X X I. évfolyam.

21. szám.

Osftklornya, 1904. május 22-én.

A lap szellemi részére vonalközé

Ellintési árak:

minden közlemény
M a r g i t a i J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő

K ia d ó h i v a t a l :
Fischet Kiilöp könyvkereskedése
I le kőiden 'ok az előfizetési dijak

MURAKÖZ

nyiltterek és hirdetések

magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e te n k in t e g y s z e r : v a s á r n a p .

A

»Csáktornyái

Takarékpénztár«.

»Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya

Kgész évre . . .
. 8 kor
Fél é v r e .............................. 4 kor
Negyed é v r e .................... 2 kor
Rgyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és
Koketein B. hird. Írod. Becsben
Schalek H., Dukes M., Oppelik A
«Általános Tudósító« hirdetési ősz
tálya Budapest.

Nyilttér petlteera 20 «II.

Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye.

gyáva remegségbe ejti. midőn megfosztotta, rancsolja, hogy a magánérdeket a közérdek
az embert Önállóságától, gondolkozásának alá helyezzük, az ideiglenes érdeket rendel
Az első keresztények mindent fölülmúló j függetlenségétől, cselekvésének bátorságától jük az örök érdeknek alája.és nem engedi,
hiterőssége eredményezte: hogy a keresztény ISoba a szolgaiság szelleme nem veil anyiraj hogy bármily haszon kedvéért, avagy kár
vallás már ;iz apostolok éleiében elterjedt erőit az embereken, mini azon korszakban, nak kikerüléséért nemtelen eszközök fölhasz
az akkoron ismert egész világon, sőt oda is melynek hazug jelszava a szabadság, jelle nálására vetemedjünk
elhatott, a hová a világhódító rómaiak fegy me pedig gyávaság
Ma azonban épen megfordítva álletétel
verei sem tudtak utat törni maguknak Oly
He hál miért és «intői félünk? Bármily a gyakorlatban. Az anyagelvüség túlsúlyba
erős uralomra
vergődött
mindenütt, hogy mostoha időket élünk is bitünk miatt, ne-i helyezte az egyént a társadalommal szemben.
sohasem volt s ma sincsen
hatalom, mely künk sem szabadságunk sem életünk nem Az önérdek mindenek fölött áll. a többi
azt. nem mondom kiirtani, ha em csak meg lorog veszélyben Sokkal csekélyebb jelen csak azután következik, ha ugyan az önzés
ingatni is képes volna. Jézus hite ott világ- tőségű dolgoktól lélünk Félünk a világ ité- magánkívül ismer még egyebet is. Első és
11к ma a népek millióinak észjárásában s ba j leiétől, az emberek beszédjétől Merő emberi lődolog az én hasznom, az én előmenetelem,
bár időközönként el-elhomályosul. de soha tekintelek, merő földi érdekek képezik (élel az én kitüntetésem, az én dicsőségem
A többi és a mások érdeke, közjó és
ki nem alszik, hibgazságai és erkölcstanai münk forrását. Minket mi sem nyugtalanít
- ez a gon a vallás követelményei csak anyiban része
uralják s annyira áthatolták a sziveket, a és bálortalanit annyira, mint
gondolatok s érzelmek világát, hogy e ha dolat mit mondanak fiz emberek? mii mond sülnek iigyelemben. a mennyiben a magán
érdekek előmozdítására akár ürügyül, akár
talomtól menekülni még az sem képes, a a világ?
Félelmünknek egy másik forrása
a eszközül szolgálatnak
Nincs eszköz elég
ki a kereszténységgel végkép szakítani igye
löldi érdekeinknek túlságos és rendetlen aljas, a melynek löl használásától a hilevekezett
Jól tudom es ismerem azon súlyos se gondozása Az emberek ma nem elvek ha szetl lelkiismeret visszadöbbene, ha ilyen
önző czéljainak valósítására törekszik. A
bekül. melyekben korunk sínylődik, tudom, nem érdekek után indulnak
Távol áll föl fogásom lói az a nézel Icsúszás-mászás neki csak alázatosság, a fonbogy a hit szerinti élet nagyon meggyérült
közöttünk. — ámde ennek csak egy oka mintha cselekvéseinkbe! soha síin volna «dorkodás csak éles elméjüség. elveinek meg
van, az: hogy a mai korszakban minden szabad saját érdekeinlve is figyelemmel len tagadása. szegre akasztása, az a bölcs elövan bőven, már tudniillik annak a kinek nünk. mintha a villás azt követelné: hogy I relátás, a vesztegetés csak ügyes fogás; akár
van.
van bőven műveltsége, túlzott föl- az ember mindig saját érdekei ellen csele önmagát eladni, akar mást megvásárolni
világosodollság, nagy élelmessége, minden kedjék s egyenesen önkárára, ön vesztére tő ha csak egy hitvány pénzdarabon is, az
manap közéleti ügyességnek neveztetik Az
hez alkalmazkodási tehetsége.
csak a rekedjék
Ámde érdek s érdek közöli eg és föld anyanyelvűség előtt az egész emberi élet
jellemességben nagy a szegénysége, nagy a
csak egy nagy üzlet jelentőségével bir, a
külömbség vagyon
fogyatékossága.
Vannak nemes érdekek, vannak nem melyben mindennek megvan alkuszerü ára.
Hisznek manap is. <i<* nincs az cm
berekben annyi bátorság: bogy külsőleg is telenek. vannak közérdekek, vannak magán mindennek értéke, csak a jellemességnek,
bevallják, mit bensőjükben tagadni úgyis érdekek. vannak ideiglenes s vannak örök az elvszilárdságnak, a közjóért való áldozat
készségnek nincsen becsülete, nincsen elis
érdekek
képtelenek
S az ezen érdekek közti választást egy merése
Van lul manap is, de nincsen élőhit.
Az anyagelvüség m egrónia az erköl
mert a mai hitnek nincsen lelke Hiányzik nagy törvény szabályozza, melyei a józan ész
belőle, a mi a bitet megeleveníti a hitnek szentnek tart. a nemes szív áldozatra mél csöket. sőt fogalmait Is megzavarja: a férfias
meggyőződése, a meggyőződésnek bátorsága tónak talál a melyei megszegni annyit tesz, ságol elpuhilja. a bátorságot kiöli a szivek
Az anyag miadása lealacsonyította az mint oktalanul cselekedni, a becsületesség ből. az önérdek rabszolgáját félelemmel tölti
lel mindannyiszor, midőn önző czéljainak
észjárás
fenségét, midőn eszményisegböl követelményeivel ellenkezésbe jönni
S ez a nagy és szent törvény azt pa veszélyével szemben áll.
lerántotta a föld göröngyéhez
a sziveket

Pünkösd.

T Á R C Z A .
Megfelw11<ezett, тиунróI
(Végei
Temeréiiyi gróf párbajozolI.
A párbaj oka
ellenfelével való politikai vita voll ligy látszott,
mintha az ellenfél golyója özvegygyé akarta volna
lenni a grófnét. A golyó behatolt a gróf fejéhe es
három katonai orvos fáradozása, hogy a golyói
kivegyjék. sikertelen maradt.
»Ha valaki megmentheti
a grófot, az csak
berkes lanár lehet! Küldjön érte. kegyelmes aszszony! Meri ha a gohót éjfélig el nem távohtják
a sebből, a gróf menihetleniil meghal!» mondá a
három orvos legöregebbje.
Félórával később belépett berkes a beteg
szobába. A grófnő maga vezette a beteghez, ki
nyöszörögve hánykolódott agyában
»Ha a láz még emelkednék, a gróf ur feltét

lenül meghalna. He mihelyt a golyó kint
lesz i
láz is csökken, magyarázd meg a tudós a grófnő
höz fordulva. S ismét találkoztak
tekinteteik, s
isinél megérteték egymást, csaknem pillanat alatt.
Pir födte a grófnő .arczát. s szeméből kiolvashatta.
»Tudom. hogy nemes vagy. nem volnál képes sze
relmünkéi beszenynyezni; legkevésbhé bűnnel!* S
mintha válaszolni akart volna erre a pillantásra
mondá »Meg fogom vizsgálni, el lehet e távolítani
a golyót? Reméljük a legjobbat!* Azután távozás
ra kérte föl a jelenvoltakat, az egyik katonai or
vos kivételével, kinek segítségére szüksége volt
A megvizsgálás negyedóráig tartott,
azután
I (elkérte kollégáját
»Szíveskedjék megmondani a
grófnénak, ki a szomszédszobába bizonyosan aggo
dalommal vár. hogy a sikert biztosnak tekintem
A golyó nem hat« U nagyon mélyre s nem is h i 
szik olyan kedvezőtlenül, hogy a mai tökéletes mű
szerein! kel el ne távolithassuk
S berkesnek sikerült a golyót eltávolítani.
Mikor a kis ólom
golyói átadta a grófnénak, a
fiatal asszony megfogta s megcsókolta jóltevő ne
mes kezét
Kevés váltatva csakugyan csökkent a láz, a
mint berkes előre jelezte. S most elbúcsúzott A

grófné «‘ Ikisérte. »Látogassa meg holnap is a be
teget!» kérte mikor a folyosóra értek,
berkes a
szemébe nézett s most a grófné«« volt a sor, hogy
lesüsse szemét
»Ne követeljen tőlem
lehetetlent, grófnő!
Nem vagyok Isten!* mondá.
A grófnő szomorúan
lehorgasztotta fejét.
»Kzer, ezer köszönet!» hebegé s búcsú zásul kezet
szőri tolt vele. Megértette őt.
»Nem vagyok Isten!* mondotta.
»He igen.
igen. az vagy te nekem; az
voltál s az is leszel
nekem mindig! Te jó. te nemes!»

Amikor két ével később Te merényi gróf ter
m észetes halállal mull ki, u gyászidő letelte után
közölték a lapok, hogy
Temerényi grófnőt elje
gyezte egy egyszerű tanár: berkes. Akkor történt,
hogy a mindig halvány Lédey bárónő a kerevet
szögletébe dobta az újságot ; s akkor történt, hogy
a jövendőbeli berkesnél az a súlyos csapás érte,
hogy a társaság számára lehetetlenné váll.
S ez igy rendben is volt Mert mint hallot
tuk »Megfeledkezett magáról.»

— r. — s.

határozott II Az elöljáróság abbeli előlerjeszlésél, hogy a vágóhídi utczában kihasiloll uj építkezési telkek eladása csakis kész
pénz fizetés melleit eszközöltesenek, elfogad
ta s ily értelemben határozott
III. A vágó
hidi utczában 2 telek eladása ügyében ha
tározott. IV Az önkéntes tűzoltó testület
kérelmére kimondotta a képviseld testület, hogy
a községi lovak ezentúl a tűzoltó szertárnál
lesznek elhelyezve. V. Az utczák elnevezé
sére kiküldött bizottság javaslata alapján
Csáktornya nagyközség utczáinak nevei a
követközőleg állapíttatnak meg; Az eddigi
Fö-utcza a Zrínyi szállótól a Bernyák-féle
üzletig — »Árpád», az lskola-utcza (Bernyák féle üzlettől a községházig) — »Pelőíy», a Zalaujvári-útcza a Schuleg háztól a
Hampammcr féle házig »Wlassics G yu la ». a
Zalaujvári utcza a Hampammer féle háztól
folytatólag »Festetics», a Zalaujvári ulczából
a Rosenberg télé ház mellett a vásártér felé
zásai sem. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az
C s e lk ó J ó z s e f átcsatolás kérdése lehetőleg békésen, testvériesen futó utcza »Kisfaludy,» a régi legelő-ulezn a
Becsey-féle háztól a Buday féle házig »Hués úgy döntendő el, hogv győző j és
legyőzött el
nyady», a Perlaki-utcza »R ákóczy», a vágólenfelek ne legyenek. Ámde biztosak vagyunk a b 
végre a Temetö-ulcza
A Muraközi kérdés.
ban, is hogy ha a régi várt orvoslás késik, fölötte hid-uteza’ »Jókay,»
A megfelelő
komolyan lép fői az a kérdés, hogy miként bírjuk »Széchenyi» ulcza nevet kap.
Felolvastatott a folyó hó 9-iki megyei
Muraköznek 22 plébániából és 112 községből álló jelzőtáblák még május hő
folyamán elké
közgyűlésen.
nagy területét és majdnem százezer lelkei szám  szülnek VI. A Zrinyiemlék
végrehajtó bi
Sajnos, hazafias agodalmaink
szavai ekkor láló lakósságát a magvar nemzetnek és hazárak
zottságának kérelmére a Zrínyi oszlop dél
is a pusztában kiállónak szavaiként
hangzottak megtartani? Igaz, 100000 lélek nem sok a népek j
el és ma is ott állunk a legfőbb fej ed elun kije millióinak tömegében; de sok. igen sok azon a felőli oldalán a Ziegler Lajosné háza sarkán
álellenében a község
szigeten, a m ehet
teljesen idegen j már felállított lámpa
lentés daczára is, ahol az országos kózóhaj leg kis magyar
első megnyilvánulásakor, tehál egy emberöltővel, nemzetek végtelen tengere nyaldos kőrös-körül sj költségére uj izzólámpái
állitollal a község
legveszélyeztetettebb pontján, a VII Elhatározta a közgyűlés, hogy Méltósáa nemzetek életében is nagyon számottevő olyan amelynek éppen
hosszú idővel ez előtt állotunk. amelyet
ki határszélen él a honpolgároknak azon nagy száma, (
gos Hertelendv Ferenc/ főispánnál és Nagyhasználatlanul hagyván nemzeti jogaink visszaszer melyet minden idegen befolyástól megóvni, védeni |
zésében — nagy Kölcseynk szavai szerint nem a d - ! óh íjtunk De volna bár elenyésző csekély is e szám. méllóságu Wlassics Gyula országgyűlési kép
hat vissza semmi örőklét. Sőt, ha tekintetbe vesz- nem maradhatnánk közön hősek és tétlenek. Hisz j viselőnél, midőn — л Zrínyi— emlékmű fölszük, hogy ez a nemzetiségi eszme, irány és küz a legnagyobb magyar, ki nemzetét fölrázta áléit aválására jöv ő hó
11 -en Csáktornyára ér
delem, a melynek zajától viszhangzik egész Eu ságáhól és államférfim bölcs előrelátásával a m a keznek, — trslülelileg tisztelegnek.
Vili. A
rópa és a mely eszme a történelem örök tanúsá gyar faj biztosítását és nemesebb kifejtését tűzte i
Zrínyi emlékoszlop környékének rendezése
ga szerint államok bomlására vezethet s a Mura ki legelső és legfőbb feladatunknak, az mondotta,
köznek horvát anyanyelvű népét Horvátországgal hogy még az apagyilkosnak
is meg
kellene ke j ügyében intézk delt a közgyűlés.
Tanulmányi kirándulás
A Csáktornyái
egyébként is természetszerűen összekötő nyelvro- gyelinezni, olyan kevesen vagyunk !
rokonságban bö tápot nyer, folyton utat tör és
Valóban nem festjük sölétebbre a helyzetet, i állami tanítóképző-intézet IV. éves növendé
tért hódit magának
s ezenkívül újabban vallási mint a milyen és nem túlozunk, ha ezen a már kei f. hó 14-én Dékán у Mihály tanár veze
érdekek is mindinkább bomlasztó ellentétbe ke égetően sürgős és óriási horderővel bitó kérdés ,
tésével a szelenczei petróleum telepre lanulrülnek a nemzet és haza érdekeivel
kétségtelen hen a nagy rómaival felkiáltunk
Videant con
mányi kirándulást tettek Délelőtt fél 12 óra
nek kell tartanunk, hogy a mai állapot soha sem sules .
volt a magyar nemzeti állameszmére és kultúrára
Ha többszörös felszólalásunk után a legutóbb kor gyalog indult útnak a társaság s 2 óra
nézve károsabb, mint manapság, amidőn a tapasz lezajlott, de hatásukban még élő események ko kor ért a telepre, hol Vargha Sándor hánya
talás keserűségei már eléggé megtaníthattak ben molyan intő szavára most. a tizenkettedik órá
gondnok fogadta és kalauzolta a kiránduló
nünket arra, hogy a magyar liberalismus szülötte ban mi is újból óva intünk
az »dien, hogy tét
kat. Megnézték a petróleum
kutak fúrásai
az u. n. nemzetiségi eg^enjogosság, Eötvös József lenül szemléljük a tények erejében rejlő, a m eg
következő szavai szerint »minden nemzeti törek szokás erejénél fogva egyre
növekvő s a szóban munkaközijén. a fúrásnál használatos összes
felszereléseket, a petróleum
vés alapja felsőbbségének érzete, a célja pedig levó uj eszmék által istápolt
hatalom lérfoglalá- eszközöket és
uralkodás» csupán arra való, hogy az egyedüli és sát önvesztünkre: azon reményben
tesszük ezt, szivatyuzását a kutakból,
központi mozga
kizárólagos jogosultsággal
bíró magyar nemzeti hogy végre meghallgatásra találunk s e reménysé
tója! a szivattyúknak, a bedugult kutak tisz
törekvéseknek útját állja és midőn már nem lebe günk annál erőseid , mert
hiszen az előadottak
títását s általában minden munkálatot, mely
tünk kétségben az iránt sem. hogy a magyar nem
és szilárd meggyőződésünk szerint most már min
zet csak úgy állhat term, ha sikerül neki ;< m a den legkisebb késedelem a legnagyobb és belát a telepen előjön. A szakszerű s valóban ta
gyar államot fenntartani és viszont ez az állam hattál! v»>szélyek csiráját rejti méhében s ez ok nulságos magyarázatokat Vargha hányagond
csak úgy állhat fenn, ha magyar lesz '
ból egyáltalán nem képezhet most már döntő kö nok ur maga volt szives
teljesíteni. A há
Legutolsó feliratunk óta meg súlyosabbá, sőt rülményt az, hogy a visszacsatolás mentői előbb
nyagondnok ur a szellemi Útmutatás s ma
válságossá lön a helyzet, mert a múlt évi horvát is. ha kell. az anyagiakban az. állam hozájárulása
gyarázat melletl egyebekről is gondoskodott.
országi zavargások a nagyhorvátországi ábrándok mellett is, föltétlenül keresztül vitessék s ilyeténsörrel vendé
kal és a jogosulatlan nemzetiségi aspirációkkal kép felséges Apostoli Királyunk legfelsőbb és al — uzsonnával s egy hordó
telt Pandora-szelencét részben
nálunk ürítették kotmányiul elhatározása szeretett hazánk és nem  gelte meg az ifjúságot A petróleum telepről
ki és lassú öllő méregként Muraköz horvátajku zetünk javára, boldogságára, üdvére és minden iga az ifjúság Muraszerdahelyre
ment, hol Kanépének hitébe és tudatába csöpögtemi igyekez zán érző honfiú lelki örömére megvalósittassék !
ezun Ignácz áll elemi iskolai igazgató-taní
tek, hogy már legközelebb
Horvátországhoz fog
tó fogadta őket. Itl megtekintették a kél
csatoltatni; a horvátországi lapok egyrésze pedig
osztályú állami elemi iskolát s a Mura iddmost a Horvátországhoz való tartozandóság jogát
és vágyát kívánja éleszteni Muraköz lakoságában,
járói gyönyörködlek a valóban festői kilátás
mely titkon elárasztva e lapokkal, ami ellen ön
ban. Naplementével a »Sipos» féle vendégként érthetőleg vajmi keveset használ
az. hogy
Boldog Ünnepeket kívánunk lapok min loben volt a vacsora, s vacsora után a vo
az illető közigazgatási hatóságok és kir. ügyészség
magyar dalt énekelt
a legéberebb gondosságot fejtik ki abban, hogy e den előlüzetőjének. olvasójának, munkatár nat indulásáig több
lapok mételyező behatásának, azok
törvényszerű sainknak. ismerőseinknek s összes jóakaró az ifjúság, miközben az ifjúsággal együtt le
elkobzásával eleje vétessék
vő Kaezun tanító ur megvendégelte őket. 9
inknak
Igaz, hogy ama zavargások tettleg nem tör
ulazoll vissza
Személyi hir Festelich Jenő gróf Ö- órakor az ifjúság vonattal
tek át hozzánk, de ez ellen meg is tettük a szük
Csáktornyára a tanulságos és sikerült kirán
rnéltósága
f
hó
17-én
Pragerhof
lelöl
az
séges óvintézkedéseket. Az is való, hogy e zavar
dulásról
gások a tél folyamán nagyjából megszűntek ; de esti vonattal Csáktornyára érkezeit s innen
De nem csoda! A milyen a hit, olyan j ger mélye sima tükre alatt. Végül az is igaz, hogy
egy csöpp mozdulása is felkavarhatja a tenger
az erkölcs is. A sekély viznek sekély a mérhetetlen vizét és miután már oly büntető bí
hullámverése is, s ha a vihar fölkorbácsolja rósági ítéletekkel állunk szemben, amelyek ism é
habjai!, csak szenynyes medrét tárja föl, telten hazaellenes izgatást állapítottak m**g, a zágmelynek iszapos párolgása bíízhödté teszi j rabi egyházmegyének egyik Muraközbe helyezett
tagja ellen pedig hasonló cselekményért bűnvádi
saját ágyát s egész környékét is.
eljárás van folyamatban: önmagától előtérbe nyoCsak a mély vallássoságés meggyőződés
I múl az a kérdés, hogy váljon nem a hirdetett
az a hit, melynek lelke is van, csak az ké mozgalom előpostái-e ezek?
pes igazán önzetlen, férfias, bátor, önfelál
Korátsem azért mondjuk ezt, mintha kétel
dozó jellemeket teremteni és nevelni A hi I kedni akarnánk vagy tudnánk Muraköz népének
hazafiasságában.Csupán
a jelenlegi viszonyok szülte
vő ember is szereti és gondozza önérdekeit,
s a jövő iránti honfiúi aggodalom szól e szavak
de nem helyezi azokat a közjó fölé, ö is
ban, mert egyrészről nagy és közeli
veszélyt lá
retteg és fél, de csak a nemtelen eszközök tunk abban, hogy üszőkkel hajigálhatnak ott, ahol
től és mindentől, ami szivét és lelkét be gyúlékony anyagok is vannak; másrészről pedig
szennyezheti. ő is alázatos, de mások kegy tagadhatatlan, hogy az élet úgy az egyénnél, mint
mosolyáért föl nem áldozza meggyőződését, a nemzeteknél és államoknál nem más, mint ha
ladás az ismeretlen felé s ezt az ismeretlen jövőt
lelkiismeretének tisztaságát
a fölizgatot szenvedélyek végzetessé
alakíthatják
Ily mélységes mély hittel, ily erős meg
Jól tudjuk, hogy
nehézségek
tornyosulnak
győződéssel s megingathallan jellemszilárd az elvileg eldöntött gyakorlati megoldása elé. Nem
Sággal lőnek az apostolok fölékesitve, midőn ismeretlenek előttünk a magas kormánynak a fo
a Szentlelke! elvévén, ajándékaival beteltek. lyamatban volt tárgyalások alatt kifejtett fárado

KÜLÖNFÉLÉK.

ama lapok s újabban egy röpirat is nyiltan hir
detik, hogy amiként tavaszkor minden ho.vátnak
meg kill mozdulnia a muraközi testvérek visszahóditására, felszabadítására. Az is tény, hogy Mu
raköz né'pét ama zavargások alatt és óta nagyjá
ban nyugodtnak láttuk és látjuk; de ki tudná azt
megmondani, hogy nem rejt-e hullámokat a ten-

Zalaujvári kastélyába hajtatott
Közgyűlés Csáktornya nagyközség kép
viselő lestülete I hó 17-én rendkívüli köz
gyűlést tartott, melyen: I Több Csáktornyái
lakosnak törlésbe hozott állami adójuk után
kivetett községi pótlékuk
leírása tárgyában

Daruvár fürdőből vésszük a következő
értesítési Gyönyörű kies fekvésű ásvány és
iszap fürdőnk fáradhatatlan fürdőbérlősége
a fürdő emelése érdekében már múlt évben
sikerrel megkezdeti tevékenységéi ez 'évben
tokozott mértékben folytatja — Az újonnan.

Т О
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épült Jánosíünlő» impozáns épülete, mely ban A csinosan kiállított füzetek, melyeknek kön Petkovics János IX
hegykerületi bíró
nek földszintjét a fürdők és minden kénye belső czimrajzát is a szerző készítette, Strausz és felesége a templomba mentek, miközben I
lemmel felszereli olvasó terem, az emeletén Sándor könyvkereskedésében három és négy Ágnes nevű kis leánykájuk, ki az otthon
pedig tekintélyes számú uj. előkelő dísszel koronáért kaphatók
marad őreganya gondjaira vott bízva, az
berendezett lakhelyiségek foglalják el. ez
Megjutalmazott tanítok A vall és köz- öregasszony mellől a konyhából megszökött,
idényben fog rendeltetésének átadatni: ezen oktatásügyi miniszter Tóth Sándor perlaki s mikor a szülők haza értek, az udvari tó
palotaszerü épület füthető folyosói a téli áll. el. isk. igazgató tanítót és Major Károly- kában találták holtan. — Szever István felgyógykezelés létesítését teszik lehetővé — né hodosáni áll el
tanítónői
a magyar sőmihályfalvi lakos. 2 és fél éves Márton
Az »Anna iszapfürdő»
meleg teljes iszap nyelvi oktatásban tanúsított kitűnő buzgal nevű fia is I hó 15-én felügyelet nélkül ha
fürdőkkel, langyos és hideg zuhanyokkal muk elismeréséül egyenkint 100 — 100 kor gyatott és az udvaron levő hiányosan be
szintén az idén nyitlatik meg; az ezenkívül jutalommal tüntette ki
kerített tókába esett. Mire a szülök észre
eszközölt különféle ujépitések és átalakítások
Házasság Kozma Nándor ráczkanizsai vették, már megfulladt. — Loncsárics György
mind ama czélt szolgálják, hogy eme föllen vendéglős f hó 18-án vezette oltárhoz Ei- viziszentgyörgyi lakosnak Imre nevű fia pe
dülő fürdőnknek a hazai fürdők között első selmajer Irma kissaszonyt Boltornyán
dig f. hó 14-n elszökött hazulról és az erdörangú helyet biztosítsanak.
Kirendelés. A kereskedelemügyi minisz szélén tüzel rakott, a tüztől megyulladt a
Az »Erzsébet» sorsjátéknál 7000 nye-, ter Heinrich Oszkár Csáktornyái posta és ruhája s mivel egyedül volt, magán segíteni
remény van. Az első nyeremény értéke száz-1 távirdai segédtisztet május hő 15-től julius nem tudott, testének háromnegyed része úgy
ezer korona. Van továbbá 1 — 1 nyeremény hó l-ig terjedő időre Eeketehegy (Szepes me összeégett, hogy másnap 25-én reggel bele
10000. 5000, 3000, 2000, IH00 korona ért gye) fürdőre osztotta be az ottani postai és halt égési sebeibe.
4 nyeremény á 1000 kor.. 10 á 500 kor, távirdai teendők végzésére
Munkás leányokat keresnek selyemfo100 á 100 kor 140 á 50 kor
500 á 20
Felhívás Csáktornya nagyközség 1904 nódába. A m. kir földmivelésügyi minisz
kor 2240 á 10 korona, 4000 á 5 korona évi útadó és IV osztályú kereseti adó ki ter selyemtenyésztési meghatalmazottjának
érték. Egy sorsjegy ára 1 korona. Sorsjegyek vetési lajstromai a községháznál
1904 évi felügyelete alatt álló komáromi (Komárom
kaphatók minden dohánytözsdében, bank- május hő 22-től május 29-ig közszemlére megye) selyernlonódához 200 uj munkásnő
üzletben és minden osztálysorsjegy eláru lesznek kitéve. Figyelmeztetik az adózó közön szükséges Ily munkásnővé
13 évnél fiata
sítónál.
ség. hogy az illető kivetési lajstromokat a labbat és 15 évnél idősebbet nem fogadnak
Utó tenyéezapaállat vizsgalat Csák hivatalos órák alatt betekinthetik s az eset fel. A vidékiek utazási költségeit Komárom
tornyán A földmivelésíígyi minisztérium ál leges sérelmes megadóztatás ellen is a fe- ba és deczember közepén, midőn a fonóda
lattenyésztési alapja a folyó évre már telj lebbezések olt beadhatók A községi elöljá üzenje megszűnik, vissza az országos selyem
esen kivan merítve, miért is a Csáktor róság
tenyésztési felügyelőség viseli
A leányok
nyái járásbeli községek még fennálló te
Az emberiség számára nincs áldásosabb álla a gyárban levő közös halló teremben lesz
nyészbika szükségleteiket ez évben kivétele pot. mint az a biztos tuti d, hogy van rá mód és nek elszálasolva Bér az első hetekben 80
sen a járásbeli tenyésztőktől fogják besze hely, visszanyerni a friss, erős egézséges test- t. fillér, később azonban 1 kor sőt l к 10
rezni. E czélból f. hó 24-én, kedden délelőtt és az ezzel járó jóérzés lelki nyugalmat és rugal fillér is lahel Bővebb felvilágosítást adnak
masságot. A jóságos anyaiéimészet gondviselése
10 órakor Csáktornyán egy utó apaállat sok gyógyfoirást szórt »I mindenfelé, a legtöbbet a községi jegyzők, úgyszintén náluk lehet
vizsgálat lesz. melyen első sorban az igazol szép Magyaroszágunkban, de valamenyi fürdőhely jelentkezni annak ki ily mnnkásnö óhajt
ványnyal már ellátott magániulajdont képe- koronája az ezernyi áldást osztó világluni Herku- lenni f. hó27-éig
zők, másodsorban a f évi tavaszi vizsgálat lesfürdő, elragadó szép. igazán paradicsomi vidé
Tanfelügyelői látogatás Dr Ruzsicska
kor fiataloknak, fejletleneknek talált, de u- kével és őserejii természetes meleg kéru*s és kony Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő e hó 18-án
hasós .lód. brom, lithiumtartalmu
forrásaival.
\
tóvizsgálatra ajánll állatok, s harmadsorban az csont és bőr, izmok és idegek, agy velő és kiürítő Csáktornyára érkezett. Május 19-én megláto
esetleg még nem vizsgált s erre alkalmas szervek, s z í v . gyomor és belek, szóval a test bár gatta a Drávaszentmihályi állami iskolát,Jaz
nak látszó l és fél éves bikák és három mely részének többé — kevésbbé súlyos kórsága őrségi, dekánoveczi és domsineczi r. kath.
negyednél idősebb kanok vezetendők elő. elenyészik Hei kulesfürdőnek szinte varázsos hatá iskolákat. Az utóbbi három iskolánál máso
Eme vizsgálat után a tenyész igazolványnyal sára. Kegénxes hegy völgyének ózondus levegőjében dik tanítói állások szervezése iránt is tár
évente efer és ezer ember őrül az életnek és ha
ellátott apaállatok közül fedezhetik szükség tekintetbe vesszük, hogy e hírneves fürdő a leg gyalt Május 20-án délelőtt a miksavári és
leteiket a községek
szebb épületekkel és minden
képzelhető modern Ifelsőmihályfalvi róm kath iskólákat látogat
Jegyző választás Az újonnan
telálli- kényelemmel dicsekedhetik, érthetőnek fogjuk talál ta meg
Felső inihály falván szeptemberben
totl orehoviczai körjegyzőség körjegyzőjévé ni. ha Herkulesfiirdől a legszebb és legkedveltebb nyitlatik m eg,a második tanterein Délután
a folyó hó 14-én megtartott választáson Sza fürdőnek elismerik.
a viziszentgyörgyi fára iskolázásának ren
A Csáktornyái ónk tűzoltó egylet lel- dezése ügyében tarlót! helyszíni tárgyalási
badi György tüskeszentgyörgyi segédjegyzőt
hivja mindazokat, kik a működő tagok so Máj 21-én reggel a felsőmuraközi állami
választották meg
Athelyézés A m kir kereskedelemügyi rába belépni óhajtanak és a tavaszi együttes iskolákat látogatásara indult
miniszter Szabó György Csáktornyái posta kiképzésen résztvemn akarnak, ebbcli szán
Reformátusok
figyelmébe
Folyó hó
tisztet Balázsfalvára és helyébe Kaposvárról dékukat bukóinak Bernát egyleti titkárnál 29-én délelőtt 10 órakor — Csáktornyán a
Pártoló tagok polgári iskolában úrvacsora osztással egybeHüller Sándor posta gyakornokot Csáktor bejelenteni szíveskedjenek
gyűjtésével Petsornik Oltó és Masztnak Jó kötötl istentisztelet lesz
nyára helyezte át.
A magyar amerikai hajójárat
Annak zsef parancsnokok bízattak meg
Halálozás Vámosi Tivadar az ITjlaky
bizonyítékául, hogy mennyire alaptalanok a
híresztelések, amelyek szerint a fiumei ha Hirschler és Eia rzég régi tisztvis -lője folyó
Köszön etnyilván ítás
jókkal utazó kivándorlók
partraszállását hó lfi-án éjjel negyed 12 órakor kínos szen
Mindazok, kik felejthetetlen Béla
vedés
után
életének
41
i
к.
házasságának
Newyorkban akadályozzák, közöljük hogy a
testvérünk elhunyt alkalmából vigasz
»Slavonia« hajónak mintegy ezer utasa közül 12 évében Alsódomboruban elhuny! A bol
taló soraikkal, vagy személyes részvé
az amerikai bizottság egyetlen egyel sem dogultunk hült tetemei folyó hó 18-án dél
tükkel. vagy a temetésen való megjele
után
4
órakor
helyeztettek
örök
nyugalom
ulasitotl vissza. Valamennyien külön fizetség
nésükkel fájdalmunkat enyhíteni szíve
sirkertben
nélkül és akadálytalanul szálltak partra Élű ra az alsódomborui róm к 111
sek voltak, fogadják e helyen is őszinte
Országos vásár áthelyezés
A m kir
méből legközelebb, május 31-én a »Pannó
köszönetünket.
nia*, utána pedig június 14-én az »lilioma* kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy
a
folyó
hó
22-éré
eső
szentilonai
országos
hajó indul Newyoncba
A szállilási díjban
Csáktornyán, máj 19-én.
ün
két napi ingyen ellátás Élűmében és a tel vásár ez idén kivételesen a pünkösdi
A Vutsák csatád
jes ellátás a hajón henfoglallatik Ingyenes nepekre való tekintetből I hó 25-én, szer
felvilágosítást ad és előjegyzéseket elfogad dán tartassák meg
A szülői gondatlanság áldozatai. A szü
az »Adria* személyszállító osztálya: »Köz
ponti menetjegy iroda» Budapesten, Vigadó- lői gondatlanságnak s a gyermekek felügye
tér 1., amelynek távirati és levélczime: Me let nélkül hagyásának — már nagyon sok
Felelóe szerkeutA
szor szomorú következménye lett s mégis
netjegyiroda Budapest
H
A
R
G
I T A I
J Ó Z S E F .
Nagy Géza, Csáktornyái állami tanító nap nap után hall az ember hasonló okok
ból
eredő
szerencsétlenségről
Igv
legutóbb
Kiadó
ó«
laptulajdonoe:
képző intézeti tanár tollából most jelent meg
_ csak Felső-Muraközben
három
két füzet zeneszerzemény Az egyik füzet két
FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
dalt, a másik öt zongora darabot tartalmaz, gyermek lett áldozata a szülői gondatlanság
kettő kivételével könnyen játszható modor- nak. Ugyanis I. hó 12-én, áldozócsütörtö

Sve poáiljke se tiéué zadrzaja

ime, Margitaí Jozefa urednika
Csáktornya,
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кnj if ara
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Csáktornya 1904 majuäii 22-ga.

XXI. tefaj.

SluZbeni glasnik:

Jabucnica.
Как sve dobro, tak i to véé hoéeju pozabiti naái Ijudi. Rajée sí sa évikom kiseliju
hranu, как sa onim zdravnim octom, kojega
bi íz jabuénice, ili iz hruékovnice napravili.
Rajée gifta hasnujeju za lek hrane. как za
télo zdravu i hranljivu stvar Jer évik je
gift. Kvari Zeludca. A jabuéniéin ocet je hranIjiva stvar, krépi télo
Akoprem su je takovi straáni bedaki,
koji veliju, da zato nekiseliju sa jabuéniéim
octom, jer njim «ákodi.» Takovi ili su nigdar né koétali jabuénoga octa, ili ga némaju,
pák nje je sram povedati. ili pák si ga neznaju napraviti.

.

. 4 kor.

Pnjedini broji knStaju 20 fill.

Iz la z i s v a k i tje d e n je d e n k r a t i to : v u s v a k u n ede lju .
»Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse.«

. . 8 kor

Na pol leta .

Na őetvert leta . . '2 kor.

na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znaetveni i povuöljivi list za púk

poőljaju.

Na celo lelő .

Оhzna ne se poleg pogorihe
i fal raőunaju.

»Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

Как bi to gazdi napravili? Jako jedno Tisza gróf, minister predsednik je ne к tornu
stavno Dospomenuli bi se pák bi prosili privoljil, veleé, da to bi za selske ljudi opel
gosp notariuáa ili gosp navuéítelja na| jim növi terh bil. Za jednoga éoveka je kam
zazvediju takvoga liferanta, koj jabuénicu. bolje, da svoje teZkoée, tuZbe predloZi dom a
kupuje Ovi bi sigurno zazvedili po novinahi éemu notarjuáu, koj pózna sve okolnosti
ili рак как drugaé Iz drage volje. Pák bi njegove. как da bi moral vu váráé iti kojcmu pisali. da tu i tu se tuliko jabuénice niu liékaljuéu, koj moguée niti se nezna po
nadjaju dobih za prodaju, jeli bi kupil? i njegovim jeziku spominali, а к tomu — véli
— bi kam viáe moral platiti.
poéem?
Jer to je véé i vezda как le protuletje
Mi samo gratulirati moremo gospodi
poéme, moéi véiniti, как zadnji mraz preide |nótáriusom, da su se toga véakali, nego
Barem napié imamo kupce Moéi je i vu dodénem o к tomu da ako vre moraju obviée mestah pozvedati Gdo viée da, njemu éme njihovu plaéu zdiéi. barem пека se
daino.
doéaka svaka obéina toga, da bude rnogla
Kaj sam povedal od jabuénice, to isto reéi. da una pri sebi pravoga prialelja, izkrestoji od hruékovnice. Nju je takaj i óéi pro- noga branitel|a nevuéenoga puka, koj je vu
dati Vnogokrat dragée как jabuénicu.
svojoj teZkoéi viéekrat prisiljen se к njemu

Dober jabuénin
doinaéi» ocet, je né
samo doma moéi hasnuvali, negoga je i moci
L. K. J
prodati. Bormeé hi bolje bilo. da bi rméi étacunari na mesto évika. domaéi ocet trZili. To
je istina. da vodetuliko nebi megli vu njega
Iz orsaékoga spiavi.sca.
как vu évika, ali sa lem se un nestarajmo.
16ga majuáa je drZaln sednicu orsaéAko njim évika nigdo nebi hotel kupiti, sigurno, da bi poéeli domaéi ocet trZiti. Taki bi ko spraviéée, na kojoj su naprezeli predlog
naéi siromaékeöi goriéanci leZ; doéli к neko- zakona od onili penez. po broju 820 miljou
918 jezer korun, kője Zeh коппащ vu orjemu krajcaru
sagu vu svakojaéke potreboée vloZili. как na
То sam hotel povedati od jabuénmoga
primer: Zeljeznice, moste, ltd s kojim delom
octa Cujmo sada nekaj od jabuénice
pri 11к ii da jezero i jezero ineélrom i teZaТо sigurno svaki zna. da je jabuCnicu kom, da si kruha osiguravaju za dugo vreme
piti moéi. Zdrava je i Zedju j>asi. Ne kole duKajti orsaéka komisija ve drZi svoje.
éu éloveka, как Zganica Samo naj je dobro
sednice, zato je orsaéko spraviéée na par
spravljena. Опак как mora biti
dm zaprto hilo
I to zna svaki. da je jabuénicu i prodati
Od éesa se vredno spominali, to je pomoéi. Naravno, ako se kupec trefi
boléanje plaée notariuéov, za kője se je korAli jedno nezna svaki Jako malo njih
manj lepc pobrinil Kak sann znamo. notarzna. Najmre to, da naéu jabuénicu i vu druge
juái su od lela do leta sve bolje i bolje obzemlje radi pelaju i troáiju Jer ne* je treba
terSeni s delom. a plaéa — éi ran ne svigzabiti. je su i takva mesla. gde je Zgamcu
d e r — je dosti mala. NajviSe je takovih, koji
piti prepovedano, i na tnesto Zganice se
su do vezda 800 korun éisle plaée vlekli,
jabuénica méri.
neraéunajué sun privatni dohodek, koj je ne
Zvun toga I na druge ciIje pohasnujeju
stalen. I niti se njim neraé.una v penziju
jabuénicu. Sampanjera delaju iz nje i I d
12-ga majuéa je zelo napre orsaéko
Dakle hasnuje se, moéi nju je prodati
spraviáée ovu stvar Niti jedna stranka orsaéAko ju mi domaéemu krémaru prodakoga spraviáéa je ne proli tomu, da se obmo, nam nedojde na drago. Так ju prodamo,
éinskih notariuSov plaéa zdigne, dapaée najкак ju moremo, kakdrugi hoéeju. To je sve
veé je takovih, koji jóé vekáu plaéu veliju
zato, jer se gazdi nestaraju jako sa jaboém dali, как to kormanj oée Od vezda bude
com. Za takvu stvar ju jóé drZiju, koju je
svaki notarijué — koj je prepisane ékole
hasnuvali moéi, ali ipák je malo vredna
zvráil. najmen e jezero éest sto korun plaée
Ali, как bi se gazdi malo dobrinuli, laki imái, a podnotanué pák jezero korun —
bi jabucnica vekéu cenu imala. Malo truda Zvun toga svako peto lelő sto korun, a pndbi bilo treba, ali sloZnosti dosta. Naravno je notarijué pák 50 korun viée. i to petkrat,
bez sloZnosti nigdi — nikaj neide,
zvun toga kvartir i vrt

za navuk obinuti

U.

Miseli vu prutoletju.

Dragi brat, i sestre! Premishmo ovu lépu stran píotuletno Stavimo si pred oéizim sku dobu, kain se goder obrnemo, svigdi je
tiho I mrtvo, samo kad kada mrzli zimski
vein podpuhavaju. Ali hitimo óéi denes kam
goder I obrnem o se kam goder, sve je veselo
I sve Zivo
Pogledimo vu jutro vu zorju, как nam
vugodnu dutiu daje i iosu na naáe polje.
Pogledimo jeden lépi vrt, как se lépe ruZe
rezvijaju Pogledimo zemlju, как svaki koren
ima svoju hranu íz zemlje. Pogledimo érveke.
как iz zemlje idu vun i svaki svoj glas podiZe napiam dragomu Bogu
Pogledimo éumicu, как se lepő zelem
I idemo jedno malo po éumici, budemo éuh
lépu pésmicu od ptiéicah Pogledimo med
pticanu na pnliko slaviéeka, как on na kitici sloji I svoj klunek drZi napram nebu, ка
по da hoée roéi: hvala i dika tebi Otec, né
ha I zemlja stvoritelj, koji si nas, vnogo pticah I érvekov érez ovu zimu prezivali dal
Vidite dragi! как sve ruZe i sve ptice
hvaliju Bogu za njegovu ljubav. Samo vnogi
élovek nezna, kaj bi preklinjal na nebu i na
zemlji Ali Zalostno je, da vám to piéem
Zalostno je i to, da se tuZi otec na sina,
mali na kcerku i velidu, jaj kaj smo nahraníli. bolje, da jih nebi bilo. Ali gdo je zrok
tomu? Svaki otec i mali, jerbo dobro drevo
donaéa dober sad,a zloéesto drévo budi sad.
Ako vu dívju kilu cepiá dobre kitice, budu
Ovu plaéu bude morala svaka obéina i dobroga sada rodile.
platiti. koja neima do 20 procenlov obéinskoga
Havno tak ista otci i matere, da bi
narneta. Koja obéina véé ve plaéa éez 20 svoji deci zasadili réé boíju i strah rodiprocentov viéeéi potroéek, tam orsag íz svoje teljski vu njihovo srce, sigurno nebi se tuZili
kasse pomore platiti.
na svoju decu, nego bi se veselili svoji deci

Ako bi se gazdi dospomenuli pák sí
poiskali jednoga takvoga trgovca, íabriku,
liferanta, koj jabuénicu kupuje, on bi sigur
no viáe dal za hektoliter, kuk sada dobiju.
Poslal bi sem doh svojega agenta, koj bi tu
spokupil jabuénicu vu celoj okolici. Sigurno
Bili su takovi ablegati, koji su zahtevali I deca svojim roditeljem. Dobro bi bilo, da
za 5— 6 hektolitrov je ne vredno sem dojti, ali od kormán ja. da pri value slvari vkrej zeme bi pazili, da pred decom nebi prekiinjali,
za 6 — 600 je véé vredno
od notarjuéov i prek da liákaljuéom. nego tar stem si nikaj ne hasniju, nego i deca

poCneju kleti, kada Cujeju roditelje. koji
mesto da bi zeli *ibu, veliju: Üuj mama
mama, ili Cuj japa, lo ti budu spametna
deca, veó zna kleti !
Zalo dragi roditelji pazimc na derű
svoju, da budemo nje vu strahu bökjem
odhranili, da denes zutra, kada budemo vu
hladnem grobu, da se budu deca naZa iz
nas zmislila i barem oter пай i zdravo
Mariju izmoliju, i da i naSa deca veseliti se
budu znala s Cislin srcem lépim i vugodnirn protulelnim dnevirn
Podbreszt.

Mimiié s Mihály,

Kaj jo novogaV
Svirn na áiin p ost и va n im c i tn t élj e m ,
predplatnikom / snradnikom
trojacke svet ke srecne!

zelimo

Z b im n je hi róva vu Ő ukovcu.
Fetrics Ignacz biviega CakoveCke obCme
birova íz odpovedanjem izpraZeno birovsko
mesto majuSa
14 dneva
pred
polda
nom se bilo obdrZavalo pod Kolbenschlag.
Béla kolarskoga velikoga sudca predsedniCIvom. Kolarski véliki sudec pred poldanorn
ob 9. vuri otvori zbiranje i Felhő Jenő, Szi
lagyi Ovula I Nuzsv Matjad í'akoveCke purgarejekandidiral za spunjeno birovsko mesto.
Poslje knndidacije prisulno zastupniClvo Nuzsy Maija* varasa vrédnoga purgara je
izebralu

Offen/
Kovacsics lnne felsömihálylalvaiskoga
slanovnika hiZe krov tekuCeg meseca 3 dana
se vuZgnl I lak krov. как i rugó kajkovo
dugovanje na nabiZju biváe sve je izgorelo
Ognia brSCas je negdo na sramolu naCiml
Kvara do 800 korun sudiju, íz Kojega 400
korun radi assekuracije bude nadomeSCeno

Mtilu d eeu ni slob od n o sa m e oatnviti.
Fülek Lörincz murafüredksoga polodelavca vu Muraiüredu stojeCem njegovim gruntu tekuCeg meseca 3 di eva poslje pod ne
okolo trelje vure kotec se vuZgal i lakó kotec, как i blizo stojeCi ekeden, itala i hiZa,
silje seno slaina i gospodarstveno oruzje sve
je izgorelo. Fo izlragi se bilo zeznalo, da ognja zroki njegova mala deca hila jesu, kajti
dók njihov otec vu CrenCovcu na sejmu bil,
vu ovim dnevu je svoju decu samo ostavil,
koja poljeg kolca Síbice su vuZigala, od koph
poljeg kolca bivfii iz Irstikom zagrajem plol
se vuZgal. koj s kotcom skupa je zevsema
zgorel. Kvara do 750 korun. íz kojega 500
korun bude povrnjeno putem assekuracije

An sv etu n a jvék á i p r e k o p
Modern technike Cudah broj s jednim
se pcvekSal. Simplon zvani prekop, koj Tál*
janskoga orsaga iz Svajcarskom zvcZe skuda, poslje pet i pol Ijetnirn posluvanjem sad
su predrli. 1898 beta vu augusluSu zapoCeli
su ovo posluvanje i od poluoCue i poldanaincsrlani Cisto prolivno jeden prama drugomu
dclajuCi teZaki ovog meseca Cetrloga dneva
skupa zaslali se jesu ZruSil se je od peCine
zadnji veliki komád i luknja nastane, preko
kője dviub orsagov teZaki jeden s drugiin vu
ruke si segli jesu. Ovoga velikog posluvanja
naj veksa stran tim je dovrSena Kaj se jó i
oslaloga tiCe, ovo za par mesecov lakaj zgotovili budu

ÍJniáéeni varas.
stari pater ni si bil mogel piemisliti, kaj je
Vu Kokine juZnoj strani öve dane je hotel mladoZenje ikalulom, tim bolje bil je
strahovita bura bjesnila, koja vu njezinim dirnul i prestraieni, kad su njega uputili:
Лкопе platite, onda öve síiké para nasli buputu sveje oniátila. Najstrahovito*u katastrofu
dele nmnoZini vu svakim izlogu. SveCenik
medjulim как iz Fariza javiju — \u Mito
naravski bojal se je od smutnje i celomu
zvanim varaSu je zrokuvala, koj je zevsema dugovanju táj nastal je konec, da je plalil
umSCen. К Irancuskomu ininisteriumu doiav- Sprelni vkanjlivei pako se odnesli jesu
Se javlenje glasi, da do dve jezero Ijudili SveCenik jó i on dan javlenje naCinil je proti
postalo je aldovom ovoj nesreCi. medjuko- prevaritelom, nego redarstvo jó i nije bilo
moguCe spretnim laZomazacom na trag dojti.
jenn vjerojatno néma europenskoga Cloveka.
U ospon k a d ét .
L)o sad jó i nije doSel takov glas Bízójává
droti svi su na mkaj deli Zelezna cesta la
Redarstvo je öve dane izdobre tamilije
izhadjajuCega. nego vre s reStom kafttiganoga
kaj miruje
mladoga Cloveka zadrZalo, koj zvekiinom vu
h r a d ljiv o s t deteta.
soldaCkoj opravi gde za grofa, gde pako za
Vu Farelmi öve dane Orlando zvanoga baruna nazval je sebe i tak je vCiml vnogo
kultusministra desel letoSnjega bratica, kad kradljivosti. Schwarcz Adolf draguljara öve
je svojim bratom vu Skolu iiel, na vulici dane dojde vu njegov átacun jeden nosilac
su vkrali. Hazbojmki vu jednu veC uaprvo I jednu zlatu vuru ponudja, da пек nju kupi.
priredjenu kuCiju deli jesu déle i s koCijum Draguljar je pripraven bil kupiti od njega
odpeljali se jesu. Vkradjenoga dececa brala vuru, pogleda nju zvana, pogleda nju iz nuza pomoC kriceCi glas dva zandari Culi jesu tru zatun od veselja satro da ne zakriCi na
I za njimi se poZurili i kad su kociju dos- vés glas Njegovu lastovítu vuru, koju pred
ligli. deCeca su oslobodili. razbojnike pako dveini dnevi od njega vkrali jesu, hoteli su
zadrZali jesu. Kazbojniki pri Casu táj cilj su da nju kupi Schwarcz to je rekel nosilcu,
unall da deCeca od bogaid) njegovih rodite- da po brata sí ide vu susedslvo, da skupa
Ijov I mmistra za odkupiii ili odreöiti veliku preiacaju vuru. ide nliter vu InZu po svoju
Sumu peuez dobiti uakanili jesu Jeden kes- Zenu. da nek pazi dot Cas na itacun, dók
neSi palermuski telegram pako la| glas javi. se oni povrneju, odide i telefonira na redarst
da se razbojnikom uspjeli deCinja kradljivosl. vo Na brzoma su doili dva detektív! i poNa pomoC zazivanja med onud hodecemi Celi su rotiti nosilaca, da gde je vzel ovu
jeden Desimone zvani kapilan pred ko,i|e vuru Nosilac véli, da jeden husarski oficir
skoCi I zevsum jakostjum zadrZali Zolji Ku je na njega izruCil da proda vuru, koj vu
Cija za jednu minulu postane. nego razbop Unió zvanoj gostiom stanuje. Detektivi tamo
inki s revolverom síréinli jesu na kapitana idu i zbilja najdeju gospona kadeta tamo.
()v naravski presil|eu bil je vuzde odpustiti, kojega bez svakoga pomiluvanja odZene|u na
I kuCija s velikom silóm odleli O l o dugo- nadkapilanstvo. Tamo se onda bilo zeznalo.
vanje iz lak silnim naCinom se bilo dovr- da tini husarski mórnak nit nije húsár, nego
Silo. da onuda bodeCi nisu bili moguCi kuci- glasoviti Zepní tolvaj Za Velles Jenőja ga
ju zadrZali Foglavarslvu su odinab bili javili zoveju. Svoje vkanjlivosti i kradljivosti toCno
od céloga pripeCenja. kője i vCinilo je laka) vu uinformiiu uavaden je zvriavali i za ba
svu odredbu, uego badava. kajti mje bilo run Somogyija nazivali. Nego как je vura
к njeinu doila, ovo pod nikakov uaCin vamoguCe lazbojmkom na Irag dojli
luvall neCe. ZadrZali su ga

J x to ib a vu Londonit.
Iz Londona telegrafiraju. da vu angleskim politiCkun I IrgovaCkoga sveta najizviSeneáega Clana krugu s lom osnovom se
baviju. da budu vu Londonu izloZbu oredili,
I to lakovü. ko|a do sad bivSih vsih izloZbah bude izvráeneSa Ovo radi tóga Ciniti nakamju, kajti v i Londonu veC od peldeset Ijel
ni bilo izloZbe

fjed en p u r mindig ко v
Diario de Bilbao od sledeCega zabavnoga
dela pripoveda, kője se vu Spanjolskom orsagu Bilbaóiul dogodilo К jednom u lamo
slojeCemu starornu sveCeniku doiel )e jeden
par mladiCkov Navuka prosili jesu glede
potrebila dugovanja, ar se Zemti kainju. Stari
sveCenik je íz drage volje posluZil za potn?bita, tun boljc, kajti rnladiCki povsema zuali
su na podana pitanja odgovora dali, ko|a
na verozakonska dela predloZil je njitn Kad
je veC sve dovrieuo bilo. mladozenja. se к
jednomu stolen obrne. na kojega ikrljaka,
paliCku I jednu emu ikatulicu del. Kad je
odbadjal vu íme ipriCanja sveCeniku se ovak
bil poklonil. Hvalen budi Jezui Kristui: Navseveke amen Su ovom trenutku zaruCnica
s velikom krikom obrne se prama sveCeniku.
Svoje oCi tihoma sklopila i na zemlju se
izruiila, kad stari sveCenik na brzoma к njoj
skoCi i vu svoj naruCaj prune nju MladoZenja
je samo na to Cekal Na hitroma dőli vzeme
vu ruki drZeCe ikatule pokrív i íorlografira
sveCenika как drZi njegovu zaruCnicu Dober

ü o j m ed r u s i i ja p a u l .
Od pollam, как su japani prek preili
Cez Jalu reke i obkolili Fort— Ariimra, je
ne inoCi reCi da su uueli med soboin vek
én bitku. Как iz lelegrammov citamo, rusi se
sakupljuju okolo Mukdena, glavnoga varaia
MandZuri|e. gde bude nastala velika bitka
II MikloS. ruski car je na lemelj ovoga bója
ne zdavn|a dvesto miljonov korun alduval
íz svoje kasse — Ako se dosvedoCi, da je
to istina, onda inoremo reCi, da je on prvi,
koj je na takov cil do ve najviáe alduval
NVgo I car je vu lakovim poloZaju, da more
tuliko alduvati. jer on je najbogateSi Covek
na svetu. Kak je dokazano, carov dohodek
zbije svako lelu 4U miljon korun Nego to
je samo jedna stre.n njegovoga bogatstva
Neizmerna je vrednost njegovih kinCov za
koie je ne moCi dokazati, koliko dohodka
nosiju njemu Kuliko ima samo zlata, srebra. dragih kamenov vu peterholskuu kailelju,
vu kronSladski citadelli i po drugih mestah
I poleg ovoga neizmernoga kinCa car ipák
jednostavno Zivi Na svoju osobu nepotrosi
viSe. как dvesto korun na den. Ako nemora gde kakti c ír reprezentirati, Cista se prosto nosi Jednostavno se koáta i nepuSi drage
cigare Nego ako je kakov obed ili'bal pri
njegovim dvoru. onda neSpara Da se poCel boj med rusi i japani, onda jeden bal.
koj je njega ne menje, как 4 miljon korun
koStal Veliju, da i cesarica se jednostavno
nosi.

i

Z А В A V A.
*

Smrt Radetzkyeva.

Smrl je ovde tri poStenjaka sakupila. koji su !od vuha do vuha i dojduée nedelje je véé
jjapica Radetzky bil zadovoljan i oberstara
и fcivotu vierni priatelji bili
I pohvalil
Pargfrieder je bil éoviek, koj seje svoE m . h o l/ну
jom vlastitom jakostju podigel Prvobitno je
bil Skolski pomoCnik ili как su negda nazivali «praeceptor,» pak kad je videl, da mu
na tom polju bas ruSe necvatu, hitil je cieNekaj za kratek cas.
lu SkolniCiju preko plota pak jepom alo dotieral do trgovca a konaCno do liferanta za
Cisti hasén
vojsku I zajedno Radetzkyev pouzdanik postal
Kakti takov si je stanovitom okretnoáéu
К bogatomu RolSildu dojde jednoga

To je bilo skakanje, bieganje, pisanje
listovah i telegrafiranje u vili «Realo» u
Milanu dne 3-a Januara 1858 u osam sati
u jutro, jer tog dana i ure je vite2ki starac
Radetzky predal svoju veliku duáu u ruke
svog stvoritelja, iliti, preminul je blago, providjen svetimi sakramenti umiruéih, kako to lahko znatnoga imetka spravil, jer se kod dneva jeden nepoznali , bez zahléva mladi
pravomu katoliku dolikuje, u starosti od de- liferanta za vojsk baS negleda na svaki kraj Covek. Banker je vnogo dela irnel, i zalo ga
vetdeset i dvie godine. Zrok pako njegove cár, akoprem niti varati nije moéi, |er su и ne Stel pred se pustiti.
Poveöte svojemu gosponu — véli inladié
smrti bil je prelom kosti noge sa velikom liferanta hiljade i hiljade oöiuh uprte, alikak
starostju zajedno. On je hotel nekaj u sobi sam rekel, mnogi liíeranti su okretnoSóu i inoäu — da je tu od pét m iljonov éisloga
na viájem miestu popraviti, pák za doseéi, dakako marljivoSCu bogati postali. Pak tak hasna réé.
je stal na stolac, odkuda je opal te si no£nu tak je iálo и Praglriederu. On je bil okretan
Pet miljonov?! — zaéudi se Rotaild, no
kost prelomil. Ktomu njegova velika starost I marljiv, za vojsku je sve marljivo i savi- onda ga pustite nutri
i on je smrtnoj kosi pal £rtvom. Joá na estno nabavljal pak je konaéno i bogát postal.
Gospone, vu éem varn morém biti na
smrtnoj postelji se je brinul za svoju dru£iTaj ljubilelj umietnostib dom orodec, je slu^bu? — pita mlndiéa.
nu, te je naredil. da se svakornu ima iz plaiz svog imetka dalsazidali и svojem parku
Gospon baron, oni zamu^ kaniju dab
titi dvogodiínja plaéa Njegovo mrtvo tielp
kraj grada; na Heldenbergu и Wetzdorfu svoju kéer. I ako dobro znam, deset miljobilo je, uslied zapov* di cesara, iz Milana
jednu poéastnu palaéu sa grobnicom za и uov daju 2njom buduéemu zelu?
kroz Veneciju prevezeno u B eé.gd e se je o n ralu glasovile vojnike. ne samo sadaénjeg
lstina je, - véli báron
da sprovod obdr2aval. kagovoga do onda u
vriemena, vec' od vriemena kada poéima poNo, anda ja oáenim njihovu cer i s
BeCu nije bilo. Toga u pravom smislu rieéi
viest drfcave Ovak anda se na Heldenbergu petimi miljoni i oni poleg toga éislih pet
cesarskog sprovoda je nezaboravnomu staropodiíe do dvie sto Statuah и naravskoj veil- miljonov profiliraju.
inu vitezu maráalu priredila zahvalna nagóini éovieka, zlejanih iz brunca, dvadeset i dva
njenost samoga cesara
Odproslile mi, gospone, — véli banker
vladara iz kuée habsburike. glasoviti austri
Najveéa poéast pako je preminulomu janski vojskovodje. n. pr princ Eugen, Daun. vi ste za trgovinu malo neéeden, a za Rolvitezu bila izkazana, kad se je na celo iz- Laudon, nadvojvoda K^rol. generáli od sest- Sildovoga zeta pak preveé éeden, i zalo mi
marSiranih trupah, sam cesar u osobi posla- najstog stolietja pak sve do Marije Terezije; je £al, da vaSu ponudu nemogu prijeli.
vil, sablju potegnul i glasno komandirajuéi dapaée i zasluäm podéastnici tu nefale. irna
Lépő ime.
2alobni kondukt vodil. To se joá nikada nije tu I nekuliko straámeátrah. kaprolah dapaée
dogodilo, da bi i koj vladar austrijanski svoHerceg
Verague
se jenput v Parízu zai prostib soldatah italuah, koji su se kojom
ga podlofcnika do groba sprovadjal. Ali proprilikom и ratu osobito izkazali te stoje tu drÄaval. gde je ítél s jednom prilikom v
sim, kakov vladar i kakov podloznik su ova
med velikaskemi, isto tak étovani как i ovi, Madrid telegrafirati? — Kuliko reéi morém
dvojica medjusobno bili!
zajedno na tóm dívnom miestu podignjeni,j za jeden frank v Madrid telegrafirati? — pita
Kad se je u fcalobnoj povorki na os- kője se, kaj se liCe veliéine i urnietnosti, ne- telegrafista Deset — odgovori ov. Так? —
meropre2nih crnih kolih lies pokazal te je mo2e sravniti sa omni kod Regensburga и véli herceg — to je vera dosta drago. Pri
cesar sablju iz toka spuknul te zvonkim gla- Bavarskoj, nazvanim «Wallhala.» kője je dal í nas za tuliko penez moéi dvajsti reéih lelesorn zakommandiral kad su na to truppe bavarski kral) Ljudevit godine 1830 и éast grafirati.
prezentirale, zastave crnim florom se nagnule niemaékmi iiinakom podiéi. ali ipák kakti
To je mem sve jedno, — zamrmra sri banda priéela Beethovenoga tfalobnoga mar samo po jednom jedinem domoljubu podig- dito lelegraíist. véinite kaj oéete. I za podsa svirati, to su svi prisutni tu prenera2em njeno а к torno i grob obce obljubljenoga pis Ire platiti? — pita herceg. — Ne! odgo
stali le je svakoga nekakovo c'udnovalo éu- staroga vo|skovodje Radetzkya mura taj vori telegrafisl: Na to napiSe herceg telegram
vstvo obhadjalo Bol se nije samo na licu viteíki «tempel» svakoga niekim poStovan- I podpiSe se ovako
övrstih vojnikab izraZavala. veC i na licali jem napuniti Ja barem, kad sam to miesLo
Christophorus Columbus de Toledo у
cielokupnog gradjanstva i puéanstva. jer su pregiedaval. bil sam lak obuzet, da sam od
Larrealequi de la Cerda Ramirez de Baquesvi Cutili kaj su izgubili.
niekog strah pontanja po prstih okolo hodil, dano у Gante, Almirante у Ad» antado Mayor
«A kamo sie mi staroga pokopab?» как da bi se bojal. »la kojega ovde spava- de las Indias, Marquis de la Jamaica. Duque
de Veragua у de la Vega, Grande de EspaBude valjda mnogi soldacki priatelj pital U juőega tvrdim hodom neprobudim
na, Senador del Reino, Gaballero de la in
Heloenbergu
Wetzdorfskom! — Onde je
Zaista je to poátovanja i strabopoCitanja
Radetzkyeva Éelja bila vieCnog poéinka uajti vriedno miesto a takovo Ce i oslali Zahvalni signe. Orden del Toison de Ore, Gran Cruz
Ovak najme glasi и testamentu izriCna Selja. vladar Kran Josip. koj je toga Welzdorfskog de la Concepcion de Villarimosa, Genlil Homkojega je stari marSal godine 1855 lastoviHeldenberga za svoju viastitost kupil, uebude bre de Camara de Bey Don Alfonso XIII
tom rukom napisal i odredil, da ga polo te
Telegrafist je omed bl predi как je preéital
dopustil, da propadne. veő Radetzkyu i oslana strani priatelja i ratnog sudruga feldmar- Inn )unakom za volju ne.
Sala Маха baruna Wimpffena, koj je joS
Radetzky pako si je najliepái spomenik
1852 god. umro i и Heldenbergu poöival
Njegova Äelja je na zapovied cesara morala и srdcih njegovih, kakli pravoga otca. Ijubebiti izpunjena i on и Heldénbergu pokopan óih soldatah podigel, koji su se uviek ugodno
I sa ponosom svog vrlog vodje sieöali. Glavno
«A gde Ie2i taj Heldenberg?* — pita pak je to, da je stari maráal Radetzky temelj
vriedni Citatelj:
svojim kriepostjam и vieri postavil On jé
Na Fran Josipovoj Seljeznici Béé — dapaóe zahtieval, da svaki otficir i sóidat,
Gmünd — Budjevice, krikne na jedan krat kad mu je to moguée, svetoj meSi i prodeétvu
kondukteur Staciju «Gross — Weikersdorf!»
Pol ure od uvod severno leÄi Wetzdorf sa
liepim gradom i parkom iliti velikim vrtom
okolo njega U tom parku nam ka£e visoki
obelisk sa geniusom smrti, miesto mausoleuma, и kojem и jednoj izdubmi lievo mar
Sal Wimpffen a desno marSal Radetzky le£i;
i opet je jedna izdubina kraj ove, и kojoj
godine 1862 umrvSi vitéz Pargfrieder poéiva

Spamelen oficirskisluga
Gosp n oberleitinanl v jutro zakriéa na
njegvoga privatdinera:

—
Ti ősei! Zakaj si me né zbudil ob 7 uri"
—
Molim pokorno gospon oberleitinanl, —
odgovori d e é k o ,— rano onda su kriéali kei
nem : «Viräline s hrenom !»
Pak sem si
misül, budem poéekal, dok gospon oberleiprisustvuje te nije se riedko znalo dogoditi, tinant to pojeju
da je po svetkih, kad je najme radi vlastite
HruNÓvxy Elek.
pobofcnosti svojim öislom iz cirkve izaäel te
se osviedoéil. da bi mnogo vi5e officirah i
soldatah moglo и to vrieme и cirkvi biti,
Odgovorni urednik:

nego li ih je naSel, je dal oberstara к sebi
pozvati, pak mu se je baS Äalostno prituÄil,
как ga to bob, da regimenta tak malo do
svete viere dr2i Dakako, da je to odmah iSlo

MARGITAI

JÓZSEF.

