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Adventre.
Nincsen olyan korszaka a történelem

nek, amely nem tanúskodnék arról, hogy az 
emberiség folytonos harczban állott és ál! 
valamely világrenddel. Azt is bizonyítja a 
történelem, hogy az Isten örökkévalóságának, 
halhatatlanságnak, a testvériségnek, igazság
nak és a felebaráti szeretetnek magasztos 
eszméi úgy az egyes emberben, mint a tár
sadalomban újra meg újra elíerdittettek, 
eltorzultak. Ennek oka pedig a sóvárgás, a 
vágyódás, a mely rettenetes hatalom.

Ha az összes nagy szenvedélyeit, a 
melyekből áll az egyes emberekre, vagy 
egész népekre szabadon bocsátja, akkor 
összezavarodik minden és a lelket megszállja 
a rendetlenség s az elsötétedes.

Akkor bekövetkeznek azon szomorú, 
veszedelmes órák, a midőn az emberek az 
igaz hit egészséges tanait többé nem tűrhetik: 
szivük vágyai szerint u| tanokat képeznek 
maguknak és lelkűket elzárják a mentő 
igazságok elől.

•Akkor beállanak a nagy tévelyek és 
tévtanok, a melyek igy hangzanak: nincsen 
Isten, természetes ösztönök, a szenvedélyek, 
a tulvilági élet csak mese; mi élni akarunk 
tetszésünk szerint Mindenki cselekedni akar 
lonák, rossz szive vágyai szerint.

De a vágyódás nem csak az eszmékéi 
rontja meg, nem csak az emberek gondola
tait és nézeteit (ordítja el; hanem megrontja

T Á R C Z A .

A bátor ember.
—  Irta Herczeg Ferencz. —

(Folytatás és vége.)

Én Dúsának mindent elmondtam, amit Kein- 
pelen bácsiról tudtam, hogy agyonlőtte Suskovics 
bácsit és hogy Suskovics néni is meghalt és hogy 
milyen bátor ember, — ebédnél aztán mindig csak 
Kempelen bácsit nézte. Végül Kempelen bácsinak 
feltűnt, hogy Dúsa le nem veszi róla a szemét és 
igy szólt hozzá:

— Tetszem magának, kisleány ?
Dúsa mindig megszokta mondani, amit gon

dol és igy felelt:
— Bizony nem tetszik nekem.
És ekkor kiköpött.
— Hát akkor miért néz folyton ?
— Mert szeretnék magától valuinii kérdezni.
Édesmama már akkor rosszat sej tett, apa

pedig vasvilla szemekkel nézett Dúsára. Kempelen 
bácsi azonban biztatta Dúsát, hogy csak kérdezzen 
tőle akármit, 6 válaszolni fog. Dusa ekkor össze- 
ráncsoita a fekete szemöldökét és a fénylő 
macskaszemével olyan erősen nézett a rozrnár- 
bajuszu bácsira, hogy m agam  is megijedtem. Csen
desen mondta:

—  Megjelent magának álmában már Susko
vics néni?

Erre nagy ijedtség támadt a szobában és én 
azt hittem. Kempelen bácsi mindjárt kiveszi a

a sziveket is, elhomályosítja az eszmeket és 
rosszá teszi a sziveket.

A természetes és az erkölcsi életnek 
középpontja: a szív. Szivünkben rejlik 
azon titokteljes halalom, a mely ösztönt ad 
az egész erkölcsi életnek Ezt a hatalmat 
nevezzük: szeretetnek Az ész szemlél, 
az értelem megfontol, ilél; az akarat paran
csol; de csak akkor parancsol, ha a s z í v  
s z e г e I e t e jár elölte.

A szeretet epedez, a szeretet követel, a 
szeretet vezényel, a szeretet lölemelkedik, 
de le is dobhatja magát a mélységbe.

ügy van az. A hová szivünk megy, 
oda mennek gondolataink, kívánságaink, 
törekvéseink, cselekedeteink, örömeink, fáj
dalmaink, vélkeink és erényeink is Ha föl
felé emelkedik minden; ha pedig ő lefelé 
száll, mélységbe száll minden; s akkor mi 
erkölcsileg sülyedüisk.

S u r s ti m с о r d a!
Emelkedjék a szivünk és szeretetünk. 

Szálljon föl a/. Istenhez s az erényhez! Ebben 
rejlik az emberi boldogságnak egész rejtélye. 
Ha pedig a világ gyönyöreihez, az érzéki 
örömökhöz leszáll a mi szivünk: ez meghozza 
az emberiség nyomorai.

Ahol az embernek s az emberiség jel
szava úgy hangzik: f о I! a szerettl közép
pontjához, a hithez! olt emelkedik minden, 
a gondolkodás, akarat, tudomány, művészet, 
jólét, ott átszellemül még az anyag is

Ezen lényt, ezen igazságot a legfénye-1 
sebben bizonyítja az összes nemzetek tör

tödön revolvert és agyonlövi Dusál, fcdesraama 
azonban kivezette Dúsát és büntetésül nem adott 
neki gyümölcsöt, pedig Dús» vendégünk volt. Engem 
is kikergetett apa, de ez nagy igazságtalanság volt, 
mert én meg se mukkantam, sőt aznap véletlenül 
igen jól viseltem magamat. Dusa azonban igen 
dühös volt, hogy nein kapott gyümölcsöt és egyre 
azt mondta nekem, hogy ezt nem viszi el szára 
zon Kempelen bácsi. Két napig dühös volt, mert 
nem eresztették az ebédlőbe, hanem külön terítet
tek neki a gyerekszobában, aztán kész volt a 
hosszuállás terve. Estére végre is hajtotta és én 
segítettem neki, mert amit ő akart, azt mindig 
megtettem.

Az urak egész estig vadásztak és künn a 
tarlókon zsi vány pecsenyét sütöttek, úgy, hogy mikor 
hétkor hazajöttek, majd leragadt a szemük a nagy 
fáradtságtól meg a bortól és tüstént ágyba feküd
tek. Édesmama a húgaimmal odaát volt Szoinbathy- 
éknál teán, de Dúsát és engem nem mertek 
magukkal vinni. És ekkor hajtottuk végre a ter
vünkéi. Dusa kibontotta a haját, az arczát hefehé- 
ritette lisztporral és korommal nagy fekete karikát 
csinált a szeme köré, aztán egy fehér lepedőt vett 
magára, mint a kisértetek szokták. A fekete kan
dúrt bepólyázta egy gyerek pólyába, de a farkát 
künnhagyta, hogy megfoghassa a kezével. Én pedig 
magamhoz vettem a varázslámpámat, melyet laterna 
magica-nak hívnak s amelyet az édes Jézuska 
hozott nekem 4 frt 50 krajezárért, mert kará
csonykor elég jó bizonyítványom volt és akkor 
még senki sem merte volna remélni, hogy év végén 
megbukom két tantárgyból Én sem.

Mikor a vendégszoba előtt hallgalództunk,

lénelme, melyek a föld kultur életébe lép
tek és a melyeknek emelkedése és sülye- 
dése ismeretes előttünk. És itt csak a két 
legnagyobbról leszek említést.

Meddig volt nagy Róma és Görögor
szág az emberi élet minden terén?

Addig, mig a vallást tisztelték és kegye
lettel viseltettek isteneik iránt.

És micsoda buktatta meg őket ?
Hitetlenség és materialismus és nyers, 

érzéki vágyak!
Midőn Rómának és Görögországnak 

szkeptikusai és szofistái által terjesztett 
alheismus és minden természet fölöttinek 
kigúnyolása az éleinek minden magasabb 
mozzanatát kipusztitolta: akkor már ezen 
nagy népek is mentek pusztulásnak.

Nagy, magasztos müveket az élet min
den terén csak a hit, tiszta vallás teremthet.

Az emberiségben minden nemes művé
szetnek anyja: a vallás.

De mit müvei ennek ellentéte, t. i. az 
alheismus s az érzékiség?

Mondja meg ezt egy pogány ember, a 
római Seneca: »Megromlanak az erköl
csök, diadalmaskodik a gonoszság, eltűnik 
az erény, sülyednek az emberek összes ügyei, 
ha az egyes embereket, vagy egész népeket 
fhegragadta a nyers érzékiség, az erkölcsi 
romlottság!«

Seneca mondása szemünk láttára még 
ma is szóról szóra teljesül!

Sursum corda!
C selkó József.

Kempelen bácsi már úgy hortyogott. mint az 
inárcsi fürészmalom, amely gőzerőre van beren
dezve. Óvatosan benyitottunk a sötét szobába. 
Dusa szembeállolt az ágygyal, magam pedig a 
dívány mellé állottam és fogam borzasztóan vaczo- 
gott a félelemtől, de azért mégsem szaladtam el. 
Ekkor a lalernából kék fényt vetettem a falra és 
Dusa odaállott a fényes tányérba és a szemét for
gatta. A fekete macskái pedig a karján tartotta, 
mintha pólyásgyerek volna. Ámbár tudtam, hogy 
Dusa, mégis olyan iszonyú és kísérteties volt, hogy 
halálra megijedtem és a laterna reszketett a ke
zemben és a kék fény is tánczolt. De azért még
sem szaladtam el.

És Dusa ekkor üvölteni kezdett.
— Kempelen! Kempelen! — üvöltött — 

Kempelen!
Hanem a bácsi igen mélyen aludt és csak 

akkor ébredt föl, amikor Dusa már sokszor üvöl
tött. Ekkor egyszerre felült az ágyában és mere
ven nézte a reszkető fényt.

— Ismersz Kempelen? — üvöltötte Dusa.
— Ki az? Mi az? —  ordította a bácsi.
— Suskovicsné vagyok, akinek meggyilkol

tad az urát. A gyerekemnek nincs sem apja, sem 
anyja, elhoztam neked, nesze neveld föl!

Azzal a farkánál odadobta a macskát az 
ágyra. A macska ijedt nyekkenéssel ráesett Kem
pelen mellére, onnan fölugrott az almáriom tete
jére. mint egy fekete ördög.

Kempelen bácsi nem szólt semmit, hanem 
visszafeküdt a párnára. Én pedig hamar elfujtam 
a laterna gyertyáját, aztán kiszaladtunk az ajtón, 
miközben jól összeütöttük a fejünket. A macska





—  Felhívás! A szegény betegek gyó
gyításához szükséges gyógyszerek költségei 
nek viselése az 1898 évi XXL t. ez. 3. §- 
ának b) pontja értelmében az országos beteg
ápolási alap terhére esvén, íelhivatnak mind
azon Csáktornya nagyközség területén lakó 
egyének: a) akik magukat közsegély nélkül 
fenntartani nem képesek, b) akik keresetük 
vagy jövedelmük csekélyebb voltánál fogva 
a legszükségesebb létfenntartási eszközökkel 
rendelkeznek ugyan, — de közfelíogás sze
rint szegényeknek tekintetnek, végre c) akik 
az a) és b) pontban megjelöltek közé nem 
tartoznak, de oly mostoha viszonyok között 
vannak akkor, amidőn veszély esetében 
gyógyszerre szorulnak, hogy legjobb akara
tuk mellett is képtelenek a gyógyszer árának 
megfizetésére, miként folyó hó 20. és 21. 
napjain Csáktornya nagyközség közig, jegyzői 
irodájában a hivatalos órák alatt összeírásuk 
végett jelentkezzenek. Kelt Csáktornyán, 1904. 
évi deczember hó 13-án. Az elöljáróság.

— „MilleniunT-telep Nagyősz. Egyik gazdasági 
ág sem fizet úgy, mint a szőlőmivelés. Az állami 
felügyelet és állami segélylyel létesített »Millennium« 
telep a legmegbízhatóbb ojtvány beszerzési forrás; 
ezen ojtványtelep ma a legnagyobb és legüzem
képesebb az országban. Ezen mintatelep Buding 
Károly tulajdonos szakavatott vezetése mellett az 
ország legjobb szervezetű szőlő telepévé fejlődött, 
miről tanúskodjék a következő közjegyzőileg hite
lesített Bizonyítvány. (В. H.) Alulírottak igazoljuk, 
hogy a pakáczi és knézi Buding-féle birtokon 1904. 
évben következő szőlőszeti termény-állományról 
van tudomásunk: részint távirda-póznarendszerü 
3-as, részint póznarendszerű 3-es kötésű amerikai 
vesszőnevelő anyaiskola, 108 kát. hold Riparia 
Portalis (Gioire de Montpellier), Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola (Rup du Lot), Gamay Coadere 
(Colombeau Rupestris), Solonis-Robusta, Riparia 
Solonis, Aramon-Rupestris Ganzin 2. szárnu alany
fajtákkal, körülbelül 295.000 tőkével; l 1/, tat. hold 
párosítással készült zöldojtványiskola, körülbelül 
130.000 darab sima és 2 éves gyökeres zöldojt- 
ványnyal; 23 kát. hold ojtvány- és dugványiskola, 
körülbelül 3,200.000 drb. iskolázott fásojtványnyal 
és 1,500.000 drb. amerikai és európai gyökeresi 
tett dugványnyal. Pa-Pakácz, 1904. évi augusztus 
hó 9-én. G e r a Ferencz oki. szőlész, telepl ezelő, 
B u d i n g  Antal, telepvezető és oenologus. S z I a- 
v i к Mihály, vinezellér. (В. H.) Az általam az 
alulírott helyen és napon 67/(.Ю4. ügyszám alatt 
felvett hitelesítési jegyzőkönyv alapján tanúsítóin, 
hogy Buding Antal ur, telepvezető és oenologus 
ügy Gera Ferencz oki. szőlész, telepkezelő és 
Szlavik Mihály vinezellér, knézi lakosok, kiket 
mindhármat személyesen ismerek — a fenti egy 
korona bélyeggel ellátott bizonyítványt előttem 
sajálkezüleg Írták alá. Billéden, ezerkilenczszáz 
negyedik évi augusztus hó kilenczedik napján. 
Dr. G é m e s  Ignácz s. k., mint Bulin Károly 
billédi királyi közjegyzőnek a temesvári király i 
közjegyzői kamara 129/904. számú rendelvényével 
kirendelt helyettese. (P. II.)

—  Képviselőtestületi ülés Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete lolyó hó 17-én 
délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést lar- 
toll Nuzsy Mátyás községi biró elnöklésével, 
melyen a következő ügyekben hozott hatá
rozatokat: I. A községi helypénzszedési jog 
bérbevételére vonatkozólag benyújtott 3 aján
lat közül Margetics Tamás Csáktornyái lakos 
ajánlatál, mint legelőnyösebbet fogadta el a 
képviselőtestület, mely szét int az évi bér
összeg 9996 kor. II. Az 1905. évre a szám- 
vizsgáló bizottság tagjaiul Szilágyi Gyula, 
Graner Miksa, Heinrich Miksa, Hirsebmann 
Adolf, lvacsics Ignácz. Lobi Rezső és Czvet- 
kovics Antal képviselőket választotta meg. 
Ш Névszerinti szavazással egyhangúlag el
határozta, hogy a Friedl József által lefizetett 
36000 korona összeg a Csáktornyái három 
takarékpénztárban egyenlő arányban a köz
ségi törzsvagyon javára elhelyeztessék. IV. 
Versics Péter, igazabban Ferencz illetőségét 
megtagadta,

— Elő állatok postai szállítása. A föld-
mivelésügyi miniszter körrendeletben értesí
tette a törvényhatóságokat, hogy a szállítási 
engedelemhez kötött hasznos emlős állatok 
és madarak védelméről szóló törvényes intéz
kedések kijátszásának megakadályozása végett 
a kereskedelemügyi miniszter valamennyi 
posta- és táviró-hivatalt, úgyszintén vasúti 
és hajózási vállalatokat utasította, hogy az 
élő állatokat taralmazó küldeményeket csak 
abban az esetben fogadják el szállításra, ha 
azok úgy vannak csomagolva, hogy a kül
demény tartalmát könnyen tehet ellenőrizni. 
A mennyiben a löladásnál az állatok fajá
nak meghatározása tekintetében kételyek 
merülnek föl, — a szállítást csak oly eset
ben szabad elfogadni, ha a föladó hatósági 
bizonyitványuyal igazolja, hogy az illető 
állatok szállít hatók. A földmi velésügyi minisz
ter ezért egyetértve a belügyminiszterrel, 
elrendelte, hogy az illetékes hatóság ilyen 
esetekben a szükséges bizonyítványt a töladó 
kérelmére állítsa k:.

— Orvosi kitűnőségek egyhangú véleménye 
az, hogy a Zoltán-féle csukamájolaj, melynek rossz 
szaga, ize nincsen a gyermekek legjobb erősítő és 
tápszere, miért is ajánlatos ezt is számításba 
venni a ragályos betegségek elleni védekezésnél. 
Üvegje 2 kor. a készítő Zoltán B. gyógyszertárá
ban Budapest és a helybeli gyógyszertárakban,

—  Csáktornya nagyközség elöljárósága
felhívja az adózókat, hogy hátralékaikat f. 
ho 19-éig annál inkább is lefizessék, mert 
ezen a napon a zálogtárgyak összehordása 
és elárverezése kezdetét veszi.

— Talált sertés. A Csáktornyái vasuli 
állomáson í drb. fehér sima szőrű 4 hó
napos göbe sertés bitaugságban találta
tott. Hogyha annak igazolt tulajdonosa 
folyó hó 21-ik napjáig nem jelentkezik, úgy 
a sertés 21-én déli 12 rínkor Csáktornya 
nagyközség elöljárósága által nyilvános ár
verésen. azonnali készpénz fizetés ellenében 
el fog adatni.

— Uj szépirodalmi hetilap Az Klet czimmel 
uj szépirodalmi hetilap indult meg. Tulajdonkép- 
régi, de azért mégis uj. A Képes Családi Lapok
ról xan szó, amely immár a XXVII. évfolyamba 
lép és ezt az uj évfolyamot olyan gyökeres és 
bizonyára mindenkinek kedves változással kezdi 
meg, amely egészen újjá avatja ezt a szépirodalmi 
folyóiratot. A iap .\z Klet ezimmel folytatja pálya- 
futását, uj czimmel. uj szerkesztőséggel, uj elvek
kel, uj és modern beosztással és kiállítással. Az 
Klet (Képes Gsaládi Lapoki ezentúl szorosabban 
simul a mindennapi élethez, írásban és képben 
bemutatja az aktuális dolgokat és így természete
sen fe 'ö e ’i a politikát is. amely a legállandóbb 
aktuálitás Az újjáalakított lap szerkesztőségében 
a legismertebb írókkal, legnevesebb művészekkel, 
minden számában egész sereg aktuális, művészi 
képpel szolgál és közöl legalább к ét-három novel
lát, több verset, állandóan két regényt külön rova
tot szentel a hét eseményeinek, úgy a fővárosiak
nak. mint a vidékieknek, a művészetnek és iroda
lomnak, a közgazdaságnak, szól bőven és alaposan 
a divatról, az egészségápolásról, mindenkinek föl- 
világositát ad minden kérdésre, szóval senkisem 
veheti kezébe Az Életet, anélkül, hogy valami őt 
érdeklő frissen, elmésen megirt közleményt ne 
találna benne. \z Élet tehát rászolgál a nagy 
közönség pártfogására. Az ára olcsó: negyedévre 
csak három korona. A kiadóhivatal (Budapest, 
Muzeum-körut 7., földszint) szívesen szolgál mutat
ványszámmal, aki pedig most előfizel, az újévig 
ingyen kapja az újságot. Az előfizetők azonkívül 
havonként még egy-egy regényt is kapnak ingy en. 
Őszintén ajánlható ez a szép, magas színvonalon 
álló szépirodalmi folyóirat minden családnak.

—  Időszerű figyelmeztetés A hideg idő
beálltával rendesen valamiféle ragadós beteg
ség is beköszönt és sűrűn szedi áldozatait 
különösen a gyermekek közül. Az idén min
den szülő állandó retlegésben él. mert ha 
még nem érte ulól a szerencsétlenség, akkor 
szinte naponta várhatja és az apák szorongó! 
szívvel mennek el hazulról, ha egészséges-!

nek hagyták olthon gyermekeiket, nem fo
gadja-e őket, mire hazajönnek, a rettentő 
vörös czédula. Most egy amerikai orvosi lap 
a ragály sokféle okai között rámutat egyre, 
a melyre eddig aligha gondollak. Mikor a 
hidegebb évszak kezdődik, olyan ágyneműt 
szednek elő a háziasszonyok, amely a nyáron 
át nem volt használatban. Nagyon meglehet, 
hogy a skarlát, kanyaró, szamárköhögös 
mérges anyaga a nyáron félretett ágynemű
ben volt benne. Azért az ágyat is, a téli 
ruhát is nyáron fertőtleníteni kellene; tél 
idején a fűtés és szellőztetés nehéz a háló
szobában s azért ennek levegője kedvező 
a betegség csiráinak fejlődésére. Hogy a 
dologban van valami, azt láthatjuk abból is, 
hogy akárhány zárkózottan élő, más csalá
dokkal nem érintkező házban is a hideg 
évszak elején kitör valami ragadós betegség. 
A skarlát csirája sokáig életképes marad; 
egy év után a skárlátban megbetegedett 
gyermek ruhája még átvitte a betegséget 
egymásik gyermekre, pedig az egész idő alatt 
be volt kámforozva. így hát magában a ház
ban kell a legnagyobb gonddal ügyelni a 
betegség csiráinak elfojtására: a háziorvosra 
e téren fontos teendők várnak.

— Az »Egyetértés« ez idei karácsonyi száma 
; úgy terjedelemre, mint tartalomra nemcsak a hazai 
Ide bízvást mondhatni, a világsajtó egyik feltűnően 
! szenzátiős eseménye lesz. Ezen rendkívüli szám- 
I mely lyel már foglalkoznak legjobb e-őink, 
j nemcsak jelen mozgalmas politikai életünket fogja 
I híven feltárni, hanem különösen szépirodalmi részé
ben lesz gazdag elannyira, hogy abban minden 
irodalombarát nemes élvezetet fog találni. Jó előre 
felhívjuk erre a magyar úri közönség figyelmét. 
Az Egyetértés kiadóhivatala Budapest, IV., Vár- 
megye-uteza 11. —  Előfizetési árak: Negyedévre 
10 kor., 1 hóra 3.60 kor. Kedvezményes ár: állami

I tisztviselők, papok, tanárok, jegyzők részére negyed
évi 7 kor., 1 hóra 2.40 korona.

— Tehén lopás Már 1900. év ősze óta 
űzte tehén lopásait Czipót Márton bellatinczi 
lakos s így Bellatincz, Radamos, Göulérház, 
Izsakócz és Hosszufalu községekből egyes 
gazdáktól azóta 10 tehenet lopott el, mig 
végre a bellatinczi csendőrjárőr a legutóbbi 
bellatinczi országos vásáron rájött a turpis
ságaira. A lopott tehenekhez hamis marha- 
járlatokat váltóit s azokkal Regedébe hajtva 
eladta. A tehenek vételárát eldorbézolta, úgy 
hogy családját nyomorban hagyta olthon 
Az ellopott tehenek értéke 3000 korona.

— Nagyszerű karácsonyi kiállítás nyílott meg 
Budapest Erzsébet-körút 28. szám alatt. Ugyanis 
S e r é n y i  $l>órangu órás- és ékszerész ezég 
rendezi a legújabb ás legkedveltebb arany, ezüst 
ékszerek, órák lánczok stb. tárgyakból, melyek a 
legczélszerübb és leghasznosabb karácsonyi és 
újévi ajándékok. S e r é n y i  hires gyönyörű szép 
tárgyairól, jutányos árairól és megbízhatóságáról. 
Vidéki megbízásokat különös gonddal eszközöl és 
kívánatra nagy képes árjegyzéket ingyen küldj

— Kiugrott a vonatból. Geröl József
26 éves kovács legény Dömötöri és Molnári 
állomások között, a mint a nyitott ablakból 
kinézett, kalapját levitte a lejéről a szél. Geröl 
minden habozás nélkül leugrott a vonatról, 
hogy kalapját megkerilse A merész vállalkozás 
azonban balul ütött ki, mert szerencsétlenül 
ugrott le a vonatról, halálra zúzta magát. 
Midőn néhány perez múlva segítségére 
mentek, már csak szétroncsolt hullát találtak 
a helyszínen.

— Fogfájást és szájbűzt azonnal megszün
tet a »Plombus« amerikai önplombázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

Felelőt azerkeutö:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó <a laptulajdonoa:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poäiljke se tiöué zadrZaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo: MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

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

Pojedini broji koátaju 20 fill.

knjiiara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poSljaju.

na horvatakom i magjarakom jeziku izlazeöi druítveni, znaetveni i povuöljivi list za púk Obznane se poleg pogodbe
i fal raőunaju.

Izlazi svaki yeden Jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Sluíbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Na advent.
Nega takove dobé vu hiátoriji, koja 

nebi svedoöila to, da öoveöanstvo je pod- 
jednim vu boju slalo i joá sada vu boju 
stoji sa nekojimi, sveta pravicami. I to sve- 
doöi história, da smisli BoZje vekiveönosti, 
smisli nevmrtelnosti, bratinstva smisli pra- 
vice i ljubavi bliZnjega su se tak vu jedi- 
nim öloveku. как vu celim öoveöansivu po 
vremenu z nova i z nova prevrgnule, zme- 
Sale. Tomu zrok pák je pohlepnost, Zelja, 
koja je jako velika oblast.

Ako ta oblast sve svoje strastvenosli, 
iz kojih stoji na pojedine ljudi, ili pák na 
celi púk pusti, onda se ztneSa sve i duSu 
oberstane nerednost i kmica.

Onda dojdeju one Zalostne i pogibeljne! 
vure, kad ljudi prave vere zdrave navuke, 
veö netrpiju; poleg hlepenja svojegá srdca 
nőve navuke napraviju sebi i duSe si za- 
preju od osloboditeljne pravice.

Onda nastane veliko zabludjenje i krivi 
navuki, koji tak glasiju: nega Boga veki- 
veöno blaZenstvo je samo pripovesl, mi ki
veti hoöemo poleg naSe volje i poleg naáeg 
miSlenja. — Svaki hoöe delati poleg hudoga 
zatvrdjenoga svojega srdca i poleg svojih 
Zeljah.

Ali pollenje ne samo smisli pokvari, 
ne samo miSlenja i vidjenja ljudeh zmeSa, 
nego pokvari i srdca, potemni smisli i na 
hudo dene srdce

Naravnog i krepostnog Zivljenja sredi- 
na je srdce. Vu naSim srdcu je ona lajna 
jakosl, koja nagibanje da celomu kreposl- 
nomu Zivotu. Ovu jakosl zovemu za ljubav. 
Pamet pregleda, razum prematra i sudi. ho- 
tenje zapoveda, ako ljubav srdca hód; 
napre.

Lljubav hlepi, ljubav zahteva, ljubav 
ravna, ljubav se gori zdigne, ali se more i 
dőli hititi vu gliboöinu.

Так je to. Kam nam srdce ide, tarn 
nam idu i misli, Zelje, trsenja. öini, radost. 
Zalost, grehi i kreposti naSe. Ako se gori 
zdigava, sve se gori trsi, ako pak doli opad- 
ne, vu glibuöinu opadne sve i onda i mi 
padamo vu naSoj kreposti.

Suraum cord а !
Naj se zdiZe naSe srdce i naSa ljubav. 

Naj se zdiZe gori к Bogu i kreposti! Vutem 
se skriva kljuö öoveöanskog blaZenstva. Ako 
pak slabosti sveta opadne naSe srdce, to 
donese nevolju na öoveöanstvo!

Gde je reö öoveka i öoveöanstva ona 
da gori! к sredini ljubavi к veri, tarn se 
zdigava ave, miSlenje, volja, znastvo, um- 
jestvo, dobrostan, tarn se oduSevi i inrtvi 
material.

Ovu istinu najbolje i najsvetleSe sve- 
doCi syih narodah história, koji su vu kul- 
turu tivot zemlje stupili i kojih cvetenje i

propadanje je poznato pred nami. 1 tu sa
mo od dveh najvekSih narodov se spome- 
nem.

Kak dugo je bil vélik Rim i Gröka vu 
svih stvarih öoveöanskog Zivota?

Так dugo, dok su veru poStuvali i sa 
poboZnostjom su ponaéali prama svojim bo- 
gom.

I kaj je bilo zrok njihovoj propasti?
Nevera, materializmus i sirove, telovne

Zelje!
Kada su skeptikuSi i soilSte (krivi pro- 

roki) Rima i Gröke poöele glasiti atheismu- 
Sa i poöeli su iz svega, kaj je zvrhunarav- 

I no bilo i je, norca delati, onda su veö i ovi 
I veliki narodi poCeli propadati.

Veliko delo vu svakoj stvari Zivota sa
mo vera, öista vera more stvoriti.

Svakoj plemenitoj umjetnosti öoveöan- 
stva je mati: vera,!

A kaj dela naproti tomu atheismus i 
telovne Zelje?

Naj vam pove to jeden poganski pisec, 
rimski Seneca: »Pokvariju se kreposti, pre- 
oblada zlo, zgineju dobra srdca, propadaju 
sve stvari ljudeh, ako pojedine ljudi, ili cele 
nar de je prijela telovna Zelja, pokvarenje 
kreposti!»

Reöi Seneca se v̂ zda nam na oöevid 
od reöi do reöi spunjavaju!

Sursum corda!
Cselkó József.

Tabor vu Aáiji.
Porth-Arthura su japanci prevzeli! — 

te glasi su doSli proSloga tjedna vu tork. 
Celi svet je na jeden öas si zdehnul, im 
как nebi, ono straSno prelevanje, kuliko se 
je tarn pripetilo je sada kraj! Svaki si je 
tak mislil, ali na hitroma je doSel glas, da 
je to ne istma. Segurno je koj parizki no- 
vinar napisal zato, da ima skiin vu uzruja- 
nosti drZati svoje öitatelje.

Ali to je jedna istina, da Porth-Arthur 
se nemre veö dugo drZati. Kak su japanci 
osvojili 203 metre visoku baétu, laki se 
moglo videti, da bude Porth Artur na hit- 
roma opal, jer iz ove visoke hagle Japanci 
strelati moreju celu feslung, varad i na 
morju stojeCe ladje.

Ako Porth-Artur opadne, lo bude ve
liko znamenitost. Veselje japancov bude ve
liko i japanski soldall budu se na lo sa 
dvostrukim viteZtvom harcuvali. Veliki ha
sén budu imali japanci iz tóga, jer sve kaj 
je vu Porth-Arturu sve bude njim vu ruke 
opalo. Uni japanski soldati, koji se sada 
poleg Porth-Arthura hrvaju, budu mogli iti 
na mandZursko bojno pol je. Stern bude 
onda viäe japancov slalo proli Kuropatkino- 
vomu Seregu.

Kak decembra 14-ga javiju iz Londona 
jeden japanski inZiller je sledeöe bit rekel- 
Japanci su postigli kaj su hoteli. Rusku fa- 
briku za puákeni prah i kuglje vu Porth 
Arturu su japanski Stuki poruäili, a ruske 
ladje pak su potopili. Dakle japanci se sada 
nemoraju Zuriti, da sa zgubitkom vnogo Iju- 
dih predobiju grada, za kratko vreme budu 
i tak rusi prisiljeni, da ga prek daju.

Kak novine dalje piäeju okolo 203 
metrov visoke baéte su pod zadnje dneve 
130 ruskih rnrtvih telah pobrali i zakopali.

Na mandZurijskim bojnom poljujemir. 
To je moCi razmeti jer tarn je sada 12—14 
graduSov (C.) zima i lak bi se teZko bilo 
harcuvali. *

Mezenov ruski ladjar, koj se od smrti 
bil oslobodil iz StraSny — torpedonasadske 
njeue nesrece, koju okolo Port-Arlura po 
noCnim putovanju smotrenju japanci jesu 
vtunuli, óudnovito svoje oslobodjenje na sle- 
deCi naöin spisal je »Ruskoje» zvane mos- 
kvaiske novine.

Vre v noói jedna vura mogla je biti 
kad smo se hoteli nazat navrnuti vu pri- 
staniäte. Kad smo se bili obrnuli, od strani 
otoka tri drugi torpedonasadi doäli jesu 
proli nam, koje nismo mogli spoznati. Ipak 
si mislilo jesmo, da su ruske ladje, koje na 
naáu pomoC poslali jesu van. Nego samo 
na hitroma spazili jesmo medjutim da se 
vkanjujemo. Ladje pucati poöele jesu i prvi 
granati koma do tri öetiri metrovne dale- 
cine od nas padale su vu vodu. Mi smo se 
poZurili oditi, poleg Sikov otoka medjutim 
joá druge dve straZarne ladje doäle jesu 
pred nas. Istinska borba sad se zapoöela. 
Jedna granala na naSu ladju padne vmorila 
je Vasiljev vraöitelja. Da ranjenikon. ipak 
negdo na pomoö budeja,sam siupil na nje- 
govo mesto. Ravno dva ranjenike nakanil 
sam omatati, kad su joä öetiri bili donesli 
iz Spitala. Nesreöniki koji su vsi bili znali, 
da smrt Öeka nanje, spriöali se jesu jeden 
od drugoga i prosil je jeden drugoga za od- 
proööenje:

— Odprosti mi, ako sam te negda 
zhantuval!

— Cigaretline dal* jesem njim, da naj 
nemisliju na smrt Koma da si jesu zapalili 
jedna grauata vudri vu ono mesto gde smo 
se zdrZavali i sve öetiri vubije. Jeden Ko
mád je mene takaj vu stegnu dosegel bil. 
Jedno na novo doäavSa granala povsema 
je odsekala jednomu poleg mene stojeöemu 
maftinistu njegovo glavu. Ja pako joä pet 
ranah dobil jesem na prsu i Zeludca kraji- 
ne. N»*kak si dal jesam svezati moje rane i 
splazirn gore na. krov. Na stengah spazim 
Vajinsky oberlaidinanda leZati. Leitinand nit 
n»je mogel odgovoriti samo je svojom gla- 
voui namigaval. Iz njegovih prsah tekla mu 
je krv. Kapitan je veö takodjer mrtev bil,
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki királyi járás
bíróságnak 1904. évi V. 5/1. számú végzése 
következtében Dr. Kemény Fülöp perlaki 
ügyvéd által képviselt G. H. Agriseg marburgi 
czég javára Vidovics Mihály és neje ellen 
792 kor. 31 f. s jár. erejéig 1904. évi feb
ruár hó 20án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1310 koro
nára becsült kővetkező ingóságok, u. m.: 
lovak, tehén, sertés-ól, trágya, gazgasági 
épületek stb nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki, kir. járás
bíróság 1904. V. 5/4. számú végzése foly
tán 792 kororona tőkekövetelés, ennek 1903. 
évi deczember hó 1. napjától járó 6% 
kamatai, V* % váltódij és eddig öszszeaen 
90 kor. 81 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig, Muracsányban alpere
sek lakásán leendő megtartására

1904. évi deczeiflber hó 27. napjának délutáni 2 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglallák és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlak, 1904. évi deczember hó 13. 
napján. 850-
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható

ság közhírré teszi, hogy Antolek Imre perlaki 
lakosnak, Misics Ferencz perlaki lakos elleni 
végrehajtási ügyében 220 kor. tőke, ennek 
1899. évi junius hó 21. napjától járó 6% 
kamatai 45 kor. 20 fill, eddigi, 17 kor. 60 
fill, árverési kérvényi költség, behajlása 
végett (beszámításával a már befolyl 200 
koronáoak) a nagykanizsai, kir. törvényszék 
a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő 
következő ingatlanok és pedig: a perlaki 1560 
sztkvben foglalt 3712/87 hrsz. legelő Ottocsecz 
dűlőben a végr hajtási törvény 156 §-a 
alapján egészben 498 kor. 30 fill., s a per
laki 1574. sztkvben foglalt 3712/342 hrsz 
legelő Ottocsecz dűlőben ugyanazon § alap
ján egészben 221 kor 10 fill, kikiáltási mint 
utóajánlati árban és pedig a perlaki 1560. 
sztkvben foglalt ingatlannak Misics István 
nevén álló 7 < részére s a petlaki 1574. 
sztkvben foglalt ingatlannak Misics Románt 
illető fele részére Misics Antal perlaki lakos 
javára bekebelezett holtiglani haszonélvezeti 
szolgalmi jogának fentartásával

1905. évi január hó 4-én d. e. 10 órakor 
a perlaki kir. járásbíróság tkvi hivatalában 
Dr. Tamás János ügyvéd vagy helyettese 
kézben jöttével megtartandó árverésen el
adatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a lenti 
kikiáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében 
lelenni kötelesek. 34,9

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1904 évi november hó 18.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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