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

Háború és anya.
A városokból, a háborúnál és a hábo

rúra való hajlam fötermőhelyéről békeelle
nes polypkarok nyúlnak ki minden irányban, 
mindent megmérgezve. A vidék azonban 
nagyobbrészt a városok szellemi vezetése 
alatt áll és lakósai nagyon jól tudják, mi
lyen fontos szerepet játszanak ott a katonák 
Azoknak a katonaság, ennéllogva a kultúra 
nagy vívmányának kell, hogy feltűnjék. A 
külső fény káprázatának hatása alatt álla
nak, a nélkül, hogy a báltérben alattomo
san leselkedő szörnyű komolyságot megér
tenék. Sőt a városi lakosság nagyobb része 
sem látja a dolgot más színben.

A tömeg nagyobbrészt azon ember né
zeteinek befolyása alatt áll, a kinek szellemi 
bűvköre rájuk hat és nagyon nehéz szelle
mi bilincseket széttörni, hogy önálló gondol
kozásra felkűzdhessűk magunkat Ha a há
ború szörnyetegét a szellemi élet minden 
gócpontján minek tekintenének, ami ellen 
minden erőnkkel küzdenűnk kell, akkor nem 
késne sokáig az általános változás. A béke 
ellen sokat nyom a latban azon körülmény 
is, hogy a társadalom vezéremberei, vagyis 
inkább azok, akik a világ szemében azok
nak tartatnak, nagyobbrészt, sőt egyes kö
rökben majdnem kizárólag a katonapályának 
szentelik magukat. Születés, hatalom és gaz
dagság ezen személyiség körül bizonyos ne
mét a szentség glóriájának terjesztik. Ők a 
társadalmu létrának legmagasabb fokain ál
lanak és igy magasan állanak a nagy tömeg 
fölött, mely bámulattal tekint fel hozzájuk

A háboiu szörnyeteg ellen az emberiség 
csak a mohón gyökeredző erős védgát ál
tal védelmezhető Ez pedig csak igy támad

hat, ha jövő nemzedék azt a tudatot nyeri, 
hogy van még nagyobb érdek is a hadinál.

A háború férfiait, a kiknek ténykedése 
zajjal és rombolva az előtérbe tolakodik, a 
fiatalság előtt dicsőítve említik. Alakjukat 
világító fákl fának tartják az ifjúság előtt és 
a béke emberei, a kik építenek és fenntar
tanak mindent, csak másodsorban említett
nek, —  ha ugyan rájok kerül a sor A fia
talságot nem azzal foglalkoztatják, a mi az 
alkotásra, hanem azzal, ami rombolásra irá
nyul. De hát még a mi korunkban is a 
történelem tanitása nagyrészt nem más, mint 
a háborúra való tanítás.

Az emberiségnek a háborúra való szok
tatása első sorban a családot terheli. Mert 
hiszen itt vettetik meg az alap.

Igaz, hogy igen rövid az idő, melyben 
az anya föltétlen befolyást gyakorol gyer
mekére. Ez a gyermekkor arasznyi ideje. De 
ezen idő alatt az anya gyermekét teljesen 
bírja hatalmában — fha ezt a hatalmas u- 
gyan ki tudja használni. Ismeretes dolog, 
hogy éppen a nagy férfiak létüknek legjobb, 
legfontosabb és legnemesebb részét szülei 
házuknak és különösen az anyai befolyás
nak köszönhetik.

Az anya hatalmában áll, hogy a gyer
meket —  és vele az emberiséget —  a há
borútól elidegenítse és hogy oda törekedjék, 
hogy ezen fogvicsoritó, örökké fenyegetődző 
és ijjesztő szörnyeteg végre árnyéktalan 
semmiséggé olvadjon Össze. Még ha nemis 
sikerül neki a kisdedeket a katonasággal 
való, akármilyen érintkezéstől teljesen távol
tartani: mégis arra törekedhetik, hogy ezt 
az érintkezést lehetőleg megszorilsa és meg
akadályozza Hiszen van a természetben és 
az életben is annyi fontos és valóban érté

kes dolog, amire a gyermekeket figyelmez
tetni és rávezetni kell.

Nem nehéz igazi részvétet ezek iránt 
bennük felkelteni és az után hozzájárul ah
hoz, hogy őket más, külsőleg is a nép
gyilkosság megszemélyesítésétől eltávolitsuk.

Ezen részvétel azonban nemcsak külső 
eltávolódást, hanem belső elidegenedést is 
okoz. Ez látja el a gyermeket szellemi táp
lálékkal és jóllakatja vele úgy, hogy nincs 
szüksége erre, hogy egy a belsejében táton
gó űrt katonajátékkal (akarja be. Az anya 
azután ama végzetteljes érintkezésnek befo
lyását más módon is megsemmisítheti. Fel
világosíthatja a gyermeket arról, hogy ezek 
a katonák, ezek a várfalak ott tulajdonképen 
mit személyesítenek és olyasvalaminek tün
tetheti fel előtte, a mi fölött az emberiségnek 
saját maga fölött pirulnia kellene, és ami
től igyekeznie kellene, hogy szabaduljon.

Rámutathat arra, hogy ez a tévhit 
mennyit nyel el, mi mindent áldoznak neki 
Ilyen magyarázatnak azonban a gyermek 
töltogásához mértnek kell lennie.

Nagyon jól éreztetjük a gyermekkel ezen 
igen komoly dolognak komolyságát, a nél
kül, hogy ijesztők legyünk előtte. Ezen ma
gyarázatok kellő módon és helyen nyújtva, 
nem is fognak a gyermek víg kedélyének 
ártani. Hogy milyen alakba Öntsük, hogy jók 
és célravezetők is legyenek, azt természete
sen azoknak kell tudniok, akik a gyerme
ket az életbe bevezetik —  s igy első sorban 
az anyának.

Mihelyt a háza gyermeki lélek fogékony 
talajába a béke magvait elhintette, akkor 
már megvan téve a legfontosabb kezdet ar
ra nézve, hogy a fiatalságot annyira egybe-
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Valaki, a kivel R&gusában találkoztam, a ki 
Korfuból érkezett oda, azt mondotta nekem, hogy 
Korfu városa nagy csalódást fog okozni, ha vala
mi buja vegetátióva! körülvett és telített helyet 
vélük Ьецпе feltalálni és az illető szerint Korfu 
városának csak látképe szép. Ez az állítás m a
gára a városra vonatkoztatva csakugyan igaznak 
bizonyult. A ki azt reméli, hogy Korfu városában 
is gyönyörködhetik oly pompás és hatalmas pál
mákban vagy egyéb délszaki növényekkel ékes
kedő kertekben, mint Ragusában az alaposan ki
ábrándul, bár utóbbi város jóval északabra fek
szik. Maga Korfu városa prototipje az olasz ten
gerparti kis városkáknak: zeg-zugos szűk utcáiban 
folytonos tolongás fül sükelitő lárma, piszok és 
sár, kikötőjében az a bizonyos megáporúlt nyers 
és döglött hal szag, mely az ott való tartózkodást 
tűrhetetlenné teszi. Úgynevezett fő-utcája is csak 
ép oly széles, hogy két kocsi alig— alig kerülheti 
ki benne egym ást; legelső üzletei nem haladják 
túl egy kisebb magyar városkáét és az egész vá

rosban nem kapni valami eredeti, valami külön
leges olyan tárgyat, melyet sajátos korfiui emlék
ként hozhatnánk haza. Magában a városban nincs 
egy jóravaló restauratio vagy kávéház, nincs egy 
árnyas kertecske, a hol pihenni lehetne és nincs 
egyetlen könyvkereskedése, a hol, ha egyebet nem, 
legalább a város közelebbi ismertetésével foglal
kozó művet lehetne megszerezni. Csodálatoskép, 
hogy mig egyes német kiadók egész jelentéktelen 
apró—cseprő, alig ismert nevű német és osztrák 
városkákról külön »ßaedekkereket« adnak ki, ad 
dig Korfuról ilyet egyáltalában nem, még magá
ban a városban sem lehet kapni, s habár éven
ként sok ezerre megy az o tt megforduló különféle 
származású utasok száma, azok csak egyes egész 
országokat tartalmazó útikönyveknek Korfut és 
környékét csak igen gyér megjegyzésekkel tárgyaló 
részeire s egyéb föld és néprajzi művekre vannak 
útalva. Nemkülönben csodálatra méltó, hogy ha
bár a sziget őstörténete számos évezredre nyúlik 
vissza, az egész szigeten a görög vagy római idő
ből származó egyetlen darab régi emléket, romot 
vagy bármi egyéb a régmúltra emlékeztető m a
radványt nem lehet találni, viszont azonban a 
görög stylban épült, de jelenleg kaszárnyául szol
gáló királyi palotán kívül, nincs a városban egyet
len megtekintésre méltó középület sem. Az érkező 
idegenek befogadására két magát »Grandhotei«-nek

nevező szálló szolgál, melyeknek árai megfelelnek 
a legnagyobb idegen országbeli : hotelekéinak, el
lenben minden egyébb réinségesen alul marad a 
büszke névnek

Az egész város egyébként, ép úgy mint a 
sziget, a legnagyobb mérvű dekadencia, visszafej
lődés processusát mutatja. Az angolok annak ide
jén gyönyörű teret létesiteltek a város s az azt 
uraló u. n. északi és déli citadellák közt. Ez utób 
bi kettő a part közelében fekvő két apró szige
tecskén jobban mondva kőszirten emelkedik, mely 
kőszirlek oldalait az angolok lesimitva és tetejét 
vízszintesre levágva körejük kaszárnyákat, tete
jükbe pedig váracsot építettek és felvonó hidak
kal kötötték össze a szárazfölddel. Tehát az an
golok a mondott helyen óriási teret létesítettek 
azt hatalmas hárssétányokkal beültették s mig a 
város felöli oldalon pompás árkádokkal díszített 
palotákat emeltek, melyek bolthajtásos folyosói 
alatt meleg napokon a legszebb angol és benszü- 
iött társaság fogyasztotta a hűsítőket, addig a ten
gerpart mentén a kikötőből a várostól mintegy 
félórányira fekvő királyi nyári palotáik remek kő
burkolattal ellátott, széles és a szárazföld felöl 
szintén hárs alékkal szegélyezett sétány, a gyö
nyörű Esplanade vezetett, a melyről felejthetetlen 
kilátás nyílik a sziget déli részére, a tengerre és 
az epirisi partvidékre. Ez a szép tér még most is



forrassza a békével, mint a hogyan most a 
háborúval hiszik.

Az iskola akkor romlatlan anyagot kap
na és nem kellene neki alapot először te
remtenie, ami gyakran esak hiábavaló fára
dozás lenne, —  hanem meglelné már az 
alapot, a melyre azután tovább építhet.

Csak ha az ifjúság a béke ügyéről tel
jesen át van hatva, akkor ez igazi gyümöl
csöt is érlelhet benne. C a e lk ó  J ó x s v t .

K Ü L Ö N F É L É K .
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás

ügyi minisztérium vezetésével megbízott ügy
vezető miniszter Gróbné Kovács Borbála 
muraszerdahelyi és Siebold Sarolta beresz- 
tóci állami elemi iskolai tanítónőket kölcsö
nösen áthelyezte.

— Halálozás Premus István folyó hó
11- én éjjel tél 2 órakor, életének 64-ik évé
ben, Paphegyen, hosszas szenvedés után el
hunyt. A megboldogult hült teteme folyó hó
12- én délután 5 órakor helyeztetett a sze
lencéi róm kalh. sirkerlben örök nyugalomra 
Az engesztelő szent miseáldozal folyó hó
14-én d. e. 9 órakor fog a szelencéi róm 
kath. templomban a Mindenhatónak heinu 
láttatni Halálát özv nején, szül Gatlió Te- 
rézen kivül nagyszámú rokonság gyászolni.

—  Uj orgona. Csáktornya nagyközség 
és környékheJi híveinek egy régi, ugyszól 
ván évtizedes vágya jutott teljesedésbe, ami
kor a helybeli Ferencrendiek ügybuzgó és 
tevékeny zárdafőnöke, főtiszt. Pestahcs Fá
bián ur tetemes költséggel egy i »j  orgonát 
állíttatott fel a templom számára. A zárda 
főnök ur, ki már eddigi rövid ittléte alatt 
is oly igazán dicséretre méltó intézkedéseket 
és alkotásokat tett, ezen ujahb leltével csak 
gazdagította érdemeit s fokozta a hívőknek 
iránta való háláját A régi orgona helyét, 
mely csakugyan lomtárba való volt már, -  
az uj foglalta el. A mull hét folyamán lelt 
felállítása befejezve. Az uj orgona, mely 20 
változatú, s pneumatikus rendszerű, Brandt 
marburgi orgonaepitő cég muuká|át dicséri. 
A szakértőkkel való megbirálása s ünne
pélyes felszentelése a közel jövőben törté
nik meg

—  Állategészségügy Folyó l»ö 2-án 
Muraköz állategészségügyi viszonyairól a kö
vetkező kimutatást közli a Földunvelésügyi 
Értesítő: Előfordult veszettség Belica köz
ségben Ivarszervi hólyagos kiütés: Alsodoni-

boru, Dráskovec, Muravid és Opporovec köz
ségekben. Sertésvész: Belica 5 u 2 m., 
Csáktornya 7 u., Jánosfalu 2 m, Kotor 3 ti., 
Muravid 3 u., Pálinovec 16 u községekben.

— Jegyzők ügye. A zalavármegyei jegy
zők fizetési pótlék-tervezetét* —  mint egy 
megyei lapban olvassuk, —  a belügyminisz
tériumban a mull napokban elintézték, a 
munkálatot már e hét folyamán leküldték 
Zalaegerszegre, s igy a régen várt pótlékot 
valószínű, hogy még e hó folyamán folyó
sítani fogják.

—  Agyonsujtotta a villám Folyó hó 
6 -án óriási pusztító zivatar volt a VI hegy- 
kerületben, melynek emberáldozata is volt. 
Várhegyen történt, hogy két hegykerületi 
ember egy nyárfa tövében húzta meg ma
gát Azonban szerencsétlenségükre rossz he
lyet választottak, mert a villám a lába ütött 
és Vukovics Márton 29 éves legényt agyon- 
sujlotta, társát pedig veszélyesen megsebesí
tette, úgy, hogy életben -maradásához kevés 
a remény Csodálatos, hogy egy fiú, ki a 
fától nem messze állt, sértetlen maradt Ez 
a kis fin azt meséli, hogy neki nem jutott 
hely a fa alatt, ezért attól nem messze te
lepedett a fül>e. Rettenetes idő volt A vil
lám egyre csapkodott és egy hatalmas dör- 
dülésnél, mikor a villámlás hdjesen kivilá
gította a tájat, erős lökést érzett. Társai felé 
nézett és ekkor látta, hogy a nagy nyárfa 
kellé van hasadva, a kél társa pedig élet
telenül fekszik a fa tövében.

Vihar. Óriási vihar dühöngött folyó 
hó 7-én Perlakon, mely a házak, gazdasági 
épületek tetejét megrongálta es több élőlát 
kiszakított Л vihar után azonban jótékony 
eső esett a szomjas földre.

A jegyzők jubileuma. A zalavárme
gyei jegyzők egylelr elhatározta, hogy az 
egylet 25 éves fennállásának napját, f év 
szeptember hó 28-ál. a vármegye székhelyen, 
Zalaegerszegen díszközgyűléssel megüniiepli. 
E tárgyban az egyesület elnöke lelkeshangu 
fölhívást bocsátott ki az egyesületi tagokhoz

Anyakönyvi statisztika Csáktornya 
nagyközség anyakönyvi kerületében I évi 
juliiis havában a következő bejegyzések tör
ténték Születtek Vláhek Anna, Tkalcsecz 
Mária, Kaczun Anna, Hopp Paulina, Petek 
Ferenc, Szabó József, Tislárics Mária, Novak 
Anna, Vidovics István, Bek Ferenc, Szalay 
László, Kovácsics István, James Győző, Gul- 
lermaim Mária, Bednyák Mária, Sztráhuuya 
Anna, Horváth Anna, Pollák Jenő, Hunyak

Győző. Meghaltak : Spolárics Borbála 3 éves, 
Hász József 21 éves, Szabó József 6 napos, 
Perstec Mihályné szül. Pausa Mária 55 éves, 
Vláhek Anna 20 napos, Pólyák Pál 22 éves, 
Mikulai János 8 hónapos, Szerzsán Marii 6 
hónapos, Guttermanii Mária 3 napos, Kor 
pitsch József 59 éves, Tkálcsecz Ilona 6 
éves, Bek Ferenc 17 napos. Házasságot kö
töttek : Markó János m kir póstaszolga 
Csáktornya —  Nádasi Rozáliával. Beekmül- 
ler Ferenc uhlanos ezredbeli gyógykovács 
Csáktornya —  Krolendorfer Máriával Vido
vics Pál kovácsmester Csáktornya —  Sego- 
vics Terézze! Grábár Ferenc asztalosmester 
Csáktornya —  Belső Terézzel.

—  Csendőrök és parasztok. Folyó évi 
április hó 23-án vígan mulatott Uomásine- 
czen zene mellett a Sternberger-féle korcs
mában a falu fiatalsága, köztük Sztráhia 
Mihály és Tomásek György A korcsmáros- 
nak is voltak vendégei, a falubeli csendőr- 
őrsvezető és két csendőr. Midőn este 9 óra
kor a korcsmáros a szokásos zárórát kihir
dette, a mulatók csak erőszak alkalmazása 
után távoztak. Sztráhia és Tomásek azonban 
látván, hogy a csendőrök továbbra is olt 
maradnak, bosszút forrallak ezek ellen Mi
dőn a csendőrök a korcsmát elhagyták, 
Sztráhia és Tomásek ezeket megtámadták 
és Tomásek rajtuk 8 napon belül gyógyuló 
sebet ejtett A nagykanizsai kir. ügyészség 
hatóság elleni erőszak és Tomásek elten kü
lön könnyű lesli sérlés vétsége miatt emelt 
vádat Vádlottak a főtárgyaláson a tanuk 
állításait tagadták és úgy tüntették fel az 
esetei, mintha a csendőröket terhelné a fe
lelőség A kir. törvényszék Tomásek Györ
gyöt bűnösnek találta, és 14 napi logházra 
ítélte A hatóság elleni erőszak vádja alól 
azonban mindkét vádlottal felmentette.

Vásári tolvajok. A folyó hó 3-án. 
Csáktornyán megtartott országos vásár al
kalmával ismeretlen tettesek Hainec Boldi
zsár perlaki lakos kárára mellénye zsebéből 
I drb pénzeslárcát 160 kor pénztartaloni- 
inal elloptak A csendőrségnek sikerült a 
tolvajokat Somogyi Silkó János, Bubuc Ka
ta és Bognár Róza egyedulai, valamint Papp 
György hahóti lakosok, ismert vásári tolva
jok személyében elcsípni, kiknél a pénzes
tárca 60 korona készpénzzel fel is találta
tott, 100 koronái azonban a jómadarak el
költőitek A tolvajok a helyi kir járásbíró
ságnak átadattak.

— A bellatinci tanuló ifjúság a bella-

meg van ; de otl, a hol a teljesen avaron hagyott 
füvön nem katonák exercirozuak, rongyos suhan
tok kergetőznek s nng az árkádok közvetlen ко 
zelében van a nem túlságos mértékű desin feel ív
nak örvendő fiakker állomás, addig alattuk részeg 
matrózok verekszenek a csaposlegényekkel; a hars
ainkban az idők folyamán előállott hiányok után 
pótolva nincsenek és a még meglevő Iák közt ki 
feszített kötelekben gyanús tisztaságú »kimondha
tatlanokat« és egyéb fehérneműeket lóbáz a szél. 
Az esplanadeon nincs egy pad, a hová le lehetne 
ölni, és a remek szépszégű kőül nemcsak fenn 
tartva nincs, hanem e helyett a part kőszegélyéi 
tolvajkezek kikezték házépítési célokra. Egy általa 
ban az idegenek kényelméről legcsekélyebb gon 
doskodás sem történik és a modern korral való 
haladást csakis az épülőfélben levő, kasinónak ne
vezett játékbarlang dokoinentálja, a mi mégis a 
mellett látszik bizonyítani, hogy tudja ám a gö
rög, mi kell az idegennek

Érdekes népies viseleteket nem látni az ut 
cákon, ellenben sok katonát A tisztek öltözéke 
nagyon hasonlít a mienkéhez ellenben a bő bn 
gyogókban büszkélkedő közlegények félméteres pi
ros papucsaikban és ezek csúcsán piros, fekete 
vagy fehér, gyermekfejnagyságu pontonokkal rop 
pánt komikus benyomást tesznek Az utcai életei 
rendkívül élénkíti a folytonos daloláj, mert Kor

fuban mindenki énekel. Eredeti szokás többek közi, 
hogy esténként úgy in óra tájban ad hoc énekes 
csoportok Verődnek össze és énekelve járják be a 
várost, éjjeli zenével kedveskedve előkelőségeiknek, 
nemkülönben a nagy szállókban lakó idegenekrek. 
Első éjjel kellemesen lepett meg a több rendbeli 
énekkarok változatos, de általában inétabus alap
hangú dalainak előadása, de mikor a concert nap, 
nap után éjfélulán 2 — 3 óráig eltartott, a prog
ramul pedig meglehetős egyformaságban kezdett 
szűkölködni, és a tulságha menő elvezelet álmat
lansággal kellett megfizetnem, a mulatság kezdett 
terhessé válni, de tőle szabadulni, sajnos nem 
lehetett

XIII.
Ha ily körülmények közt Korfu városa nem 

is mutatkozott előttem abban a tündén fényben, 
a melyben látni reméltem, környéke annál reme
kebben I к ni lakozol! ki és korfui látogatásom min
dig legszebb emlékeim egy ike marad Már a ha
jóról is páratlanul szép a tengerből kiemelkedő, 
a parton ainphiteathralisan kiterjeszkedő s cile- 
del Iáival, különösen jellegzetes alakulaté város 
látképe mögötte a gyönyörű Monte Deca-vnl. Ki 
kötőjének vize igen mély és északfelé a régebben 
erődítési célokat szolgáló jelenleg azonban villa
várossá fejlődő kis Vido szigel által védett levéli, 
igen alkalmas nagy hajók befogadására is. Teher

áru torgalina természetszerűen nem nagy, de sze
mélyforgalom annál kiválóbb és említettem tulaj 
donságainál fogva az angol földközi hadihajóraj
nak igen gyakori pihenőjéül szolgál. Ottani cousu- 
lunk Gróf Crennville szives közbenjárása folytán 
alkalmain volt az épen otl horgonyzó hajórajnak 
vezérhajóját, a csak pár évvel ezelőtt tengerre 
bocsátott »Essex« páncélos cirkálót, melyen nem 
rég a welsi herceg neje kíséretében telt nagyobb 
utazást, megtekintenem és a rendelkezésemre álló 
ajánlat következtében rendkívüli előzékeny hajós
tisztek közreműködésével e tengeri szörnyeteg leg 
apróbb részleteibe is‘betekintettem, kezdve a welsi 
hercegi pár által lakott, most azonban a hajóka
pitány rendelkezése alatt álló pazar berendezésű 
3 szobás illetve kabinos lakosztálytól, a 800 főnyi 
legénység és a gepek, fegy verek és muníció elhe 
lyezésére szolgáló hajófenékig. A tisztek mindegyi
ke saját kabin felelt rendelkezik a legkényelmesebb 
berendezéssel, a melyből egy—egy kis kézikönyv 
tár sem hiányzik ; a tisztikarnak van ezenkívül 
külön etiédlóje és dohányzója is A közlegénység 
szellemi táplálékáról szintén van gondoskodva, a 
mennyiben Anglia leghíresebb íróinak munkáival 
felszerelt nagy könyvtárból hetenként egyszer 
mindenki kikölcsönözhet egy—egy művel.

A déli citadellából elragadó kilátás nyílik a 
városra és közvetlen környékére, melynek egyik



tinci polgári olvasó-kör könyvtára javára 
1905. augusztus hó 13-án Ballatincon mű
kedvelő előadással egybekötött táncmulatsá
got rendez. Beléptidij: I. rendű ülőhely 2 K, 
II. rendű ülőhely 120 K, állóhely 60 fillér. 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatság 15-én 
fog megtartatni. Előadják: >A Sárdi ház« 
cimű népszínművet 3 felvonásban. Irta Gé- 
czy István. Személyek: Sárdi Tamás, városi 
tanácsos, Toplak István. Erzsiké leánya, Gaál 
Katica. Komáromi Berti, Czigán István. Ko
máromi Mariska, Csacsovics Mariska. Bállá 
Irén színésznő, Gaál Nelli. Csengéi színigaz
gató, Barla József. Dörgő, Csacsovics István. 
Bodor, Lámm Arthur. Kéri, Czigán István. 
Ligeti, Nagy József. Patyi Vera helyszerzőné. 
Zsilavecz Amália. Glück Mór kereskedő, Gaál 
Géza Miska cseléd Sárdinál, Kontier Gyula. 
Garami Béla aljegyző, Széchy Lajos. Istók 
Lenci fiatal gazda, Barta József. Julcsa cse
léd Sárdinál, Csacsovics Annuska. Janó dró
tostól, Csacsovics István. Történik egy na
gyobb kunosi városban, az I-ső és H-ik 
felvonás közt egyévi időköz. Kezdete este 8 
órakor. Utána tánc kivilágos-kivirradtig.

—  Késelés. Pompos József szépmajori 
lakos ugyancsak derék legény a maga ne
mében, nemcsak az ásót, kapát, hanem, —  
ami nem igen válhatik dicsőségére, —  a kést 
is tudja forgatni. Múlt hó 30-án ugyanis 
Verbánecz Imre nagyfalusi lakos fején és 
karján késsel oly súlyos sebeket ejtett Pom
pos, hogy Verbánecz bizony 18 napig kény
telen viselni a sebeket, mig meggyógyul. 
Pompos a csendőrség előtt beismerte gonosz 
cselekedetét, s most várja a bíróság Ítéletét.

—  Baromfira fá jt a foga. Horváth Já
nos IV. hegykerületi, lohoveczi lakos úgy 
gondolkodott, hogy a mostani ugorka időhöz 
mily jól esne egy kis hús is, mert hát az 
ugorka magában semmi; de már ugorka és 
hozzá baromfi hús . . . .  nyom valamit a 
latba! Fogta magát ő kelme és m hó 30-án 
Murott Antal erzsébetiaki korcsmároslól ko
ra reggel 4 drb. csirkét és 1 ludat 7 kor. 
értékben ellopott. Azonban a csendőrség jár
őre nyomra jutott, a jó madarat megcsípte, 
s a helyi kir. járásbíróságnak feljelentette.

—  A Körmend— muraszombati vasút, 
amely tudvalevőleg néhány kilométeren Za 
lamegye területén fog futni s amelynek ki
építése Zalalövő vidékének nagy érdeke, 
végre mégis megépül. Hat évi fáradságos 
munkába és utánjárásba került, amíg a va
sút engedélyese Barlhalos István pápai ügy-

legbájosabb pontja a Monrepos (az én nyugalmam) 
nevet viselő, hatalmas parkkal körülvett görög 
stylban épült egész kis királyi kastély. A megle
hetősen elhagyottnak látszó egy domboldalon el
terülő park szép, régi fákkal szegélyezett utaival, 
bájos, a tengerre és a szemközti epirusi partokra 
kitekintést engedő árnyékos zugaival a helybeliek
nek és idegeneknek egyaránt legszívesebben láto
gatott üdülő helye. Az Achileonon kívül csak itt 
láttam néhány szép pálmát. Maga a kastély, fenn 
a hegytetőn, nagyon szép kilátást nyújt minden 
oldalra, a látogatók részére nyitva áll. Egyébként 
rendkívül egyszerű berendezésű, semmi érdekes 
műtárgyat nem tartalmaz, de rendkívül kedves a 
király dolgozó szobája, melynek asztalain a király- 
lyal rokonságban álló orosz, német, angol stb. fe
jedelmi családok tagjainak arcképei vannak ki
rakva ; ezeket is ott jártam előtt néhány héttel a 
középtenger meglátogatása alkalmából Korfuban 
is kikötött német császár tiszteletére rakták ki. 
mert a német császár a kastélynak különben igen 
primitiv kinézésű ebédlőjében fél órai délelőtti 
ozsonnára szintén megjelent.

(Folytatása következik).

véd és zalalövői nagybirtokos össze tudta 
hozni a szükséges törzsrészvényeket. A va
sutat valószínűleg szeptemberben kezdik épí
teni. A financirozást a berlini Erlangen cég, 
az építést pedig Fábián Lajos mérnök vál
lalta* el. Barthalos István Muraszombattól 
Regede felé az ország határáig vezetendő 
vasútra is megszerezte az előmunkálati en
gedélyt, de az osztrák kormány a Regedé
vel való kapcsolatra nem adotl engedélyi, 
igy tehát ezl a vonalat egyelőre nem lehet 
kiépíteni

— Szülök figyelmébe ajánljuk HÖHER tan- 
és nevelő-intézetét Budapesten (alapitalott 1853- 
ban). E kitűnő hírnévnek örvendő intézet magában 
foglal 3 osztályú felső-kereskedelmi iskolát, mely 
teljesen egyenrangú az állami, községi és testületi 
felső-kereskedelmi iskolákkal — és négy os/.tályu 
polgári iskolát. Bizonyítványai államérvényesek és 
az egyéves önkéntességre jogosítanak. Vidéki ta
nulók az iskolákkal kapcsolatos nevelő internátusba 
felvétetnek. — Értesítést küld RÖSKR JÁNOS 
igazgató, Budapest, VI., Aradi-utca 10. szára.

—  Kápláni áthelyezés. Cepanec Já
nos stridói káplánt, akinek nemrég szálka j 
volt a szemében a magyar címer, s kit e-j 
miatt egy erdőőr alaposan megleckéztetett,j 
a zágrábi szentszék egy horvátországi köz
ségbe helyezte át. A zágrábi szentszék ezen 
intézkedése mindenütt köztetszésben része
sült és közmegelégedést szült.

—  Mintagazdaság Muraszombatban. A 
földmivelésügyi miniszter értesítette a mu
raszombati járási gazdakört, hogy a gazda
kör kérelmének eleget téve, Muraszombaton 
rónai mintagazdaságot fog berendezni. A 
minlagazdaságnak előzetes tanulmányozására 
Koerter István dr. miniszteri kiküldött a na
pokban Muraszombaton időzött és tárgyalást j 
folytatott a gazdakörrel.

—  A király és a nagykanizsai iparos
segéd Vágó Árpád nagykanizsai iparossegéd; 
bőrbe lepréselte őfelsége és néhai Erzsébet1 
királyné arcképeit és elküldlo a kabinetiro
dának, honnan a múlt napokban érkezett a 
nagykanizsai tanácshoz a válasz. Ebben tud
tára adják Vágónak a legkegyelmesebb elis
merést a szép munkáért, egyúttal 5 darab 
aranyat utalványoztak ki Vágónak. Nagyka
nizsán nincs is most boldogabb ember Vágó 
Árpádnál.

— Veszedelmes éjjeli kaland Fürst An
tal budapesti utazónak, Fürst Sándor nagy- 
kanizsai állatorvos bátyja, veszedelmes ka
landnak volt a szenvedő hőse f. hő 5-én, 
szombaton é|jel 3 órakor A vasútra akari 
kimenni, mikor az Erzsébet-téren reá ugrott 
a Strem és Klein cég kutyája és össze visz- 
sza marcangolta. Először a bal arcába ha
rapott, majd leteperte és a földön mindkét 
karjából és lábából darabokban szaggatta a 
húst. A nagy jajgatásra többen odasiettek, 
kik a kutyát elzavarták A súlyosan sérült 
Fürstöt a rendőrségen kötözték be. A kutya 
gazdáját feljelentették.

— Agyonrugta a ló Tollár Kálmán, 7 
éves fiúcska ebédet vitt Barátok fa pusztán 
dolgozó idősebb testvérének, hol egy ló meg- 
rugta s pár napi szenvedés után meghalt.

— Megölte egy légy Háry Mihály bors
fái biró arcát megcsípte egy légy A csípés 
helye veszedelmesen kezdett dagadni, de a 
biró nem tulajdonított nagy fontosságot a 
dolognak. Később rosszul lett s az orvos 
már nem tudott rajta segíteni. Kinos szen
vedés után vérmérgezésben meghalt.

—  Zalavármegye a szabadságharcban 
cimü munkám bővített kiadására még csak 
112 példányig történt előjegyzés. Legkeve
sebb 300 példány kell ahhoz, hogy veszte
ség nélkül a nyomtatáshoz foghassak. A

könyv 300— 400 oldal lesz; előjegyzési ár
ban 3 К. a megjelenés után 4 K. lesz az 
ára. Pénzt most ne küldjön senki, majd 
csak a könyv megjelenésekor. Kérem főkép
pen a zalai birtokos, plébános s jegyző ura
kat, hogy egy levelezőlapon jelentsék be 
megrendeléseiket. Nem merek addig a nyo
máshoz fogni, mig meg nem lesz a kellő 
számú előjegyzés fedezetül. Állítsunk emlé
ket a könyvben a 48-as hős zalai elődeink
nek ! As előjegyzéseket sürgősen kérem. Za
laegerszeg, 1905. julius, tiszteletiét Novák 
Mihály.

—  Orgonahangverseny és felszentelés.
Folyó hó 16-án este 8 órakor a helybeli 
róm. kath. templomban orgona hangverseny 
rendeztetik 17-én reggel 8 órakor ünne
pélyes istentisztelet, melyet az uj orgona és 
a templom előrészének felszentelése előz 
meg.

—  A drótos-füzetek ellen. Az iskolák
ban használatos füzetek nagy része drót- 
kapcsokkal van összefűzve. Ebből azonban 
igen gyakran nagy bajok származhatnak. A 
drót ugyanis megrozsdásodik és a tanulók, 
midőn a tanító élvezetes előadására való fi
gyelem közben ezen rozsdás kapcsokat fog- 
dossák, játszanak velük, könnyen mérgezést 
kaphatnak. E baj elkerülésére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, 
melyen a drólkapcsos füzetek használatát 
megtiltja.#



Csáktornya, 1905. augusztus 13-ga 33 Broj.XXII. teéaj.

Sve poáiljke se tiőué zadríaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
íme, Hargitai Joíefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo;
knjiiara F isch e) F ilipova, 
kam se predplate i ohznune 

poáljaju.

MEDJIMURIE
na horvatskom i magjarskom jbziku izlazeci druítveni, znastveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 k0r.
Na őetvort leta . . 2 kor

Pojedini broji koätaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

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

Magjarska vu brojili.
Jedne átatistiőke novine, kője svaki me- 

sec izpiáeju, kakov je staliá vu orsagu gle- 
de mnoZina ljudstva, marve, gospodarstva i 
t d., su sada dale vun átatistiku od juniuá 
meseca. Mi budemo tu za sada vun zeli sa- 
mo onu stran koja se puőanstva tiőe i med 
tem budemo pokazali í na broj vuri selitbe.

Ako gledimo jednu ali drugu átatistiku, 
obodvoje su hujáe za nas, как su lani vu 
juniuáu bile. Jer dók je i naravno pomno- 
Zanje ljudstva takajáe opalo na menjái broj. 
zatoga je izseljitba dvakrat vekáa bila как 
lani. Jedino samo Zenitve su letos sa jeze- 
ropetstotinom vékáé, как lani vu juniuáu. 
Zabadav je ljudi se nemreju Zenitve —  
odevéiti.

Vu pomnoZavanju ljudstva se je Ijetos 
vu juniuáu 55,34-9 dece narodilo Zivo, avn- 
mrlih broj je svih skupa 39,563, dakle vu 
juniuáu se je ljudstvo pomnoZalo sa 16,786 
ljudmi po naravskim naóinu. Ako sada pri- 
spodobimo ovaj broj к broju lanjskoga ju- 
niuáa, Ijetoánji je vnogo hujái, kaj osobito 
Ijetoánjeg juniuáa guslo pomiranje zrokuje. 
Porodah broj je sa 300 bil menái как lani 
vu juniuáu, a pomiranja broj pák je sa 3 
jezere bil vékái как lani vu juniuáu, poljeg 
toga je anda pomnoZenje sa 3300 brojom 
menáe letos, как lani vu juniuáu.

Ako do sada minuCe pol leto gledimo 
tu je joá hujái staliá как je lani bil vu pr- 
vih áest mesecah. Porodj<nie istina da je 
raslo 1700, kaj je jako malo. ako gledimo,

da je proti tomu pomiranje sa viáe как 49 
jezer brojom se povekáalo öez ovih áest me- 
secov, lak da je naravno pomnoZavanje 
ljudstva vu ljetoánjih prvih áest mesecih sa 
47,500 menjái, как je lani bil vu prvih 6 
mesecih.

Najviáe se njih je narodilo na levoj 
strani Tisze (na jezero dojde skoro 4), naj- 
menje se njih je narodilo na desnoj strani 
Dunave, kam i mi spadamo (na jezero 2 i 
pol.) Pomiranje je takaj na levoj strani Ti
sze bilo naj vékáé (na jezero 2 .)

Vu letoánim juniuáu mesecu je sve 
skupa 5860 ljudi otiálo vu stranjske orsage 
i to 5608 sa pulnicom a 252 ljudih bez 
pntnice. Med vun otiáiimi njih je bilo 3392 
dvanajst Ijet stareái muZki i 1737 dvanajst 
Ijet stareáe Zenske a 731 pák od dvanajst 
Ijet mlajáe dece.

Íz med ovih njih je najviáe vu Ame- 
riku iálo i to 4844 ljudi, a ovi drugi pák 
su vu druge orsage se izseljili. íz Hrvatske 
I Slavonije njih je otiálo vun sa pulnicom 
1600, a bez putnice njih je otiálo 287 sve- 
skupa 1887 ljudi iz ovih je vu Ameriku 
otiálo 1479 ljudi. Cez Fiumu njih je íotiálo 
iz Magjarske s Hrvatskom skup: 1740 ljudi.

Zenitvu je sklopilo vu juniuá mesecu 
vu celoj Magjarskoj drZavi 12,734 parov. 
Iz toga na materinsku Magiarsku opadne 
11,511 a na Iirvatsku-Slavónsku 1,223. Ako 
letoánji broj sa lanjskog juniuáa brojom 
skup prispodobimo tak je letos. 1500 viáe 
Zenitve se klopilo, как lani: ako pák proálo 
pol leto gledimo, tak je Ijetos 4500 viáe Ze
nitve bilo, как lani vu prvih áest mesecah.

Politiöki pregled.

Vu najnoveáe vreme se vnogo govori 
od negdaánje vladine stranke iliti desne 
stranke. Óva stranka bude se razdelila i 
őlani njeni budu ili к levim strankam se 
priklopili ili pák budu drugu stranku naéi- 
nili. Osobito zanimivo se gledi prama sed- 
nici öve stranke, koju bude ovoga meseca 
23-ga drZala. To jedno je istina da njih je 
vnogo nezadovoljnih vu desnoj stranki.

Bánffy Dezső baron takaj se trsi na 
tém, da desna stranka se razdeli i da ölani 
vu njegovu novu stranku stupiju. Zbog to
ga BáníTyevoga trsenja je véliki nemir bil 
vu politiCkim svetu, ali se je pomiril, kada 
je Koááuth sam rekel, da bi dobro bilo, ako 
bi desna stranka vu leve stranke stupil i. jer 
onda bi taki zgubili vu Beéu pomoC, sa ko- 
jom neóeju zvráiti, kaj narod zahteva.

I sam Apponvi véli, da bi jako dobro 
bilo, ako bi se desna stranka raziála. Proli 
tomu je jako Tisza István gróf vodja desne 
stranke. Ön je sada vu svoje »UJSAG» no- 
vine bil pisai, da naj skup ostan? desna 
stranka.

Predsednik orsaCkog spraviáCa Justh 
Gyula bude joá ovoga meseca pohodil hor- 
vate vu Zagrebu. Tu bude razpravljal sa 
znanieniteáemi hrvatskimi politikusi i bude 
se spoznal sa zahtevami hrvatov.

Levih strankah odbor je ovoga meseca 
lü-ga i 11-ga sednicu drZal, od kője bude
mo vu sledeCim broju pisali. Na ovu sed- 
nicu je i Apponyi Albert gróf doáel iz svo-

Z А В A V A.

Teéina prva voznja na kotacu.
Zakaj se je teca Treza vuCila voziti na 

kotaCu?
Prvo: vtruc svojim neéakinjAm. Drugo: 

íz zabave, a tretje —  no to je bilo najglav- 
nije i zato je zamuéala. —  Zakaj bi Coviek 
tim neCakinjam sve poveril? —  —  One su 
i bez toga svaku tajnu na brzo odkrile. —  
Öve neCakinje su teci odviáe Zalaburile о 
svojih zanimivih dogodjajih, dók su na ко 
taCu, jer mnogo toga dojde Covieku pod 
voZnjom na kotaCu. Öve dane n. pr. se je 
neCakinji Pepici dogodilo, da kad je u druZ- 
tvu kotaókom se sa liepem Karlekom jed
no malo naprvo odkotarala, ju je ov na je- 
dan krat zapital, nebili bilo licpo ovak za- 
jedno kroz Zivot se koturati. Ili neCakinji Fa- 
niki, koja rado pripovieda, как se je jednoC 
sama odkoturala pák je uzput imala tu nes- 
sreCu, da se je skupa skotaCom sruáila. То 
se je kasnije izpostavilo, da nije bila nika- 
kova nesreCa, jer joj je odmah nieki galantni

mladiC u pomoC priskoCil, koj ju je tak 
njeZno zdignul i u pridoála kola sloZil, da 
je Fanika joá miesece pripoviedala о svojem 
osloboditelju, как ju je ljubko oko pojasa 
zaobjel I к jednoj klupi odpeljal te se tik 
nje sei, dók su kola doála, na koja je onda 
nju, skupa sa zvinjenim kotaCom namiestil 
i njoj na zadnje ruku kuánul te ju zamo- 
lil, da mu dade opet priliku ánjom se sas- 
tati —

»Je, je,» —  znala si je teca Treza po- 
slie ovakoyog pripoviedanja zdehnuti — »je 
su za moje mlade dane bili kotaCi iznad- 
jeni, nebi ja danas tu sedela kakti stara 
frajla!»

I anda je tak doálo, da se je teca Tre
za na jedan krat sa novim kotaCom u lie- 
pom »dressu» (kotaCka органа) postavila u 
koluraáku ákolu. Makar da ju »dress» nije 
nikaj poliepáaval, ali za petnajst godinah 
mladja, se je ipák u njem Culila, jer srdce 
njezino je bilo mlado polag njezimh Ceter- 
desetih.

Teca je bila dobar dijak, te je na sko
ro tak daleko dotierala, da je mogla posve 
sama sa kotaCom van na cestu. Prvi krat

vani, vozila je sim tam nagibanjem kotaőa 
med taCkami i koli na putu, kraj lajajuCih 
pasah i kunuCih ljudih, su prestraáeni pred 
tűm cik cak voZnjom na stranu skakali jer 
je ona hotela svojim kotaCom sve povoziti, 
kaj joj je pod kotaC doálo. —  Ah, da bi 
ljudi bili znali, kakova je bura u njezinom 
srdcu burila! —

Ona se je za guvernal Cvrsto prijela te 
niti lievo niti desno pazeCa jurila je napred 
ostavIjajuCa za sobom cieli obiak praha 
Ovak se je dokoturala u jedan predvaroáki 
drvored i ovde je naumila jedno malo si 
odpoCinuti jer joj je od jurenja véé i di- 
hanje zmenjkavalo; ali »Coviek misli a ko
taC odredjuje!» —  Na jedan krat joj kotaC 
dojde na malo veCi kamen i plumps —  tu 
je leZala teca Treza sa liepim »dressom» u 
prahu, как je duga i áiroka.

Kad joj je prvi strah proáel te se je 
hotela baá dignuti, eto —  о ugodno izne- 
nadjenje! —  pribliZava joj se nieki otmiem 
gospodin sriednje dobé, koj joj odmah po- 
maZe pri gore stajanju te ju ljubezno pila: 
»Valjda se milostiva nisu ozliedili?» Evő, tu 
je bil vitéz! —  »Baá tak, как u Fanike slu-



jega imanja i pred sednicom se je ziáel sa 
Justh-om predsednikom orsaCkog [spraviáCa.

Minister poljodelavskíh poslov, György
Endre je takaj pred jednim novinarom na- 
Cinil jedno izjavljenje. On véli, da do sep- 
tembra 15-ga bude ostal vu sluZbi ali duZe 
ne. Do onda —  véli —  ili bude se napra- 
vil mir vu politiki, pák njega veC nebude 
treba, ili bude doálo podsilno vladanje, ko- 
jemu on neCe na pomoC biti.

Tabor vu Aáiji.

Dakle zapoCel j se je, kaj celi svet Zelj- 
no Ceka, razpravlanje rnira. Ovoga meseca
9-ga se je drZala prva sednica i jednu vu- 
ru dugó je trajala. Najprije su svoje povje- 
rene liste pokazali povereniki i vu jednim 
su odluCili, kaj bude se vu sledeCoj sednici 
razpravljalo. Dogovorili su se, da bude jezik 
razpravljanja francuzki i englezki, i na ovih 
dveh jezikov budeju se vodili protokoli. Kaj 
se tiCe daleánjih sednicah, tak se vidi, da 
rusi nikak nebi radí platili japancom ni- 
kakvo povraCanje. Так piáeju to jedne no- 
vine, akoprem na bojnom polju se tak ka
ié da budu japanci opet nabuhali ruse.Так 
javi to sam LineviC ruski vojskovodja. Naj- 
nire, da su japanci iz dveh stranih zeli o- 
kolo ruse, zbog cesa su ovi nazad morali 
beiati.

Kaj je novoga!

N ea reén i m erő ik .

Malokko Janóé mérnika vu Tüskeszent- 
Peteru je nesreCa dosegla. Van je opal iz 
iepa njegovoga revolver, koj se med tim 
bil izproiil. Kugla se vu njegovo Crevo bila 
zapilila. Mernika su dopeljali vu Budimpeét 
i vu Vörös Kereszt öpital su ga namestili, 
gde öve dneve je vuinerl. Iztrainoga sudca 
vu doktoratuéki zavod su ga odpeljali Iz- 
traini sudec je odredil paranj , kője budu 
potim toga svréavali zavoda njegovi vraCi- 
telji. Iztraga bude ustanovila, da jeli po nes- 
reCi, ili pako po samoubojstvo pripetilo se je?

3fa g jn rsk o ffu  b a k e  itat iz bojnoj/n  
p o lja .

Segedinskoga 46 peáiCkog regimenta 
jednoga njegovoga prostoga soldata Sánta 
Sándora Csicserics pod oberáter sobum je 
odpeljal vu rusko— japanski boj Veliku tu- 
dju zemlju je obhodil magjarski baka, sada 
je lista pisai к svojim roditeljom, vu kojem 
ovak piáé od bója:

Lista svojega vu Mandiuriji piéem vu 
Ijetu 1905. majuéa 28. dneva. Moji dragi 
ljubleni rodítelji i moji brati i sestre; Zelim 
od Boga, da nekuliko par mojih reCih vu 
povolnim i najboláim zdravju najdeju \se 
moje ljublene. Mi veC od triuh rnesecov 
nismo videli bitku, rusi jóé podjednom sol- 
date voziju, nego zato strahovito zlo njim 
ide njihova sudbina, nego как nebi, kad su 
vse zgubili februara 22. Puleg naáega raCu- 
na zgubili su 80 jezer ljudih, 15 generalov 
25 oberétrov i niZeáih oficirov tuliko, da se 
njim nit nezna broja. Bedasti su rusi ako 
vre moremo po istinski red. Bolje bi bilo 
da bi mira napravili, jer kaj su vre do ve- 
zda zgubili, nazad nedobiju nigdar viáe.

Na znanjé vám dajem na dalje, da smo 
vezda vCinili jedno malo putovanje. Aprila 
24. se genulj jesmo iz Karbma gori prama 
Mikolzku, kamo pel dnevov putovali jesmo 
dók smo ta doáli. Odovud dalje putovali 
jesmo vu Hagarzk. Ovdi smo do konca do
áli Zeleznici. Odovud dalje veC ne hódi vlak 
samo parobrod na morju. Ovo morje je tak 
strahovito veliko, da mi smo bili na jednoj 
njegovoj strani, druga stran pako tak veliju 
nezna nigdo imali ali néma nje. Vnogosmo 
hodili vnogo smo vidili, ar ja n tvek tam 
jesam, gde moj gospodar. VZivam si sveta, 
samo ni tak, как bi si ja Zelel.

—  Vu lislu na dalje se Santa spome- 
ne, da ima penez vu obilnosti. nego dimo 
poslati nemre, kajti vojna poéta ne prime 
gore poátarske doznaCnice tojest »utalvánje.»

P o i ruönogn fi/oveku p r is e  ff a.

Vu jednim Fejérvármedjinskim kolaru 
se bilo pripetilo, da vu pravdenim poslu 
sudec tuZitelju dopustil je prisegu. Pred; 
sege poloZenjem —  sudec je povedal na-l 
vadno opomenu glede Krivióne prisege, za- 
tim pozove nuter tuZitelja, da naj poloZi na

svoje srdrce svoju desnu ruku. TuZitelj na-
to iz Zalostnim glasom ovak véli:

—  To nemrem vCiniti.
—  Zakaj? pita ga sudec.
—  Ar némám svoje desne ruke glasi 

opet Zalosten odgovor i zajedno kaZe tuZi- 
telj, da rnu fali njegova desna ruka. Sudec 
je vu veliku zmeáavinu bil doáel na ovo 
odkriCe. Pravdeni zak n istinito prepiáuje, 
da onomu koj prisegu poloZuje, svoju des
nu ruku na srdce treba da poloZi, nego ne 
naredjuje od toga, da kaj ima poloZiti na 
svoje srdce on, koj neima svoje desne ru
ke. Vu ovoj velikoi zmeáavini, na pokon si 
je tak bil pomogel, da mesto tuZitelja je 
dal prisegu poloZiti zatuZeniku, kojemu nije 
falela njegova desna ruka.

Gdo Je ou goapodin  ?

Missie sveóeniki najmre sad ni davna 
spraviáCe drZali jesu vu Filispobilisu i jeden 
Bond zvani monastirski sveCenik, koj nije 
mogel idti na spraviáCe, po telegramu hotel 
je spraviáCe pozdraviti.

—  Budite blagoslovleni vu Gospodina 
imenu! zapoCel se je telegram, kojega tele- 
gramski Cinovnik iz peneze skupa bez vsaké 
reCi je prek vzel. Po treh dnevih jeden re- 
dar dojde к sveCeniku, koj od svega dru- 
goga se spominal, samo ravno od onoga ne, 
zbog kakvoga cilja doáel je knjemu.

—  Kaj sudite, kaj bude iz ovoga vre- 
mena —  pital je sveCenika.

—  Bojim .se, da vnogo deZdja bude 
naákodilo setvam odgovoril je za Cudjeno 
missionariuá, koj si nikak ni mogel premi- 
sliti, kaj je skrb jednoga turskoga redara za 
deádj.

—  Zalim opet Knyaz Potemkin, od 
rusko-japanskoga bója i magjarske politike 
Zelel je пека Cuti, kad napokon sveóenik 
pita od njega.

—  Da najmre, zbog Cesa si ti vendar
doáel кmeni?

—  Zato —  odgovoril je —  da zeznam 
od lebe, da gdo je on gospodin, vu kojega 
imenu druátva pozdravil jesi?

—  SveCenik raztolnaCil je njemu od 
kraja dokonca, od Cesa biva spraviáCe, a na 
zadnje medjutim redar zapita, da vu spo- 
menku bivajuCi gospodin je rus ili pako 
austrijanec?

Cajuí» —  je sva u veselju mislila u sebi 
—  »baá как pri Fanikil*

On a Buda hitro zatvori oCi i oslane 
mirno leZeCa, akoprem bi se lahko bila mo- 
gla stati. Kad pák je gospodin svoje pita- 
nje ponovil, otvorila je, как iz teZkog sna 
oCi te je posve tankim glasom odgovorila: 
»Ja neznam!» —  I poáto se joá nije pri- 
pravljala na göre stajanje, prijel ju je goa
podin pod ruke te joj je kavalirski pomogel 
ustati, zatim joj je poredil zapraéeni »dress» 
te ju je toboZe svu satrtu dopelal do bliZnje 
klupi, kojih je u drvoredu bilo nekoliko, 
tamo ju je liepo posadil a on sam se vi- 
teZki к raj nje sei i zapoCel áj nőm spomenek 
о kotaCu i koturaátvu. Teci Trezi je samo 
srdce raslo! —  No, da su ju sad njezine 
nieCakinje mogle videti, ovak ovde polag 
galanlnog viteza sedeCu! —  Em stara joá 
nije bila . . . ! —

Gospodin je medjutim dalje spomenek 
vodil i pripoviedal, da je i on koturaá, как 
to danas svaki izobraZeni Coviek biti mora 
ili bi barem biti moral; no, ali danas ga je 
nekak s»*eCna zviezda vodila, da se nije ni- 
kam na kotaCu odkotural te je tak eto do

áel u ugodnu priliku. da je milostivoj mo
gel svoju ruku pomoCnicu na razpolaganje 
staviti. Medjutim mu veC duZe vriemena bi
va dugoCasno, ovako sam se na kotaCu po 
svietu koturati. On od svoje slrane bi se 
najradje na »tandemu» (kotaC za dvie oso- 
be) okolo vozil, u ugodnom druZt.u narav- 
ski, je joá pridodel te je tecu vatrenim o- 
kom poglednul. Jeli nebi i milostiva se rad- 
je na tandemu vozila? —  On u obCc na- 
hadja ov naCin koturaáke voZnje osobito za 
gospodje prikladne, jer je svakoj Zeni na 
nieki naCin zaétita muZa potrebna u Zivotu, 
pák jeli anda nije milostiva istoga mnienja?

Teca Treza je naravski bila istoga mni
enja I sa svim sporazumna i kaj je goder 
táj interessant ni gospodin govoril Cinilo se 
je njoj как Cisto zlato mudrosti. Ona je riad 
njegovim govorom bila sva uzrujana te je 
na Casove u licu porumenila как áestnajst 
Ijetoánja dievojCica, a osobito onda, kad su 
se pogledi, njezin i njegov srazili. KonaCno 
je táj gospodin tecu Trezu zapital, kako 
kam domov dojli On je bil toga mnienja, 
da sada, poslie öve uzrajanosti nezajaáe od- 
mah kotaCa, njega je strah, da se nebi o-

pet nesreCa pripetila. Jeli se on nebi slo- 
bodno za kola pobrinul? Akoprem nebi rad 
predragu milostivu samu ostaviti, jer fija- 
keri stoje tija na kraju drvoreda. Teca Tre
za ga zapila, jeli nebi na njezinem kotaCu, 
koj irna veliki preskok hotel se do fijakerah 
prepeljati i jedna kola naruCili, s kolaCom 
je hitro tu i tam.

»Milostiva su dobro pogodili!»—  veli 
on —  »za pet minulah sain skupa sa fija- 
kerom ovde!» —  1 on teci Trezi kuáne ga- 
lanlno ruku, zasedne kotaC i za kratko vri- 
eme zgine u drvoredu izpred njezinih za 
njim gledajuCih oCih —  Ona je ostala pu
na sladkih san«ab na klupi sedeCa. Anda je 
to ipak bila dobra misei od tece Treze, |na 
kotaCu se voziti uCiti. Kaj budu sad njezine 
nieCakinje rekle, ako bude teca Treza prije 
zaruCena, nego ove naprCene mlade frajle 
svojimi pantleki i pomalanemi obrazi?

Jer ted Trezi je to bilo posve jasno, 
как na dlanu, da onaj predlog stranjskog 
viteza, na »tandemu» se voziti nije nikaj 
drugo bilo, nego snublenje za Zenilvu iliti 
snuboki, t si je veC u najliepSih farbah 
predstavljala svoju buduCnost. DapaCe je





den ruhanemű és m osási m ódszer részére.
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H I R D E T M É N Y .

A Csáktornyái állami tanítóképző-intézetnél az 1905. és 
1906-ik tanévben szükséges

> «  hús-, kenuk- ós zsemlye > «
szállítására vonatkozó zárt ajánlatokat kérem e hó 17-ig az 

intézet igazgatóságához beküldeni.

еЙ о Г ' Hargitai József, igazgató.
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»Zacherlin«, haj mindenható, 
Szólt fontoskodón a tanító. 
Kíméletet nem ismerve, 
l tisztit a lukasban szerte.

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

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sáudor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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