgyűlését 
Kovács Gyula egyesületi elnök vezetése 
mellett Sümegen, 1902. évi augusztus hó 
27-én a városház közgyűlési termében tar
totta. Kovács Gyula egyleti elnök a szép 
számmal megjelent egyleti tagokat és ven
dégeket üdvözölve előterjeszti évi jelentését, 
mely az egylet működését és a jegyzői kar 
helyzetét hűen ecseteli. A közgyűlés az el
nök tevékenységéért köszönetét nyilvánította, 
az elnök évi jelentését egyhangúlag tudo
másul vette, az irattárban megőrizni és hi
vatalos lapjában közzétenni határozta. A 
kiküldött vizsgáló bizottság jelentésével be
lerjesztett számadás bevétele: 1810 korona 
05 fillér, kiadása: 901 kor. 82 fillér, pénz
tári maradvány: 908 kor 28 f. Az 1908. 
évi költségvetés a választmány javaslatának 
elfogadásával 8641 K. 68 f. bevétellel és 
1040 K. kiadással megállapitlatott. Elnök 
jelenti, hogy a tisztikar és választmány 
megbízatása lejári; az eddigi bizalmat maga 
és tiszttársai nevében megköszöni és felkéri 
a közgyűlést a tisztikar és választmány 
megalakítására. Az elnöki széket Pap Mihály 
korelnök elloglalva. az eddigi elnök Kovács 
Gyula érdemeit és kifejtett tevékenységéi 
méltatva, indítványozza, hogy Kovács Gyula 
köszönelünk, elismerésünk és bizalmunk 
nyilvántartása mellett egyletünk elnökévé 
újból megválasztassék. Az indítvány nagy 
lelkesedéssel elfogadtatott és Kovács Gyula 
a megyei jegyzői egylet elnökévé egyhan
gúlag megválaszlatolt. Kovács Gyula elnök 
megköszönve a beléje helyezett bizalmat, az 
elnöki széket' elfoglalva, a tisztikar többi 
tagjaimig megválasztásál kérte. A közgyűlés 
ezek után egyhangúlag megválasztotta: l-ső 
alelnöknek Starzsinszky György galamboki 
körjegyzői, II.-ik alelnöknek Molnár István 
szepetki körjegyzőt, főjegyzőnek Kele György 
kotori jegyzőt, I-ső aljegyzőnek Takács Imre 
zalaapáti jegyzőt. Il-ik aljegyzőnek Nagy 
Kálmán aranyodi jegyzői. Pénztárnoknak 
Sehollz Károly szentgróli jegyzőt. Választ
mányi tagok lettek az alsóiéiulvai járásból: 
Koller Nándor Paksa, Forintos Titusz l)ob- 
ronak; a letenyei járásból: Kámán Lajos 
Tótszentmárton, Hajgató Lajos Felsöszeme- 
nye; a sümegi járásból: Lohonya Elek Zn- 
lamihályfa, Ley János Káptalanfa; a pacsai 
járásból: Koltay Lajos Zalaszentinihály, Sze
keres István Kapornak; a szentgróthi járás
ból: Marlincsevics István Zalabér. Pracser Já 
nos Tűrje; a zalaegerszegi járásból Tóth 
(iyula Söjtör, Árvay Gábor Nemesapáti; a 
novai járásból: Puly Gábor Tárnok, Höhn 
Béla Lenti; a tapolczni járásból: Némethy 
Ignácz Szentantalfa, Horváth Jenő rapolcza;j 
a Csáktornyái járásból Plichta Béla Csák-, 
tornyavidék, Belecz Ede Stridó; a perlaki 
járásból: Zala József perlak, Neusiedler Jenő 
Murakirály; a keszthelyi járásból: Sarkady 
Károly Szántó, Pallér János Karmacs; a

nagykanizsai járásból: Ferenczy János Kis- 
komárom, Grünfeld József Sormás. Szám- 
vizsgáló bizottsági tagokul megválasztattak: 
1. Malomsoky János Sümeg, 2. Dely Béla 
Sármellék, 8. Galambos István Bánokszent- 
györgy. A nyugdíj alapot kezelő választ
mányba egyhangúlag: Kovács Gyula Lég- 
rád, Lohonyai Elek Zalamihályfa, Molnár 
István Szepetk választattak meg. Az orszá- 
gos jegyzői egylet képviselőinek egyhangú
lag: Kovács Gyula Légrád, Kele György Ko
tor, Starzsinszky György Galambok, Scholtz 
Károly Zalaszentgróth választattak meg. A 
gyűlés bezárása után az összes jelen voltak 
nemzeti zászló alatt Kisfaludy Sándor szob
rához vonultak, hol Kovács Gyula egyleti 
elnök szép beszédben áldozott Kisfaludy 
Sándor hallhatatlan érdemének s meleg 
hangon fejezte ki a jegyzői kar hódolatát 
koszorús költőnk iránt s lelkes éljenzés 
után koszorút helyezett a szoborra, mely
nek nemzeti szinti szalagján a következő 
felirat van: »Kisfaludy Sándor emlékének a 
Zalavármegyei községi es körjegyzők egy
lete«.

—  D r. K ra s o v e c z Ignácz tb. megyei 
főorvos haza érkezett és orvosi működését 
ismét megkezdte.

Halálozás Peintlet Ferencz nyug. kántor- 
tanitó életének OS-ik évében f. hó 6 -én Kerka- 
Szent-Miklóson elhunyt. Áldás poraira.

F e lh ívá s . A zalaegerszegi m. kir 
pénzügyigazgatóságnak rendeletére felhivatik 
az adózó közönség, hogy mindazok, a kik 
kis könyvecskéiket az adó előírása végeit 
még be nem mutatták. 8 napon belül any- 
nyival is inkább bemulassák, mert ellen 
esetben mulasztásuk 2— 10 ikor-ig terjedő 
pénzbírsággal fog megtoroltatn.

—  N é pfelke lő k jelentkezése A népfel
kelésre kötelezetteknek időszaki jelentkezé
sére Csáktornya nagyközsége részéről folyó 
év október hó 2-ik napja tűzetett ki. Az 
elöljáróság felhívja mindazon katonailag ki
képzett, továbbá katonailag ki nem képzett 
népfelkelésre kötelezett egyéneket, a kik 
külön hadiszolgálatra kijelöltetvén, ezen őzéi
ből már ajánlati lappal ellátlatlak. hogy a 
fentirl napon d. e. 8 órakor a községházá
nál igazolási okmányaik fölmutatása mellett 
jelentkezni kötelességüknek tartsák.

—  A  s e rté s vé s z Csáktornya nagyköz
ség területén megszűnt s hogy a hetivásá
rok mielőbb megtarthatók legyenek, felhi
vatnak Csáktornya nagyközségnek sertéstartó 
lakosai, hogy a sertés szállásokat, udvaro
kat. ólakat saját jól felfogott érdekükben 
szabályszerűen fertőtleníteni mielőbb annál 
is inkább el ne mulasszák, miután ez ér- 
dembeni mulasztásuk a legszigoruabhan 
fogna a hatóság állal megtoroltatni.

—  A  levelezőlapok po rtó ja A posta- 
hivatalok megfigyelései szerint még mindig 
adnak postára oly leveleket és levelezőlapo- 
kát, amelyek nem a jelenleg érvényben levői 
hanem a korona értékben való számítás 
behozatala előtt érvényben volt díjszabási 
szerint, tehát elégtelenül vannak bérmente
sítve. Ennek kellemetlen következménye az.| 
hogy a pösta pótdijat számit fel s ha azt i 
meg nem fizetik, a levelet mint nem kéz
besíthető! a feladás helyére küldi vissza. 
Ezen kellemetlenségtől a közönséget megkí
mélni óhajtván, felhívjuk a közönség figyel
mét a jelenleg érvényben álló levélpostai j 
tarifa leggyakrabban alkalmazást találó té-] 
teleire: A belföldre, Ausztriába (Lichtenstein- 
nal) Bosznia-Herczegovinába (a novibazári j 
pasa!lkot kivéve), Németországba 20 gram-i 
mig, Szerbiába és Montenegróba 15 gram-l

mig az egyszerű levelek dija 10 fillér, a 
levelezőlapoké 10 fillér, a többi külföldre a 
levelek dija 15 grammonként (Svájczba 20 
grammonként) 25 fillér, a levelezőlapoké 
10 fillér. Ez a tarifa oly egyszerű, hogy azt 
nehézség nélkül bárki is könnyen emléke
zetében tarlnalja.

—  K o ss u th  A lb u m , hírneves magyar 
zeneszerzők legszebb Kossuth dalainak gyűj
teménye énekhangra és zongorára Kossuth 
Lajos 100 éves születése emlékére összeál
lította Huber Sándor. Ára 3 korona. Kap
ható Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyv- 
kereskedésében. Ugyanott csinos Kossuth 
kokárdák (Kossuth arczképével) kaphatók. 
Darabja 20 fillér.

—  A  pozsonyi kiállításból. A II. mező-
gazdasági országos kiállítás, mely Pozsony
ban szeptember hó 7-én Frigyes főherczeg 
védnöksége alatt megnyílt, a szőlómivelési 
csarnok egyik oly legfeltűnőbb látványossá
gával találkozunk, dr. Wagner és Társai 
egyesült budapesti gyárak kollekcziójával a 
szölőszeti és pinczészeli eszközöknek, mely 
valóban megérdemli a figyelmet és pártfo
gást. E csoportban megtanuljuk, hogy a kül
földről drága pénzen beszerzett szivattyúk, 
dugaszoló, üvegmosó, hordókaparó, szűrő, 
inpregnáló slb. eszközöket mind már itthon 
is készítik hibátlan minőségben és hogy a 
legkülönbözőbb csapokért, tölcsérekért, sze
lepekért stb. sem kell a pénzt külföldre 
küldenünk. A tanulságos csoportot ne mu
lassza el senki sem megtekinteni, mert a 
magyar gépipar haladását a kiállítás e cso- 

í portjában legfényesebben tünteti fel a gyár 
vezetősége. Értesülésünk szerint a ezég mint
egy 2 év óta staniol kupakokat is gyáit és 
ezen üzletággal is fényes eredményeket ért 
el és már külföldre is exportál.

—  M a g ya r N e m ze t a legjobban érte
sült politikai napilap, az ország legtávolabb 
részében is már a kora reggeli órákban ol
vasható. Fő szerkesztők: dr. Jókai Mór és 
Beksics Gusztáv, felelős szerkesztő: Adorján 
Sándor. Minden héten külön közgazdasági, 
tanügyi és sport melléklettel. Tárczarovatát 
az írói gárda legtehetségesebb tagjai látják 
el. Előfizetési ára: egész évre 24., félévre 
12 , negyedévre 6., egy hóra 2 korona. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. ke- 
repesi-ut 54.

—  Vasúti nyári menetrend. Csáktornyáról
in d u l :  Nagy-Kanizsa felé reggel 4 óra 39 p. gyors
vonat, délben 1 1  óra 2  p. személyvonat, délután 
4 óra 2 p. gyorsv., éjjel 1U óra 15 p. szemv. reggel 5 
óra 51 p. vegyesvonat. — Prágerhof felé: reggel 
6  óra 1 0  p. személyvonat, délután 1 óra 1 p. 
gyorsvonat, délután 4 óra szeméi yvonat, éjjel 1 óra
9 p. gyorsvonat. Zágráb felé: reggel 4 óra 44 
p. személyvonat, délután 4 óra 20 p. vegyesvonat. 
Varazsdig: reggel 6  óra 15 p. vegyesvonal, este
10 óra 20 p. vegyesvonat, délben 11 óra -t4 p. 
vegyesvonat. — Bobára: reggel 6  óra 4 p. sze
mélyvonat.— Zala-Kgerszegre délután 4 óra 28 p. 
vegyesvonat. — Csáktornyára érkezik: Nagy-Ka
nizsa felöl reggel 5 óra 50 p. személyvonat, délu
tán 12 óra 58 p. gyorsvonat, délután 3 óra 4 0  p, 
személyvonat, este 8  óra 13 p. vegyesvonot, éjjel 
1 óra 6  p. gyorsvonat. - Prágerhof felöl reggel 4 
óra 36 p. gyo-svonat, délben 10 óra 42 p. sze
mélyvonat, délután 3 óra 69 p. gyorsvonat, este 
9 óra 55 p. személyvonat. — Varazsdról reggel 4 óra 
18 p. vegyesvonat, reggel 5 óra 38 p. vegyesvonat, 
délután 3 óra 50 p. vegyesvonat.— Zágrábból déle
lőtt 1 0  óra 47 p. vegyesvonat, este 9 óra 45 p. 
személyvonat. Zala-Kgerszegről délelőtt 8  óra 
40 p. vegyesvonat. — Bobáról este 9 óra 50 p. ve
gyesvonat. —



Vu Čakovcu 1902. 14-ga septembera. Broj. 37XIX. tečaj.
Sve pošiljke se tičuč zadržaju 
novinah, naj se pošiljaju na 
iine, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo;

knjižara Hschel n  lipova. horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošljaju. Izlazi s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  vu s v a k u  n e d e l ju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8  kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Š k o la  bez B o g a .

Hodi s menőm, dragi čitalelj! Ja ču h* 
voditi i pokazali ti. da i nekaj vidiš 
Evo! tu smo, — prostrana soba lit po ure- 
djena, sa liepom pokučtvom. Mehki teppihi 
na podu čine, da koraki ne ruže a drago-: 
ciene zavese na oblokih blaže jako svietlo! 
iz vana, kője kroz oblok na u s»>bi težko 
bolestno diete pada. Dečec leži u postelji 
blied kakti stiena, te je videti mu na licu. 
da mora izbilja vrlo boleslan bili. on tako 
težko diše, da bi čovek mislil, ov i ov lup 
hude se zadušil, na lievoj strani pisali ga 
bode, puno kašlja i krvavo pljuje. po 
svoj prilici ima vužganje pincah - Dečec 
je deset godinah star, pak j<* odgojen strogo | 
po receptih najnoviih usrečiteljih naroda, 
po škotskih receptih u školi bez Boga.

Otac toga dečeca se diči tim, šlo inkii 
nevieruje, on, bedak, se tim gizda, česa se 
pametan sramuje. On j«? več više krat javne I 
govore držal proti vieri. cirkvi i popom, 
pak je o svojoj jednostavnosti siromačec 
mislil, da je svojim govorom dal neizmerni 
udarac vieri i sv. cirkvi. baš. lak kak 
on komar, koj se je sel biku med rogovi* 
pak mn je rekel: »Sad neču iz tebe zleteli, 
dok ini se nebudeš liepo molil * A ko- 
jeniu je onda bik odgovoril: »Odkud to 
gla3 dohadjaV — Niti sam te čutil k.id si 
na me doletel, niti le hudem čutil. Kati Im-

Z A B A V A

B a rn a b iiš  k o m e d ija «
Za vréme Lajoš kralja živel je jedcu 

po imenu Barnabaš komedijaš On sam mjt* 
znal svoje familije imena za solmm. po pre- 
mrnutim vremenu samo na luliko se sečal.l 
da je iz Kompsgmjc izišel

Ode je sejem bil, tam se navadno bil 
postavil, svoju ponjavo i na nos tanjire je 
nadeval, jel je ognja ognja i okolo njega j 
skup spravljenonm puku šalne govore držal, 
koje se od svojega otca bil navčil.

Ljudstvo iz pervine je za nika| m bilo 
držalo njegove šale, nego kad se kesnije s 
dvanajstimi nožami produciral i tri pút jó
dén za drugim vu zraku obrnul, onda gos- j 
podskoga reda sejmari. koji s i i  vu tajnom 
čutili vu sebi božju iskril, - bili se jesu 
takaj smejali i sručnim tropolum predava
nja dopadnosti potverdjavali jesu

Ipak je zalo s nevoljom živel siroma- 
Ski Barnabaš s polom i trudom skrbeh si 
je  kruheka vnogo leži|e nego oni, koji sii 
njega bili zametavali.

Za velikim imetkom je nikad m bil 
hlepil Rarnabaš. Tvrdo ufanje je umil. ako 
je ov svet zločest, tak ou drugi sam na 
drugem svetu vnogo lepši hoče bili iz bož-

deš iz mene odletel.» Mati mu je žena
za sviel, ona se uviek nahadja i vrti u 
zabavali, uviek samo veselja i zabave, nje- 
zina viera nije niti za vlas bolja ili veča 
od one njezinog muža ilili otca bolestnoga 
dieteta. Ona je u vrieme svoje malosti bila 
liepo krščanski odgojeua, ona ]e sa svojom 
pobožnom malerom svaki dan molila i u 
cirkvu. ali kau p* jedan kral za muža proš- 
la. a nesreča je hotela, da još ktonm dobije 
muža bez viere, onda se je posve po njem 
pričela ravnati a odvrnula se je materinih 
liepili natikali i molitvah te pohadjanja cir- 
kve lak. tla je s vremenom posve postala j 
spodobna svoniu mužu Dohadjala je zabave, 
tliealre, plesove i druga veselja a molilvu i, 
cirkvu je pn lum na toliko zanemarila, da 
je posvt* zaboravila i one najobičnije mo
litve, kuje se je za svog dietinstva od ma
tere naučila.

Ovtle u postelji ležeči pako dečec, koj 
na smrl boleslan visi med životom i smilju, 
mje nikatla uikaj niti doma niti u školi 
čul o Bogu govorili, jetlino onda. kad je j 
olar ili naiiCdelj njegovo sveto ime grdil.

Dečec je  več dilgo u školu hodil, bil 
je  dober d ip tk  le j** prilično dosla znal od 
onoga. kaj st* je u školi učilo. On je najine 
znal i /  botanik**, iz zoologije, iz mineralogije 
pilim toga, poznal je  živinu. koju još niti 
videl nije, je r  s«* je o n joj u zoologiji učil, 
poznal je  kris ta le  iz mineralogije, cvietje i

ostalo bilje iz botanike, — sve je to on 
dobro znal i poznal, ali za njihovoga stvo- 
rilelja niti je znal niti ga je poznal. On je 
vrlo dobro napreduval u školi bez Boga. 
Nutarnja njegova čud čudorednosti se je 
najliepše razvijala, kad ga je otac sobom 
vodil u kazalište (theater), gde su se dvoj- 
beni komadi davali. Na taj način su si u 
odhranpvanju toga dečeca, škola bez Boga 
i njegov otac ruku podavali te ga zajedno 
suglasno odgojivali:

No, — ali sada pak je taj dečec ležal 
na smrt boleslan u postelji. — Liečnik je 
njegovomu otcu več odkril, da če mu diete 
najdulje do sutra jutra se u n iát a pretvo
riti. — jer to je on pravi izraz za onoga, 
koj neumira u Bogu. Otac i mati sloje pri 
postelji dieteta te se plaču i hlikču bez 
prestanka kak to oni čine, koji nem aju  
nikakovo ufanje n /tikaj. — Kad mati 
vidi, da joj je dietelu sve gorje i gorje, 
groznica je  uviek jača, vručina liela visoka, 
žedja neizmerna, te se sve to više i više 
približava liečniku unapred rečena katas
trofa, onda ju od muke i zdvojnosti ostave 
za meko vrieme svietska čutenja a probude 
se u njezinoj duši ona več zastarela vierska 
I)o|de njoj na pamet njezina več pokojna 
pobožna mati, s kojom je ona svaki dan u 
jutro podne i u večer pobožno znala poz- 
dravljenje angelsko i druge molitve moliti 
te kak je posije dovršenje molitve u nje-

jega imena népit slano s najvekšim poš- 
tenjem sr spomriiul. Nije imel tuvarušice, 
srdit se na ženski spol i znal je to, da do 
sada na vek spol i znal je to, do sada navek 
je žena bila jakoga mužkarca pokvariteljica, 
kak se ovo od S imšona ža losi noga pripe- 

|čenja videli more S jedrnim rečjom, on je 
bi! pobožen človek. Ako je vu cirkvu idei,

I ni jedeiipul je zamudil, da si nebi bil pok
lek I pred Marije majke bože kipa

Svela moja majka, ogledni se doli 
na mo|u lužim nevolju i ako se tebi tak 
dopada, dopusli mi. da posle smrti moje 
delink poslanem paradižomske radosti.:

II
Jednoga večera žalostno je putuval po 

orsačkim pulii Ponjavo i svoje nože je pod 
pazduhi nesel i mislil je na zutrašnji dan 
Zestaue se s jednim vu habilušu oblečenim 
patrom i počeli se jesu razgovarjati:

Moj prijatelj, zakaj li nosiš zelenu 
opravil i zeleuoga škrljaka? Takov jesi kak 
leden kraljevskoga dvora nore vu teatru * 

Ali m*. odgovori Barnabaš,
.la Barnabaš jeseni i komedijaš je moja 
meštrija. Ovo bi na svetu najlepši stališ bil, 
ako Im svaki dan meso mogočen bil jesti 

Moj prijatelj ovo ti nije istina. Naj
lepši štališ je naš popovski. Mi celi dan

molimo Boga. I Mariu i svetce. Naše živ
ljenje je sveto.

— Moj oteč, ja sam tak govoril, kak 
jeden Boga uvreditelj Vas stališ je vnoga 
lepši i plemenitaši kak moj, — — nego
i dohodek stokrat vekši od mojih fillerov 
Ja bi takajše znal zvišavati svaki dan Boga 
i Mariju i najblaženeši človek bi ja  bil, ako 
bi za fratra mogel postati

Žalostni komedijaš se bil smilil patru, 
i kajti je dobro poznal ljudi, tak je rekel 
Barnabašu.

Moj prijatelj, ti moreš stupiti vu 
on klošter, kojega ja  gvardijan jeseni. Sam 
Bog je tebe dovel vu ovu krajinu i hoču 
pokazati tebi onu ztezu, koja k svetomu 
življenju vodi.

Tak postane frater iz Barnabaša. On 
klošter, vu kojega je stupil jedino samo 
Mn rij i na čast je bil posvečen i patri su 
sva moguča včinili, da s celimi svojimi 
dušami njoj služiju i njoj se vklanjaju. 
Móric pater je na pergament pisal sveto 
pismo. Sándor pater s linóm malerijom 
častil koje malarine Salamon kralja slike 
pelduvale jesu, kak je on na zlatim tronušu 
sedel, a pred nogami pako oroslani ležali 
i čuvali njega, ober njegove glave sedem 
bél ih golobov je letalo, koji svete žene se-



zinoj duši vladala zadovoljnost i nieki bla-j 
ženi mir. Ove uspomene probudile su u| 
njoj onu staru vieru, koju je još za svog 
dietin9tva imala, ktomu se je i siečala rie- 
čih svoje pobožne matere, koja ju je o*po- 
minjala, da se uviek viere i molitve drži 
Tu je sad hotela zaklona najti, kad več od 
nikud drugod nije videla pomoči, pak zapita 
si polag stoječega muža: »Kako bi bilo, da 
pošaljemo po svečenika?*

Na to pitanje muž skrene s pleči i 
hoče iz sobe pobieči. U lom se na jedankrat 
slaba žena odhrabri, očevidno je božjom« 
milostjum postala jakom. Ona, — sirota 
mati na smrt bolestnog jedinog dieteta se 
sada u 9Vojoj cieloj veličini pred uz miču- 
čega muža postavi, te predvidivša svoju ve- 
liku falingu ga srdito prime za ruku i 
zdvojnim drhčučim glasom mu dovikne: 
»Dobro je, —  ti se slobodno sunovrati u 
prokletstvo, ako baš tak hočeš ali ja  neču 
stobom! Meni se je  pred očima razvietilo i 
ja hoču moje diete od viečne propasti oslo- 
boditi i neču da bez utiehe svete viere — 
bez svečenika umre. pak makar bi to i 
proti tvojoj volji bilo!*

Dakako, da su ove odriešile rieči od- 
lučne žene i matere muža duboko potresle, 
jer je  on uvideti moral, da mu žena pravo 
ima, ali slabost ga je ipak nadvladala pak 
je onda si ženi odgovoril: »Ali premisli si 
draga moja prije nego li sveštenika dopelaš, 
jer kaj budu naši prijatelji i znanci rekli 
—• mi čemo se pred svietom posve smieš- 
nimi pokazali!* — Medjutim, dok je on to 
govoril, je žena več bila pri vrati vani te i 
je svum brzinom se žurila po svečenika.

Sada, dok je  muž bil sam sa bolestnim 
si sinom u sobi, prislupi k postelji te ga 
pričme batrivati, jer mu ipak nekak saviest 
nije mira dala, šlo si sina nije nikada nikaj 
o Bogu podučaval. dapače ga je  još kvarili 
hu tim, što se je iz svetih vierskih stvari 
nazočnosti dieteta ismehavai a svečenike 
črnimi gavrani nazival, koji samo na loj 
zemlji zlo tvore. Sada, kad je čul od lieč-; 
mka a i sam mogel videti, da su dietetu 
ure izbrojene, spopala ga je ona trzavica 
neizvestnosti, te prislupi k postelji umiraju-

čega pak onak u niekim strahu pričme mu
cah: »Moje drago diete . . . jeli se mozbit 
bojiš? . . . .  pak ipak poslie ovog života 
još nekaj ima . . . nuder probaj moliti . . 
k Bogu!*

Dečec je jedno vrieme mučal, njegove 
daleko odprti oči bile su strahovitom zde- 
nučum vuprte u lice otčevo, nikakova ljubav 
nikakova nježnost nije iz njih sievala, tu je 
nepomično bez viere, bez srdca i bez lju
ba, vi ležalo diete a za čas odgovorilo otcu: 
»Veliš mi neka probam moliti — a kaj je 
to moliti ? . . . . toga me niste nit ti mama 
nikada učili! . . .  Vi sle mi uviek govorili, 
da takove bedastoče, kak je molitva, neka 
nebrbram . . . u cirkvu neka ne hodim! .
. . . Pak hočeš, da to sada činim!* . . .

1 tim se je  dečec pričel križati, ali tak 
nespretno, iz čela odmah na desno rame 
da se je odmah videlo, da ga to nije nitko 
učil, več da je nekaj sam videl, ali nežna 
pravo kaj, pak onda s vustnicami gibati, 
akoprem nije nikaj molil, niti nije znal mo
liti, ali je videl druge gde sklapaju ruke te 
po liho moleč ustnicami giblju, pak je i on 
ustnicami gibal, kak da tobože moli, i druga 
gibanja moločih je nasliedoval, kak prig- 
nenjen glave, tučenjem u prša i drugo, ali 
to sve tak nespretno, da je na prvi mah 
bilo videti, da to nikada njegov posel 
nije bil.

Sada stoprv je olae uvidel veličinu 
svog zločina, da si diete nije u vieri odhra- 
njival, le je tu stoječi samo želel, da žena 
čim prije dopelja svečenika, akoprem u 
svojoj unutarnjosti je več zaključil, kak če 
se radi toga pred svojimi istomišljenici i 
vriednimi prijatelji izgovoriti i svu krivnju 
na ženu si zvaliti.

U tom hipu se otvore vrata i svečenik 
stupi u sobu, kojega zdvoina žena vodi s 
riečmi: »Hitro, hitro'* — k bolestniku. On 
stupi k postelji, ali čim ga umirajuči dečec 
spazi zavikne ovak. kakti prestrašeni: »Ha, 
evo ga — evo črnoga gavrana, koj če me 
na komade raztrgati — i u more odnesti!* 
— Za ovimi riečmi skrije od straha svoju 
glaviču u vanjkuše i bil je — mrtav! — j

Tako daleko more dojte. ako se vie- j

ronauk iz školah, kik u francezkoj, izključi,
te ako se social demekratički nauki dieci, 
kak pri nas, u dušu uciepe.

Em. KoUmj.

K a j je  n o v o g a ?

O ra a é k l ju b ile u m .
Sto Ijet je 19-ga septembra, da je Bog 

dal magjarom Kossuth Lajosa. Sto Ijet je 
minulo od onda, kad je  taj veliki sin Ma- 
gjarske domovine prvič zglednul sunce, i 
kad ga je Božja previdnost za oslobodilelja 
narodov zaročila. Za osloboditelja narodov, 
za odkupitelja puka magjarskoga, zaa poštola 
slobode i za svoje do movine. K Kos- 
suthu se naj hodiju vučil ljudi ljubiti na
roda, glasili slobodu i izrečene reči činom 
činiti. Njegvo ime je taki poznalo bilo, céla 
Magjarska se je genula iz velikog sna i po
čela je njegovu rčči poslušati, milozvučne 
govore za molitvu držati,, i puk ga je naz- 
val za odkupitelja Magjarske. Veličina naro
da na njegvo reč je oružje zgrabilo i trsilo 
se osldboditi ovu sirotu domovinu. Fak onaj 
puk koj je njega uvek vu srdcu nosil, ona^ 
puk bude obslužil i njegov stolčtni rodjen 
dan. Ovaj puk. kojega je on tuliko ljubil do 
zadnjeg časa. do razdelenja téla od duše, 
onaj puk se nespozabi iz njega

Gosp. Dr. Krašovec Ignatz kotar- 
ski liečnik je tlimo došel i o pet vrači 
kak i pletli.

i z  finkovefike varu ške  h lie ,
1 ) Svi oni čakovčanci, koji spadaju 

med tak zvanu vojničku gardu (népfelkelés) 
moraju se |aviti 2-ga oktobra ob 8. vuri vu 
jutro na varaških hižah svojimi pismami

2.) Pokehdob je svinska kuga minula 
vu Čakovcu, |da budu se svinjski sejmi 
pak obdržavati mogli, opomeneju se svi oni 
Stanovniki, koji svinje imaju, da si svinske 
kotce, dvore poljeg zakona očistiju i posna- 
žiju i to predi, ar svi oni. koji to nebi 
včinili, budu oštro kaštigovani.

dem prikazov su značile: podravlenje, po
lnilu vanje, spoznanje, jakost navukadanosl, 
čistoču i razumnost i okolo njih je sedem 
zlatolastnih devic stalo

Nego najmarljiveši je bil Marbodius 
pater.

Neprestanome slike Marije je zgolavljal 
iz kamena. Njegova kosmata brada i nje
gove oči vre su pune bile s prahom od 
kamena, nego on je ipak zalo samo delal 
marljivo i ne odtrudjeno.

Zvari toga bil je vu kloštru jeden vu- 
čeni pismoznanec, koj je vu latinskih ver- 
zužih izvišaval Mariju i jedee recitator, koji 
je ove na glas pred nazočnimi patri bil 
čital.

III.
Medju ovimi spametnimi mudrimi mu- 

žkarci se je  Barnabaš za jako žalostnoga 
držal i sramotil se da njemu sva ova zna
nja nepoznata jesu.

»Ah Bože moj; zdihaval si je, kad si 
jedenkrat po vrtu. vu samoči |bil šetal. da 
kak njega boli neznanost. Ja prosti človek 
jeseni, koj niti malati, niti slike rezati spo- 
doban nišam, samo miter čutim ljubeznosl 
prama Mariji *

Ovak je hodil turoben i zevsema po
prime njega bolest.

Vu jednoj noči čul je, da se patri od 
jcdnoga pokojnoga njihovoga brata spomi- 
naju, kojega su za Jožefa bili imenuvali i 
koj se *Za celo svoje živlenje nikaj drugo 
ne bil navčil, jedino samo Ave Mariju, iliti 
Zdravo Mariju « Njegovo živlenje je jako 
prosto bilo, dapače za budelo su ga držali, 
nego kad je vumrl. iz znjegovih vustah tri 
ruže su zrasle koje od Marije imena s 
petimi slovami bile su kazale. Onda su bili 
zeznali. da je on sveti bil.

Barnabaša ovo pripečenje je jako ge- 
nulo. onda je još stokrat s vekšum marlji-. 
vostjom iskal priliku, da očituje prama svetoj 
gospe svoje čutljivosti. Vu jednim poldnevu 
vu dobroj položenosti slane se od stola 
odide nuter vu kapelicu i do večera nit se 
nije vrnul odonut. Pred spavanjem opel 
nuter odide vu kapelicu.

I od ovoga vremena célé dane je spr-1 
vadjai lamo doklam su se ovi drugi nje
govi brati vu znanosti zabavljali bili.

Na očigledeč bilo moguče videli, da se 
Sada več bolje čuti i da se više netuži.

Osobito ovo njegovo ponašanje je patre 
pozorne načinilo i ni su si mogli premisliti 
da kaj mora delati Barnabaš jedini sam tu
liko vremena vu kapelici.

Gvardijan je jedenkrat za njim išel s

dvemi stari svojemi brati, da vidiju, k aj 
Barnabaš dela.

I videl je da Barnabaš pred Majke 
božje oltárom s šestimi k igljami célú igru 
je čini!, najmre s kojimi je tak lépé 
svrhi postigel na sejemsko vreme pred na- 
zočnim puku.

Dva stari patri, koji su ni bili razmeti 
, da Barnabaš s ovom svojum mogučnostjom 
svetoj devici želi poslužiti veliku, lamin su
načinih.

Gvardijan je lakaj bil vu tom mišlje
nju. da je Barnabaš ponorel. Na njega su 
se hitili i njega zvezati hoteli. Sad su kra
tko Sošjanje počuli, i Marija se dol stupila 
iz oltara i modrim svojim plaščoin pokrila 
je Barnabaša.

Patri bili su se presenetili, i pokleknuli 
su na zemlju. I Gvardijan je rekel ponižno

»Blaženi su siromaški s duhom, ar oni 
budu Boga videli.*

— Amen — rekli su nato patri i kuš- 
tiuli su Barnabaša ruba od plašča.

Po A n o t e l i  F r a n c e .
M .  F .



3.) Ravnateljstvo peneznih poslov iz 
Zalaegerszega odredilo je, da svi oni. koji 
još nisu svoje knjižice zbog popisa porcije 
pokazali, predi kak 8 dni mineju, moraju 
pokazati pri varaških hižah, drugac' budu 
sa od 2 do 10 korun kaštiguvani.

Poglavarstvo.

Nesreča.
Minučeg meseca 27-ga dana vu IV. 

kotaru Lohovec mesto zvanom se nesreča 
pripetila. Nekuliko težakov je kamena kopalo 
po nepazljivosti se na Ivanušič Štefana ve
liki falat zemlje izrušilo, koja mu je pogi- 
beljne rane zavdala na tuliko. da siromak 
za dva dni je moral vumreti
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