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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

Mindjárt megmondom, hogy miért Ná
lunk csak közepes tehetségüek mennek
iparos pályára. Olyanok, a kik sehol sem
bírtak boldogulni, végre inasokká lesznek,
hogy igy valahogy megéljenek. Akkor is legtöbbnyire csak a 3 évet töltik inaskodásban,
közben nem tanulnak, de még azután sem
semmit. Ezek a közepes tehetségüek soha
sem lógják az ipart nagygyá tenni! Az igaz,

hogy ezekre is szükség van akár a hadse
regnél a közkatonákra; de viszont mit ér
nek a közkatonák vezetők nélkül ? Azért
teng nálunk az ipar, mert nincsenek arra
hivatott vezérei. És miért nincsenek ? Mert
jelenleg mindenki azon balhiedelemben van,
hogy az iparos pálya a legutolsó pálya.
Balga felfogás! Hisz ép az iparos pálya az,
ahol szegény eb jóeszü ember legkönyebben
boldogul — külföldön. Hány milliomos van
odakint, a ki mint közönséges mesterlegény
kezdte pályáját?! Persze, mind nem lehet
milliomossá, mert, mondom, vannak közepes
tehetségű emberek is. De nincs kizárva az
sem, hogy ezeknek a közepes tehetségüeknek ne lehessen előhaladásuk. Hisz akár
melyik pályán láthatjuk ezt, hogy ép nem
a legtehetségesebb emberek is érvényesülnek
kellő szorgalom mellett. A szorgalom pótolja
esetleg azt a tehetséget, a melyet más tán
kevésbé szorgalmas bir előmutatni.
Törjük meg tehát a jeget. Ne erőltessük
gyermekeinket olyan pályákra, a hol úgyis
tulszámban vannak már, a kik állást várnak,
konezra lesnek. Hisz %utó végre nem lebet
mindenki jogász, pap, tanár stb. kell lenni
kereskedőnek, iparosnak és más állású em
bereknek is Furcsa dolog az is az apáktól,
hogy ily szavakkal küldik fiaikat az iskolába:
«Én urat nevelek fiamból!»
Na köszönöm
szépen az olyan urat, a ki sohasem tud ön 
állóságra szert tenni, mindig mások gyám
kodása alatt van Nem-e nagyobb ur az az
iparos, a ki becsülettel, szorgalommal, ész
szel önálló emberré lesz, idővel meg is gaz
dagszik. Mert tessék elhinni, sehol sem kell
kevesebb — anyagi erő — a kezdetben,

T Á R C Z A.

Álomkép.

Az iparos-pálya.
A lapok hasábos czikkeket imák Ilyen
kor a pályaválasztásról. Pro- és contra véle
mények egész sorozatát lehet olvasni, egyik
erre, másik arra a pályára küldi a zsenge
iljut, mindenkinek van ajánlani való pályája.
Legyen szabad nekünk ez alkalommal az
iparos pályáról beszélnünk.
Furcsa dolog, hogy nálunk mindenki
ideg nkedik az iparospályától. Kicsinyük ezt
a pályát, a melyet más országokban fő ke
nyérkeresetnek tartanak. Pedig a mig e pálya
kicsinylésben fog részesülni, addig szó sem
lehet nálunk virágzó iparról. Ez nagyon is
természetes.
Nézzük csak a külföldi ipar államokat.
Ott az iparos elsőrangú tényező. A szabid
Amerika nem egy iparost látott már köztársasági elnöki székben. Angliát is az ipa
rospálya kellő méltánylása emelte nagygyá.
Ám ne gondolják, hogy ez azért van igy,
mert ott vannak az aczélkiralyok, a petró
leum királyok stb. Nem bizony. Ha az ipa
ros pálya lenézésben részesült volna, nem
lehettek volna ott sem különböző iparágak
nak királyaik.

Irta: L. Tadema Alma.

Csicsergő kis . . .
Le Bois.
Csicsergő kis fecske madár,
Te boldog vagy; sírni tudsz még,
Lám én sírni sem tudok már,
Mitől szivem lelkem úgy ég.
Pedig egykor, ha bánat ért
De kisírtam én magainat,
Lantom húrja busán csengett,
Benne leltem vigaszomat.
Elmúlt minden, a bánatot
Nem pengetem már a lanton,
fáj л szivem
m szólhat róla dalom
olok szép ilju kor,
fel, némán busán:
1 olt a mikor én még
ríva zengni tudtam .

Sötét éjszaka . . .
A leány alszik és álmodik. Hirtelenül ijedten
felugrik ágyában. Nem kopogott valaki az ajtón ?
De nem, ki jönne ily időben, mikor mindenki
alszik? De csend, már megint hallatszik a ko
pogás.
— Ki az? Kérdezi a leány.
— Én vagyok!
— Kicsoda ?
— Én vagyok nyisd ki!
Ijedten hulgatodzik. Nem, — csak álom ez,
nem lehetséges, hogy 6 az, — ő akit szeret és
aki őt megvetette. És suttog: legalább álomban
hallja hangját . . . És boldogan vissza hanyatlik
a párnákra. De ismét hallatszik a kopogás, és a
hang:
Nyisd ki, én vagyok.
Dobogó szívvel felugrik; gyorsan felveszi ru
háját és kiáltja:
— Jövök már, várj!
Felhúzza kicsiny czipöit, melyek az ágy előtt
állanak.
De itten megáll
Beeressze-e csakugyan?

mint az iparos pályán, ha az illető iparos
becsületes, szorgalmas és szakmunkáját jól
értő.
Ne becsméreljétek tehát az iparos pályát.
Adjátok fiaitokat iparos pályára is. Nem baj
az sem, ha azok tán a középiskolákat el is
végezték volna. Igen nagy hasznát veszik az
ott tanultaknak az iparos pályán. Meg aztán
bizonyos mértékben hazafias dolgot is cselekesztek, ha gyermekeiteket iparos-pályára
adjátok. Hazánknak is csak úgy lesz virágzó
ipara, ha arra hivatott egyének kezeiben lesz
az. Ne felejtsétek, hogy más országokat is
az ipar nagysága emelte magasra.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Szent István napját, a magyar á l
lam megállapitója emlékezetének ünnepét
Csáktornyán is kegyelettel ünnepelte meg a
közönség. A középületek és magánépületek
fel voltak lobogózva s délelőtt 11 órakor
ünnepélyes szent mise tartatott a róm. kath.
teplomban. Az Istentiszteleten jelen voltak a
község elöljárósága, a járás és egyébb ható
ságok tisztviselői, testületek és egyesületek
és a katonaság tisztikara teljes számban. A
misét ünnepi prédikatió előzte meg, melyet
Vargha Volfganií hitoktató mondott; a szent
misét szintén Vargha Volfgang mutatta be
az Urnák segédlettel. —
Délben a Zrínyi
szálló nagytermében társasebéd volt a ka
tonai tisztikar részvételével.
De ő be akar jönni és már nyílik az ajtó
és 6 belép.
A leány kezét nyújtja, — mintha vezetni
akarná.
— Lassan menj, nincsen lámpám, vigyázz,
hogy el ne essél, — mondja a leány és bevezeti
a sötét szobába, miként a gyermeket szokták. Az
után hirtelenül megáll.
— Mondd igazán te vagy ? Eljöttél végre,
megismerted szerelmemet? Vagy . . .
De nem beszél tovább, mintha félne gondo
latait kimondani. De 6 megnyugtatja:
— Igen szerellek! Szeretlek, miként már
régen kellett volna. De édesem mond, miért resz
ketsz? Miért nem talál lelked szavakat, miért vagy
oly néma?
A leány gyöngédén kibontakozik karjai közül.
Kell azt még mondanom? kérdi szemrehá
nyóan. És boldogan zokogva keblére hajtja fejét.
— Igazán szeretsz tehát?
— Hossz ember, még kérdezed? Már akkor
mond tan, mikor még bűn volt megmondani; te
kintetein is elárulta, jóllehet a leány szemeinek
hazudniok és várniok kellene, hogy a férfiú előbb
beszéljen a szerelemről és bevalja a szerelmét.
— És én elvakult, nem mondtam ki a szót,
kinevettem szerelmedet, pedig szemeidből kiolvas
hattam lelkedet! . . . De most már késő.
— Késő: — kérdezi ijedten. — Miért késő.
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két csak kényszerjogi eszközökkel képesek
elvégezni. Ezek közé tartozik az idézés és
elővezettetés is. Sok huzavonára ad okot e
jogok egységes szabályozásának hiánya. Öszszevetve régibb fennálló törvényeinket, s kü
lönösen az uj bűnvádi perrendtartás szabá
lyait, a »Magyar Közigazgatás» szaklap nyo
mán a következőket közölhetjük a szóban
levő jogokról a nagyközönséget érdeklőleg.
A községi elöljáróság, ha kellő ok van rá,
a lakosokat az ok pontos megjelölése mel
lett megidézheti, de elővezettetés terhe alatt
csak büntető ügyekben, azaz csak rendőri
nyomozási és kihágási ügyekben idézhet.
Egyébb ügyekben a megidézettet meg nem
jelenés esetén az a hátrány érheti, hogy a
felmerült ügyet előzetes meghallgatása nélkül
intézik el. Az idézvényeket a községi elöl
járóság nevében a jegyző és biró Írják alá.
A jegyző egymaga idézvényt nen bocsáthat
ki, illetőleg a csupán a jegyző által aláirt idézvénynek engedelmeskedni senki sem köteles,

tessék, kívánatos volna, hogy takarmány- hivatalossá s a birőságokban sem engedtek
szűk vidékről legalább a tenyészállatok egy már helyet a hollandusnak. Még jobban el
része oly helyekre szállitassék, ahol azok keserítette a boérokat, kik egymástól távol,
méltányos feltételek mellett kiteleltethetők. nagy majorságokban űzték a gazdálkodást,
Ezen törekvés támogatását kéri a miniszter a rabszolgák felszabadítása. Ezért kárpótlást
a zalamegyei gazdasági egyesülettől is, ame kaptak ugyan, de azt kevesellették és a rab
lyet felkért, hogy tegyen jelentést arról, mi szolgák helyett azon a végtelen vidéken nem
szerint a vármegyében kik, hány darab mar igen kaphattak mezei munkásokat. Az is
hát, mily feltétel alatt volnának hajlandók bántotta őket, hogy az angol kormány igen
teleltetésre átengedni, illetve elvállalni? A barátságosan bánt a kafferekkel, kik ellen
Z. G. E. titkári hivatala kéri azokat a tisz mint farmjaik gyakori megtámadói ellen, ők
telt gazdákat, akik teleltetésre szarvasmar mindig készen voltak az irtó háborúra és
hákat átengedni s elvállalni hajlandók, hogy az angolok ezen eljárását úgy magyarázták,
azt — a feltételek közlése mellett — beje mintha a vadakra akarnának támaszkodni
lenteni szíveskedjenek.
ö ellenük. Mindezen okból körülbelül 1837-ben
— Magyar áru — osztrák áru A ma 10,000 boér kivándorolt uj hazát keresni,
gyar ipartermékekről való helytelen fölfogását távol az angoloktól Natálban. Eleinte füg
a magyar kereskedő világnak jellemzően vi getlen köztársaságot alkottak, de már 1843lágítja meg az alábbi eset, mely nyilvánva ban ismét kénytelenek voltak elismerni az
lóan regisztrálja, hogy igen igen téves állí angol felsőséget. Itt sem volt tehát nyugtuk.
tás az, hogy a magyar ipartermék rosszabb Egy újabb kivándorlás hűvösebb, az euró
mint az osztrák vagy más külföldi. Ugyanis paiakra nézve kellemesebb tartományokba
—
Az állami polgári fiú- és leány egy magyar czérnagyár közli a »Vállalkozók vezette őket, az Orange és Vaai folyók mel
iskolában a jövő 1904— 1905. iskolaévre a és Iparosok Lapjá»-ban, hogy m<g a Groh- lékére, hol egy ideig független nemzeti lét
beiratkozások szeptember hó 1— 4. tartatnak mann-féle würbenthali czérnagyár egy doboz nek örvendhettek.
Most már úgy látszik, ennyi munka és
és pedig d. e. 8 — 12 óráig, úgy a fiú- mint gombolyag czérnát 50 fillérjével hoz nálunk
a leányiskolában. Szeptember hó 1-én van forgalomba, ő egy ép oly jó és szép minő viszontagság után a kérdés örökre be van
nak a pót- és javitó vizsgálatok mindkét ségű doboz czérnát 42 fillérért kénytelen fejezve és az angol fenhatósággal együtt biz
intézetben. Szept. 3-án a magánvizsgálatok, árusítani, csupán azért, mert ez — magyar tonság és béke is költözik a sivár földre.
A nagy képes Világtörténet most meg
még ped<g d. e. az Írásbeli, délután a szó gyártmány. Hogy pedig ez az állítása nem
beliek. Szeptember 5-én Veni-Sancte és a pusztán képzelet eredménye,illusztrálja azzal jelent 205. füzete a burokkal foglalkozik.
— Szocziális forgalmak. Az a forrongás,
tanév megnyitása. Beiratásra a tanulók köte a körülménynyel, hogy az eddig magyar
szövegű »Király czérna» czimke alatt for mely szocziális téren észlelhető, nem a je
lesek szüleik, vagy ezek helyettesei kísére
galomba hozott czérnát újabban — »Prima lenkor szülötte. Az újkori haladás, mely a
tében megjelenni és a múlt évi iskolai bizo
Nähgarn» czimke alatt hozván forgalomba, produktiv munkának mind újabb és újabb
nyítványukat, keresztlevelüket, illetőleg szü
sikerült neki áruját bécsi ügynöke utján tért nyit, egyúttal fokozza az igényeket. —
letési bizonyítványukat, valamint ujrabeolMagyarországon jobb árakon eladni, mint Szaporodnak a javak, de nem lesznek könytási bizonyítványukat, ha még 12-ik élet
a magyar szövegű czimke alatt forgalomba nyebbek azok az előfeltételek, melyek ezen
évüket be nem töltötték, az igazgatónak
hozott ugyanazt az árut. — Ehhez sem kell javak élvezetét a termelésükben közreműködő
bemutatni.
A polg. fiúiskola I. osztályába
Ikommentár.
emberiség számára lehetővé teszik. Ez a
kilenczedik, a leányiskola I. osztályába pedig
szocziális harcz, melynek mai formái a múlt
csak tizedik evüket betöltött tanulók vehe
század kezdetére nyúlnak vissza, a mikor a
tők fel, ha az elemi iskola IV osztályát leg
nagy politikai átalakulásokkal melyek az ealább is elégséges eredménynyel elvégezték
gész czivilzált világot mozgásba hozták. —
I R O D A L O M .
és ezt iskolai bizonyitváoynyal igazolják, vagy
A Nagy Képes Világtörténet most megjelent
ennek hiányában a felvételi vizsgálatot sike
— Anglia szellemi élete Shakspere és 206. és 207. füzetében az újkori reformok
resen kiállják. A polg. iskolába lépő tanuló
ról igen érdekes részletek foglaltaknak. —
bármely nemzetiséghez tartozzék, köteles a Bacon korát kivéve, talán sohasem állott
— A modern M agyarország
A X IX .
olyan
magasan,
mint
a
mull
század
harminmagyar nyelvből annyit tudni, hogy a ma
század nagy politikai, gazdasági és szocziális moz
czas
és
negyvenes
éveiben.
A
nagy
Írók
Ang
gyar nyelvi oktatásban fennakadás nélkül
galmainak hullámai a század első negyedében érik
részt vehessen. Minden tanuló a beiratás al liát ismét arra a polezra emelték, a hol Er Magyarországot. Az 1825-iki országgyűlés a kiin
kalmával köteles a 8 korona tandíjon felül zsébet alatt állott. Politikusai voltak Welling dulási pontja azoknak az eseményeknek, melyek
2 korona beiratási dijat és hozzájárulás czi- ton, Peel, Pitt, Bussel. Canning, Disraeli, Írói ből diadalmasén kelt ki a modern Magyarország.
Lassan, de nagy szelleme termékenyítő hatása
mén még 30 fillért az orsz. tanítói nyugdíj Macaulay, Walter, Scott, Byron, Tackerey, alatt biztosan halad az az érési proczesszus, mely
alap javára fizetni, ezen kívül 1 koronát Dickens.
a nagy átalakulást megelőzte. — Micsoda utat
Walter Scott regényei a történeti ro- kellett megtennie ennek az országnak, míg az 182Ö
nyomtatványok és az érlesitőért. A tandíj
fizetés alól való felmentés a magas kormányt mántikának, az elmúlt korok megjeleníté előtti állapotokból a modern állam magaslatára
sének tettek nagy szolgálatot; Byron komor emelkedett, felruházva annak minden attribútu
illeti, azért a felmentés iránti folyamodvá
mával! Micsoda termékenység kellett ahhoz nagy
nyok, szegénységi
bizonyitványnyal felsze muzsáj a pedig egyénifényben ragyog a klasz- szellemekben, kezdeményező erőben!
szikusok és romantikusok iskoláinak köze
relve, ehhez czimezve az igazgalónál beiratás
Magyarország újjáalakulása történelmünk leg
alkalmával nyújtandók be, később benyújtott pette. Bulwer kivált az előkelő osztályoknak, szebb lapjait tölti be. Ezt az átalakulást, vissza
Tackerey
a
gazdag
és
müveit
polgári
osztály
pillantással
az előzményekre, szereplő férfiainak
folyamodványok nem vételnek figyelembe,
nak, Dickens a szegény népnek erkölcsét hü és biztos jellemzésével, művészi tollal a Nagy
valamint azon tanulóké sem, kiknek bizo
Képes Világtörténet 208—210. füzetében irta meg
nyítványában ének, torna, szépírást leszá rajzolja.
Ezek az irok hatalmas tehetségükkel és Marczali Henrik.
mítva egynél több elégséges érdemjegy van.
A 12 kötette nagy munka szerkesztője Mar
eredetiségükkel, mely egészen a nemzeti gon
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet
A vizsgálati és beiratási napok pontos betar
dolkozásban és érzésben gyökerezett, ismét Írója is. Egy-egy -gazdagon illusztrált kötet ára
tását a t. ez. szülőknek annyival is inkább
felemelték az angol irodalmat azon tespedt d í s z e s félbőrkölésben 16 korona; füzetenkint is kap
figyelemébe ajánlom, mert a később jelent
állapotából, melybe a XVili. században a ható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy fü
kezők csakis a késedelem okát hitelesen
zet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
franczia szellem utánzása által jutott..
igazoló bizonyítvány alapján, tanfelügyelői
Angolország szellemi életéről szól a dalmi intézet Részvénytársaság Budapest, Vili.,
Ollői-ut 18 sz.) s minden hazai könyvkereskedés
engedély mellett vehetők fel. Kelt Csáktor
Nagy Képes Világtörténet most megjelent utján, havi részletfizetésre is.
nyán, 1904 évi aug. 25-én. Az igazgató.
204. füzete.
— Marhák kiteieltetése
A föídmive— A burok és az angolok harcza Déllésűgyi m. kir. miniszter felhívást inlézett
Afrikában, ámbár a mi napjainkban szokat
Felelő« «zerketxtő:
az ország valamenyi gazdasági egyesületéhez
lannak és újnak tűnt fel, tulajdonképen
H A R G I T A I
JÓZSEF.
az ország marhaállományának kiteieltetése
majdnem évszázados s a mi napjainkban
érdekében. A leirat szerint: a kedvezőtlen
lefolyt harcz épen nem első, hanem az utolsó
Kiadó és laptulajdono«:
időjárás okozta takarmányhiány nagy veszelés befejező küzdelem volt. A mint az angol
lyel fenyegeti az ország marhaállományát.
FISCHEL FÜLŐP (STRAUSZ SÁNDOR)
elem szaporodott, az angol nyelvet tették
Hogy a veszély mérve lehetőleg csökken-
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Predplatna cena ja:
Sve poáiljke se tiéué zadrZaja
novinah, naj se poäiljaju na
iine, Margitai Joiefa urednika
Csáktornya,

Izdateljstvo:
кnjiáara F isch el F ilip ov a,
kam se preilplate i obznane
poőljaju.

MEDJIMUBIE

Na celo leto . . .

8 kor.

Na pol leta . . .
Na éelvert leta .

4 kor.
* 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

na horvat.kom i maejarskom j.ziku izlazeíi druitveni, znaatvani i pavuílj.vi hat za púk

Obznane se poleg pogodbe
i fal raéunaju.

Izlazi s v a k i tjed en je d e n k r a t i to : v u s v a k u nede lju .

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár»

Sparajmo.

«Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Так sam si premiáljaval, kad sam véé
éez selo vun doáel. Tu sam iz daleka véliki
praha-dim videl, kojega su iz paáe dimo
iduée krave napravile. Ónak nehotomice mi
je vu pamet opalo. Táj prah veliki, kojega
vidim I muZika, krika, koju éujem iz sela,
to bude zrok, ako bude naá púk Ijetos gladen.

Dugi éas mi je bil, pák sam se iáéi
malo áetat na polje. Hotel sam videli как
stoji kuruza i bob v ü toj neizmernoj suái.
üosta Zalostno. Bob je veC zrel, tojest ónak
napunjeni se je posuáil. Gledal sam kuruzu
i óva Zalostno zgledi vun. Po méstah istina,
gde je bolje dniéno, ondi joá nekaj, ali na
najviáe mestah je üstje njoj povehnjeno,
„Rodoljub."
kilavi paprki pák su se véé savráíli, negdi
negdi je zrnje véé i Zuto.
Senokoáe su suhe. Bog zna kaj budeju
Odgovor „R odnjaku“ .
jela marva. Krumpérova cima je véé zniknula
Как
sam
véé u zadujim broju obeéal,
iz zemlje i krumper je kilavo zrel.
Poéel sam premiáljavati. 2etva je slaba evő tu odgovaram sada na luZi Rodnjaka iz
bila, sada joá i kuruza pák drugo silje se Legrada. Akoprem mi je táj noéui leptir
tak siromaáki kaZe. Kaj bude ztoga? . Pák bil rekel, da nije pero u moje ruke, nu ja
sam dalje misül. Sve sam vu raCun zel i se itak podufam, da mu odgovor dajem. Neka
na to sam doáel, da sa áparoma budemo mi oprosti to véli kő podufanje! — Jer siroipák nekak preZiveli. lm hvala Bogu Zita mak Rodnjak iz Legrada je znarn u toj misli,
imamo nekaj, kuruza bu slaba, ali zato ipák da gdo u Medjimurju drugaé misli как on,
bude nekaj, a marvu pák budemo s kuruz-| táj mora muéati.
Jeli niste vi Rodnjak jedan zm< d onih,
nicom hranili. Jer morti nam sada véé bliZe
jeseni Bog da tuliko deZdja, kaj kuruznica, koji tu med iiami hodiju, bratljivi nam obraz
répa i t. d. zrasteju. Pák éi bi vezda dobro kaZeju, naá kruh jeju, a po drugi strani pák
namoőilo, bi se mogli i otave nadjati. Sigurno, nas okolo blatiju, za necivilizovanog naroda
vuzko nam bude, aü kaj si hoéetno! Sparavno zoveju, koji Bog zna, vu kakovom divjiin
suZanjstvu drZi sa njim inaée vu bratinstvi
dakle budemo nekak preZiveli.
Так sam si premiálaval, kada sam véé Zivuée narodnosti. Jeli niste vi Rodnjak onaj
büzu jednog sela doáel. MuZika, krika, ha- koj proti «kutya-magyarima,» bunite na vulabuka se je éula iz sela, popévanje i huá- lici proti domovini, po nőéi reznosite vu
dvore zamazani üst Álagdiéa, kojemu je svaka
kanje, samo da se je sve stepalo.
Zalostno sam se nasmejal. Veliju, da reé sa puka znojom naplaéena? Jeli niste
je ne sreéen naá púk, evő sém naj dojdeju vi onaj, koj tu kod nas magjarske narodna
i naj ga posluáaju, gde je gud ili je vu krémi kokarde (pantleke) nosi prilikom marciuáa
iü na gostuvanju, zabavlja se, как da mu 15-ga, kad je na Bislrici proáéenje, onda sa
nikakve brige Dalje sam iáéi nutri vu selu, hrvatskirni farbami nakiéite romáré, tak je
tu sam videl, da je halabuka i popévanje iz dopelate dimo, da toboz kaZete vu Hrvatskrémé doála. Kletva, kriCanje i svadja se je koj: Evő meűjimurci svi hlepe za naáimi
éula tu, svi su takve gjegjerne volje bili, как navuki, medjimurci svi hoéeju slobodni biti
da bi bez svaké nevolje i teZkoée Ziveli.
pod krilom dra. Magdiéa. . . .!
Nesretm Rodnjak! Kakove ste vi duáe
Mene je to banluvalo. Evő, niti sada,
kada veó sami vidiju ljudi, da bude letina éovek, kakovog imate vi znaéaja. Nemislite,
slaba, niti sada se nepoboláaju. Neáparaju. da, na to jedan Medjimurac ne moguéan! A
Straáno su lahkoumni. Ej как bi njim bili vi niste medjimurac! Vi stje takaj jeden takov
potrebni te penezi, kője sada zapijeju! Ka- stranjski, koj iü se bil rodil u Krapiui iti u
kova bude joá potreboéa tam na sred zime, Raéi iü makar u KriZovljanah vi navek
kada bi bormeá dobri bili nekakvi pieápa- onaj ostanete, koj jesle. Ali tuliko bi se ipák
rani fílleri. Aü naá púk na to nemisü. Samo navéiti morali véé, da ako vas jedan narod
za denes Zivi, как onaj zidar, koj je po Ijetu tak mirno i srdaéno trpi pod svojim krovom,
navek bogát bil, a v zimi je moral prositi. budite i njemu zahvalni.
Najte vi puntati siromaákoga puka onda,
Taj zidar je po Ijeti, kada je sluZil iz krémé
dal koátu nositi celoj familii a po zimi je kada je vaá trbuü pun. Navuéajte ga éim
na mesto jela Fuéek-ovu knjigu pregledaval. lepáe gospodariti, menje krému pohadjati,
Так su ravno i naái ljudi. Sada po krémah mirno Ziveti. Najte mu vi od glada govonti,
razmeéeju i ono, kaj njim je malo zraslo, kad vidi, da je vaá trbuü veliki.
a vu zimi budu gladuvaü.
Так vi, как i drugi Magdiéevi «medji

vi

Ali ne troáiju vezda vu krémi? No, to
se mi sineáno vidi. Ja mislim, da od vode
nigdo nebude popéval. Ili morti na porgu
pijeju? No, onda bude jedenkrat zbubnjal
bubenj i budeju trZili siromaátvo.

murci» navek govorite od robstva suZanjstva.
I Reöite mi barem jednoga medjnnurca, koj
Isebe suZnjom éuti. Kaj pák, vi ste laki priIpravni, da suZnjom magjarskih sluZbenika.
IOh nesretna Magdiéeva garda! Premislimo

si sami, kaj bi onda bilo, da bi Magdié i
companija njegova zapovedali tu! Bit bi tu
preobrnjeni svét, kakovoga smo lani vidli
vuHrvatskoj. Jer ta gospoda vrlo radi imaju
kalnu vodu. Vu kalnoj vodi je moéi ribe loviti. Aü lani su né ribe, nego peneze metali
vu svojc Zepe, dakle zato su naéinili bunu,
da si sebi ztoga hasna napraviju.
То svaki medjimurec jako dobro znade,
kaj je njegova duZnost prama domovini. То
svaki dobro znade, da poreza plaéati mora,
jer bez toga nemre jeden orsag ob stall.
SluZbenike imati mora, jer samo tak si more
svoje nevolje komu prituZiti, ako je okvárjen
svoju istinu iskati. Dakle bez toga niti vu
Medjimurju nemremo biti. Ili bi vi znam
g. Rodnjak srédnjega véka radi nazad
napravili, sa njegovom km icom i sa onoga
véka íanatizéranimpukom ?
Aü ostavimo to, glavno je sada to, da
ste vi Rodnjak iz Legrada u robstvu, u suZanjstvu. Bog vas je dal, pomorile si, im vám
|e lo moguée! Najte biti med nami, idile
kamo vas srdce vleée, prostoran je svét, pák
laki nebudete suZanj. 1 vi ste Moliere-ov boleslmk, koj se navek bolestnim éuti, a nigdar
nije bolestan. Vi navek kriéite, da ste suZanj,
da ste u robstvu, a vraga ste vu robstvu, kaj
vám fali, od veükoga dobra neznate kaj bi
zaéeli. Ro njak iz Legrada, zár nespazite, da
ste vi jako naivan éovek!
Vi Rodnjak hoéete i medjimurske sveéenike podhustili proti nam. Cast, i poátenje
onomu, koj vas nebude sluáal, a koj vas
pák sluáa, ravno takvog znaéaja éovek je
как sie i vi.
(Drugiput dalje.)
Ú irlé / v i é .

Tabor vu A2iji.
Как do sada lak i vezda smo puni sa
lakvomi glasi, kop nas vu zmeSanje natiraju,
kaj bi pisali naáim éitaleljom. Jeden dan
dojdeju glasi, da su japanci obkolili ruse,
drugi dan véé dojdeju glasi, da je rusom
po ruki iálo odbeZati pred japanci. Tuliko smo istine zeznali ipak iz toga, da ja 
panci jako spametno se harcuvaju i svako
gibanje kaj napraviju, to sve je predi
dobro premiáleno, obraéunano. Da su ja 
panci mirni pred Liaojangom, to samo njihovo| takliki je moéi raéunati. Vu istini nisu
mirni, nego po tihoma se sve bolje i bolje
trsiju da pred rusi vu как na| priliéneái poloZaj dojdeju.
Kaj se Porth Arlhura liée sledeée rnoremo javiti:
Okolo Porth Arlhura je pod jednim ve
liki boj Как taj boj traja, to joá sada neznamo, all po prevzemenju toga glasovitoga
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grada budemo sigurno sve znali. Japanci,
Lak как i rusi jako vu tajnosti drZiju njihove
sve Cine, pak zato samo ono moremo pisati,
kaj nam ovi ipák prekpustiju za novine. PoIjeg rusov síi japanci veC tuliko zgubili, da
bi sve zraCunali, onda niti jednoga Coveka
japanca nebi bilo pod Porth Arlhurom. Ruse
vu laZ postaviju englezke novine, kője piáeju,
da japanci vise nisu zgubili pod cClim Labo
rom, как deset jezer ljudi.
Rusi veC sami se neufaju, da bi PorthArthura dugo mogli drZati. Ako veC tak i
rusi misliju, onda si moremo mislili, kakovo
je viteZtvo japancov, koji budu zasigurno
na kratko vréme prevzeli najglasoviteái festung i najjakSe ojaCenje na svétu. Da rusi
veC dugo nemreju drZati taj festurig iz PorthArthurskog zapovedmka telegrafa se vidi,
koj je jednom u svojemu pajdaSu telegrafirale.
<Z bogom za navek. Porl-Arthur bude moj
grob.»
Japanci se jako viteZko zadrZ&vaju na
bojnom polju. Vnogo i vnogo példah je kője
bi nam suze dovlekle vu oCi, ako bi je povedali, как su viteZki japanci.
Rusi se jako pripravljaju, da céli rat
na zimu odvIeCeju. PriStelali su kod eipelarskih fabrikah 400,000 parov cipelov, 200,000
tople oprave, 100,000 bundah i t. d. kaj
bude na zimu oprava siromaSkim soldatom
dobra oprava.
Kaj se tiCe Kftropatkina, toga glasovitoga
ruskoga beZi-zapovednika on sledeCe piáé caru:
«Za malo vréme glavni boj m oremo
Cekati.» — Dakle veC i on vidi, da dalje
nebude mogel beZati, da bude se sada m o
ral pobiti sa japanci.
Kinezeri se jako gibljeju, Bog zna kaj
bude njimi. Oni se takaj hoéeju pemeáati
vu rat.

Kaj je novoga?
B o r b a аа o r o s /н п о ш .
Strahovitu borbu imal je jeden magjarski
Clovek vu nemákoj JuZnoj Afriki sa jednim
oroslanom, od Cesa sada doáel je glas. Bőrbe
vitéz je Kittenberger Kálmán brassóvarmegjinski uCitelj, kojega je kultusminister dopustniCil i svoje dopustno vréme je vu Af
riki spunjaval. Kittenberger 1902. Ijeta sa
Damaszky Arzén ekspediciom odputovai je
vu Afriku, kesnije medjutim se razstal od
ekspedicije i s Bornemisza baronom, poznatim putovnikom pregledaval pustare, Borne
misza baron s? takaj bil nazat povrnul, Kit
tenberger sad veC sam jedini je putoval i
marljivo je nabiral ekzotiáke klime njezine
stvari za Magyarski Narodni Muzeum naravopisa n zreda stran. Juniuáa sredine se pripetilo, da Kittenberger poljeg Moáchi vu Latemvembu oliáel je vnoéi na birat kukce
Med teZkim ovim poslu strahovito ruéanje
na izmeáalo, i prije neg bi iz svoje iz nenadnosti ksebi bil doáel, blizu njega bd je
veC takaj pustarah njihov bojazljivi kralj.
Divlja zvér, na Kittenbergera se hotela hititi, koj medjutim nije bil zgubil duha prisutnost, gori zdigne svoje oruZje i streli.
Oroslan se na zemlju sruái. DrugoC takaj na
njega cila, ali puáka se nesproZi. Ranjena
divlja zvér na novo ga hotela napasli. Kitten
berger hitro iz nova nabije puáku, nego ov
hitac se mu uspjeti. Kugla se njemu vu Zeludec za pilila. UCitelj je to misül, da divlja
zvér je veC spustila iz sebe svoju paru, kad
se medjutim knjen.u bil pribliZaval, oroslan

sa svojom zadnjom moguénostjom pograbi
njegovu ruku i odgrizne mu prsta, ruku i
golenicu mu jako bil zgrizel. Od ovog lica
mesta Kittenberger, koj je vnogo krvi bil iz
gubil, sa velikom teákoCum se do vlekel bil
do Moschiba. Meimarid's grCkoga trgoveca
hiZu. Vu Moschibi medjutim ni imalo dok
tora, odpeljali su ga vu Mambabu, gde jedna
reformatuáka missia je djelovala i óva imala
je doktora takaj. Od nesreénosti Meimirides
zvani trgovec javil je Narodnog Múzeuma
direktoru, koj, joá prije neg je imel ovu nepriku sa oroslanom, poslal mu je vekáu áumu penez.
O d le te n c k o r u n e .
Vu zalavarmedjinskoj Prelog zvanoj
obCini osobita neareCa postigla je jednu siromaáku muZku Zenu. Na sejmu prodala je
svoju kravicu, jerbo vu velikoj suái nega
paáe, niti krme, da paée niti priroda. Nego
bez toga ipák nije mogla biti, da iz sej ma
nikaj nebi donesla dimo. Kupila je daklje
posmehavajuce, Crlene luftkrugle, ilili tako
zvane mehure i za kravu doblene peneze —
dve sto Ceterdeset korun poljeg slarinske
navade, vu svoj Zepni rubec zvezane, mehurovu Znoru je takaj bila svezala k-svojemu
Zepnomu rubcu i od pravi se po maloma
prama domu. Na jednu malu nepazljivost
medjutim Znora se posmekne iz zalrudjenih
njenih prstov i mehuri sa Zepnim rubcom i
s korunami skupa od leleli su vu zrak. Siromaáka kvara (rpeéa Zena je kríéala, javkala,
plakala . . . nego sve bada bilo: Lojtru ni bilo
moguée presloniti, luftbalona ni imalo pn
rukah. koj bi mogel bil nazat donesti bjegujnike:par deékov za njimi je puvkalo iz
svojih piától: Crleni mehuri su tamo lebdili
vu visini, bliskali se, posmehavali se, zatim
jeden nagel veter nje pograbi i как jednu
okruglu kuglu na kuglani, dalje je kolural
vu zraku . . . zve viáe, sve dalje, dók nazadnje povséma iznikne iz pred otprtimi
vustmi ljudih i plaéuée stance oéiuh. Vre
jednoé, negde, razveZe se Zepnogarubca vugel i vun spokapleju korune . . . nekojemu
drugomu siiomaákomu Cloveku vu njegov
dvor, . . . i puna bude okolica sa Cudesnimi
glasom, da korunaali deZdj padal je doli,
poslje par mesecov trpeée suáe . . . kajti
ako je véé bil krvavi deádj, kobilicni deádj,
Zabni deádj i kaj kakov drugi Cudeáni deádj. ..
zakaj nebi mogel biti jedenkrat i penezni
deZdj takaj.
Vubili au a v o jeg a o t c a .
íz Szombathelja ja viju, da dva neobtesanci, jeden áestnajst, drugi pelnajst Ijet star,
vu Győrváru vasvármedjinskoj obCini vubili
su svojega olca. Poimenu Gotlhárd János
dobro slojeCi györvarski gospodar öve dane
k-oltaru je hotel peljati svoju zaruCnicu Ko
vács Agnestu, dva sini medjutim preóili su
svojemu otcu Zenitbu jerbo bojali se jesu,
da Zena oéinskoga juáa poherba iz prednjih.
Otec niát ni maral spreékom njegovih sinov:
pokupil je potrebna dugovanja i sve je pripravil za gostuvanje. Pred zdavanjem ondan
poslje podne dojdu dva sini k-svojemu otcu
i grubjanski mu veliju, da nek na stran pusti
svoju Zenitbenu osnovu. Starac je van stiral
svoje sine, na áto dva njegovi sini napali su
na svojega otca i divljostjum su njega vu
bili. KrvoloCniki se sami ja vili jesu pred vaávarskim kraljevskim sudu.
Z b o g le n e .
íz Temesvara telegrafiraju: Gojum Áthánáz sibovaiski poljodelavec je svoju Zenu
i sina strelil i zatim obesil je sebe. Gojum

pred dvemi Ijetmi prije toga na slobodnom
polju vubil je svoje Zene dragoga i njega
je vu zemlju bil zakopal. Öve zadnje dneve
je zbeteZal, svojoj Zeni je bil valuval ubojstvo
i sada od straha da bude ga izdala naéinil
je ovo krvoloCno delo. Gojum i njegov sin
je vumerl Zenu pako na smrt pogibelnimi
ranami odnesli jesu vu ápital.
diedn e р и с е madnji dn evi.
Vu ruskim orsagu jednoga jako preátimanoga leCnika k-éerku na galgi vkonCali
jesu, ar je buntovne pisma polekla vu one
knjige, kője su na bojno mesto poslali rus
kim soldatom. Joá vu Ruskim orsagu je ta
kaj nekaj redkogadabi radi polítiöke krivice
Zenskoga spola skonöali, nije anda Cudo da
tak vu Ruskim orsagu, как svigde vu izo*
braZenim svetu ovo pripeóenje neka za osobitoga drZe. Sad vu Parizu izhadjajuCe novine sledeCe javiju od Mijesjevsky doktora
k-Ceri od njezinih zadnih dnevov. Po takvim
puca, naj strahoviteáe duhovne muke prestala je svojom smrtjom. Pred skonCanja
dnevom on dán samoubojstvo je hotela
naéiniti, nego samo zato, da se utala bila,
da stim budu opomiluvanjem prama njoj.
Kad se ovo ni bilo spesilo, pred álusselburskim reáta direktorom na kolena se hiti i
moli, da za stran njezino nek priskrbi pomiluvanje. Viáekrat je rekla, da on, koj nju
je od sudil, samo jeden trenutak Cutil bi
njezine muke, oslobodil bi od nje. Kuliko
guder krat odprla se jesu od njezine sobice
vrata, gori je skoCila i miloácu da dobila je
inisleCa bila vu sebiS drugom prilikom opet
do najmenjáih stranih izpitavala je, da как se
bude pripeéalo skonóanje i gdé? Pred svojom
smrtjom ono noó pred svoje celice Zeleznimi
gatri je spunjavala. Joá onda takaj, kad su
nju na stratiliáte peljali, navek je nazat gledala prama reátu, odkud od pomilovanja glasa
ufala dobiti. Napokon lice njeno su zakrili i
na pol mrtvo pucu gori su nesli к vjeáalam,
gde vjesaC za kratko vréme dokonCal je
Znjom.
Vubil Je a v o je g a in o ia .
Vu Budapeáte jednoj vulici öve dane
se krvoloénost pripelila. Jeden nagle nature
mcsarski meáter od nepremiálene velike serditosti sa jednom reCjom vubil je svojega
inoáa, jednoga Cetir.najst Ijet staroga deCka,
sa vu ruki imajuCom dve kilogramnom. Brulaliákoga gospodara za Okónyi Imrija zoveju.
Vu Retek-vulici dobru mesarsku trgovinu
ima. sa dvemi detiCi i dvemi inoái posluje.
Okónyi Imre vu straáuem glasu Clovek stoji
vu onoj okolici. Zena njegova razdruZena
Zivi od njega, jerbo je nju pretiral od hiZe,
svoju decu je takaj mucii, svojim podloZnikom pako je pogibelen Clovek bil mesarski
meáter. Nije imalo vu danu takove vure,
vu kojem nebi bil zbuhal nekojega detiCa,
ali inuáa. Najviáe vudarcov med vsemi deCki
jeden Varga Lajos zvani inoá je dohil. Dve
Ijeta toga, как sluZi veC, kod Okanyi Imreja,
marljiv deCec je bil, nego zato ipák nigdar
dosta povoli nije znal vCinili svojemu gospodaru. Divlji Clovek pod jedno ga preganjal,
bil, mucii, na tuliko, da zvan toga iz Cetirinajst Ijet slaboga deCka, kroz dviuh Ijet
je celi kostur postai iz Znjega. Proáasti Cetrtek za nekakovo malo falingo opet prime
maloga inoáa i do krvavoga shari njega. De
Cec vu noCi si legne spat i vjutro ob osmoj
vuri, na tuliko ga bil stukel, da veskrvavi
odide к nadkapitanstvo Szűcs zvanomu Cinovniku. Ovdi su protukola vzeli gori od pripeCenja, doktor je pregledal deCeca, zatim ob
develoj vuri od poále njega dimo. Doklam

je deéec dimo bil doöel véé je pol deset vur
bilo. Gospodar ga véé pri vrati bil éekal. Gde
si bil? zakriéi na deéeca — kud si se potepal.
DeöKO nije ufal odgovardati. Bjesen élovek
dalje govori: Ja znam gde si bil, kud si hodil.
Zeznal jesem da si na redarstvu bil mene
za tuZiti. No Cekaj zato dobil budeé. Vu ovom
trenutko pograbi iz stola jednoga dve kilnatoga tlakomjera i hiti deéecu vu glavu. Vudarac je pogodil deéka, koj za jeden trenutak duáu spusti iz sebe. Tlakomjer mu razbije glavu i namah rnu smrt zrokuje. Deéka
su vu paranja zavod bili odnesli. Proti divIjemu meätru pako, radi hotonce véinjene
krvoloönosti iztragu podigli jesu.
К а ё ё а Ы к о д а Ы ёкира diem anaka
nt е ё а.
Sa zmoZnim duhovnim svetkuvanjem
obsluZaval je Bubics Zsigmond kassaiski Ы5kup za sveéenika posveéenost áestdeset Ijetni
svoj jubileum. Biákup predpoldanom sluZil
je vu stolnoj cirkvi svoju diemansku meáu,
poslje meáe pako vu sveéanim provodu na
putil se vu svoju rezidenciju, gde je poslenike bil primil. Ob poldan je sveéani obed
bil. Diemantske meáe siedoga nadsveéemka
iz prilikom jubeliuma kralj sa Lipot reda
velikim svojim kriZom je nadaril.
P o k r a li au je d e n m iliiun .
Vu Bukarestu — как odonut javiju,
su jednoga milliuna bili pokrali. Sad ni davna
vumerl je Hadzsi Moszku zvani banker, koj
viáe od petdeset Ijet vu poznanstvu bil je
sa jednom starom Zenom, koja je blizo njega
bila stanovala. Kod inventiranja imetka rod*
bina je spazila, da jeden milliun i sto jezer
frankov imetka, kuliko bankira poljeg njegove biljeZnosti imalo bi biti, sve skup samo
petsto trideset i áest jezer frankov je, как se
vidi ove druge vkrali jesu. Po teéaju iztrage
poeluhnuli su pokojnoga bankéra njcgovoga slugu, koj je bil valuval, da iz peneznice trideset i pet jezer frankov je on vkral,
nego videl je, как Vioresanu Zena lakaj vu
peneznici iáée. Zena je valuvala, da pokojni
banker ostavil je vekáu stran njoj takaj,
nego ona nije vkrala nikaj. Ustanovili su
mediutim da stara Zena vu porazumlju stojala je sa jednim drugim nadribankercm,
kom ujevekäu svotu papirsko vrednost predala. Bankéra i staroga slugu su bili zadrZali,
staru Zenu radi njezine visoke starosti na
njezmim stanu nju straZiju. Od vkradjenih
penez jedna Cistomalo stran doSla je naprvo.
Z am udjena ixk on öa n oa t .
Iz Nevjorka javiju, da vu Pattersonu
vre ovogljeta marciuSa prve dneve na smrt
su od sudili jednoga Lyons zvanoga éloveka.
Izkonéanost na marciuSa 4 dneva odredili
jesu, negosudecje pozabil zvráiti svoju duZnost i tak na smrt odsudjeni je vu Zivlenju
ostal. ViSe fiSkalov, kojim je ova stvar na
znanje bila doála, sad Lyonsu pomiluvanje
potrebuje, sa tim uzrokom, da ako jedenkrat
na smrt odsudjenoga terminusa zamudili, nimoéi ovo izvráiti. Vu amerikanskim fiSkaliSkim krugu iz velikom zanimivostjom Cekaju
kakov ée biti celomu dugovanju konec.
V en ecija j e vu p o g ib e lji.
Adrianskomu gjungju, Veneciji velike
pogibelji se groziju. Véé kad se Campanille
bila vtunula su bili spazili, da Venecije naj
stareSe cirkve San Antonio i San Giorgio
degli Siavoni stene pogibelne razpukanje
kateju, koja segurno od prepadanja tla jesu
iz ziflla. Onda su vőinili bili prve najpotrebiteAe naéine, da priblizajuée pogibelji pre-

I to je jedno svietsko őudo, ali za sad
ne naáe.
Anda sednemo se ovde opet na Zeljez
nicu te se vozimo kroz Linz i Wels u jedini
neopisivo liebi bregoviti varaá Solnograd
(Salzburg).
Sada zakriéi Kramarié, koj naravski
svigde mora poleg biti, gde je kaj za videti:
«Aha, znam véé! Ti nam misliS pokazati on glasoviti Glockenspiel, gde trideset i
sedem veéih i manjih zvonov u turnu, na
proti vodoskoku i cesarskoj residenciji viSe
i dvadeset i dva komada kroz godinu igraju
te éoviek moZe svaki dán tri krat muZiku
bezplatno sluáati.»
I........ni; l a m i n u b \’ ЯРП«5П
Na to odgovaiam ja:
K u p á n ja i r t ve.
«Nekaj Cudnovatoga doduáe je táj solVu slobodnom kupeliSCu ovoga Ijeta nogradski Glockenspiel ali svietsko Cudo baS
Ijetna dóba jako vnogo aldovov potrebuje nije, a kaj se tiée liepote muZike, to moie
sebi vu Medjimurju. Koma da ima tjedna, táj Glockenspiel slobodno spavat oditi. Anda
da jeli vu Muri jeli vu Dravi nebi se bil se morarno opet na Zeljeznicu sesti i mimo
gdo vtopil. Scsávnicsár Ignáca 7 Ijet star Hellbrunna. . . . — »
Stefek zvani sínek je takaj ovomu postai
« C e k a j!»— zakriéi direktor Margitai —
aldov tekuéeg meseca 11. dneva. Najmre «ti bi nas rado tvojom poznatom Salom za
augustuSa 11 dneva poslje podne okolo dviuh nos okolo cirkve voditi! Znam ja dobro —
vur Séavniéar Ignác végíalvaiski slanovnik tarn u Hetlbrunu su one Пере vodene umietdva svoje male sine poslal je na grnajnu da nosti, gde voda iz stolov i stolcov skaée ako
tamo krave paseju poleg Murice zvanog po- si éoviek hoée poéinuti i sa strane stezah
toka, gde za ovo vreme i vise selskih deé- ako se hoée proáclati, gde vodoskok zlatne
kov je takaj bilo paslo. Kad su Séavniéara i sreberne kugle na sebi balancira i zlatnu
sineki na gmajnu bili doSli, taki se kupati kurunu preko klafter visoko diZe i lagano
poéili jesu sa oslalom drugom decom, kad opet dole spuáéa, gde vo^fa orgule igra i
je Bukovec Ferenc 10 IjetoSnjaéki deéec bil sve moguée meátre, soldate, gospodu i gosrekel 7 IjetoSnjaékomu Steíeku: «ne uíaS tak poje iz dreva zrezane gible как da su Zivi,
skoéiti как ja,» nato iz visokoga brega vu gde kitice как stekleni pokrovec pokriva i
potok hiti sebe. Mali Síelek jeden éas si jedna Zelva drugoj iz ustah u usta vodu
premiéljava i zttim dukne nuter za Bukov- ätrea, da
se vidi как da drZe staklenu
com. Doklam je medjutim Bukovec srecno áibu svaka na jednom kraju. No, ako to
do brega bil doplival, Séavniéar Stefeka nije svietsko éudo, tak ja neéu duZe direk
pograbi poplava, jeden éas se podurkava i tor bili!»
za kratko vreme na svojih pajdaáov oéigled,
S
ljudmi, как je gospodin direktor, nije
koji njemu pomoéi nisu bili moguéi, zevsema dobro éreánjejesti; ali mu ja za to ipák nemogu
iz nikne. Nesreéu javili su roditeljem, koji pomoéi Moje éudo, kője hocu pokazali nije
na mali poZurili se jesu iskat mrlvo telő, umielnost covieéanske ruke, nad kojim se
nego koma 1 \ dneva naáli jesu, kad ga je velika i imala dieca vesele ako je опак iz
voda gori hitila.
nenada poépricn, véé je moje éudo dielo narave u najstraZnjoj dolini za bregi.
Anda vozemo se dalje i tekar pri sv.
lvanu u Pongau oslavim o ta, takodjer dosla
éudnovata parna kola te se na áoátarskih
konjih polrudimo u dolinu velike «Arle.»
Sad mi véé prijatelju Kornfeindu, ko
Svietsko cudo.
jemu sam put platil — em i ónak putujemo
Sad, ako moji vriedni étevei budu tnirni samo prstom po mappi — nekaj neda mira,
pák me nebudu podjednom pretrgavali как pák bi rád krémaru Veisbaueru vujti i iznavadno, hocu vám jedno svietsko éudo po- raven u Liechteinov klanjec oditi, koj toboz
kazati, kojemu se mora «vi» reéi, akoprern
ipák mora véé lo svietsko éudo biti. Samo
mu svi stanovniki iz Grossarla skupa sa
teZkom mi je za rukom poálo za kaput ga
gospodinom plebanuSem «ti» govore.
vloviti te ga lievo uakolni put obernuti, po
Ovo éudo pako se neáepiri javno te ga kojem smo konaéno poslie dva dobra sala
nije iz daleka videli, как n. pr. d^kanoveó- hoda u veliki «Ari» prispieli.
koga túrna u Medjimurju ili Eiffellovoga túrna
«Da si ti hotel na desno krenuti» —
u Parizu, niti nam nedohadja naproti a mti velim mu — «i jednoga od najveliéanstvese neda na sajmu u kakovoj daáéari za dva- nijih klanjcov toga alpinskog svieta, jedno
deset filirah kazab, как oni zraáöeni dvojéeci pravo éudo boZanskog gospodstva i svemoili onaglasovita krava sa áest nogah dvemi guénosti videti hotel, u tóm baá nisi imái
repi i poldrugom glavom, pák zato se mo- krivo, a to tim vise, jer bi kroz táj klanjec
ramo osobno na put spravili, ako hoéeino do vrloglavih mostih, kroz как u nőéi tmiénu
to Cudo videti
luknju u peéini i polag как túrén visokoga
Odprto rekué. more se sa svih strunah vodopada sve jednako к cilju naáega putoknjemu dojti, em svi puli vode u Ríni, pák vanja bil dospel;ali ja sam samo siromaSki
к naáemu Cudu takaj; ali tko hoée sad zme- spisatelj, pák nemogu opet u Zep segnuti i
nom putovati, najbolje bude da sedne na ulazninu iz njega van potegnuti, koju pred
Zeljeznicu u Cakovcu pák se vozi kroz Ka- klanjcom pobiraju. Zato te moram na bolja
nizsu u Béé a od onud u Krems. U Krernsu vriemena pobatriveti te vám anda hoéu svim
sedne na parobrod te se liepim Dunavom skup to Cudu pokazati, keje mislim i kője
vozi göre kroz neopisivo liepi «Wachau» do moZe svaki bezplatno videti.»
«To je anda jedna stara, nabranog Пса,
benediktinskog kloStra «Melk» koj stoji na
Dunavu visoko na bríegu kakti jedan zmoZni púk lava dievojka, koja u siromaSnoj nekakgrad i svi putnici, kad ga zagledaju «ah» vele. voj daáéari stanuje i nesposobna za dielo,
preíiju. Sada javiju iz Veneci|e, da ni samo
ove cirkve, nego na svetu naj *|а90У‘ 1®‘
sve toga Marka cirkva je laka, vu POg*be)).Vandresco venecianski varaäki tanaCnik |<t
lenje je naíinil od ovoga gróf Grimauianu
Venecije polgarmeätru, koj je odmah odredi
za najpotrebneSa. Venecianski stanovniki do
ista se jako bojiju ovili nesreóah. Naj slareáa
i naj znameniteáa mesta gde óva stojiju se
tto prepada. Sad iz prvine nezna se zasegurno,
da jeli zemelni prepád je pravi zrok. Nego
proroíanstvo je veCbilo daio torna poruSenje,
da vekSa i sveudilna katastrofa te slediti,
koja neizmerno velike kvare mogla bi zro-
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A Kossuth Lajos utczai
volt Szieber-féle házban
egy szép

ш udvari lakás =

Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat.
V a n sze re n csé n k a n. é. közö nséget értesíteni, hogy heti
b etétüzletágunk 156 hétre terjedő II cso portját f hó 3 1-é n
léptetjük é le tb e .- Bővebb fe lv ilá g o sítá ssa l szíve se n szo lg á lu n k.
C s á k to rn y a , 1904. au g u sztu s 10.
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kiadó. — Bővebbet e lap
kiadóhivatalában. 7“

Kírdetfcefc felvétetned
e lap Kiadóhivatalában.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló-szer

puha padló számára.

К e i I - 1 é I e viaszkenőcs kemény padló számára.
К e i I - í é I e fehér »Glasur« fénymáz 90 fillér
K e i l - f é l e arany-fénymáz képkereteknek 40 fill.
К e i I - f é I e szalmakalap-feslék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

*

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán, ü

H IR D E T M É N Y .

J

Vagyonbukott Bayer Izidor letenyei kereskedő csődügyében a csődleltár 1, 3, 4, |
115, 119— 384, 387, 395, 403 és 406—408. t. a. felvett különféle rőfősáruk és j
üzleti felszerelések 2340 kor. 36 fillér becsértékben ajánlati utón eladatnak.
Az írásbeli zártajánlatok együttesen az összes tárgyakra és 300 korona bánat- '
pénz letétele mellett 1901. évi szeptember hó 5-ik napjának déli 12 órájáig nyújtandók |
be a csődválasztmány elnökénél, dr. Rothschild Samu nagykanizsai ügyvéd urnái, a hol j
a beérkezett ajánlatok felett a csődválasztmány 3 nap alatt fog határozni:
.
Az ajánlattevőt ajánlata feltétlenül kötelezi, mig a csődválasztmány a legkedvezőbb *
ajánlat elfogadásához sincs kötve.
(
a z
elfogadott ajánlat benyújtója köteles a megvett tárgyakat 8 napon belül átvenni |
és a vételárat s vételi illetéket az átvételkor kifizetni; különben bánatpénzét elveszti és az .
eladás tárgyát képező ingóságok az ő veszélyére s költségére elfognak adatni.
’
Az eladásra kerülő ingóságok minősége s mennyisége tekintetében a csődtömeg {
nem szavatol, hanem úgy ezen ingókat, mint a csődleltárt és az ajánlati feltételeket |
alulírott tömeggöndnok közbenjöttével bárki a helyszinen megtekintheti.
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8,

Dr. Havas József,
ügyvéd, c sö d tö m e g g o n d n o k

Le te n yé n .
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«гасЬегЦп*, haj mindenható,
bzólt fontolkodóan a tanító.
Kíméletet nem ismerve,
г usztit a lakásban szerte.___________

Nem menekül rovar egy se,
Ha szagolja, el van veszve.
Hamisítás ki
van zárva,
Könnyű ám ismerni rája.

Mert Zacherlin csupán az, jó
Melynek burka: üvegfiaskó
S ez a fiaskó ott kapható,
Ahol e plakát látható.

Nyomatot Fischel Fiilöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

