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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

Ma r g l t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Fischel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.
M U R A K Ö Z

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

ElMzttttl árak:
Egész é v r e .......................... 8  kor.
Fél é v r e ............................... 4 kor.
Negyed évre . . . . , 2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein В. hird. Írod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
» Á lta lá n o s  T u d ó s ító «  hirdetési 

osztálya Budapest.

Hirdetések jutányosén számíttatnék. M e g je le n ik  h e te n k in t  eg ysze r: v a sá rn a p . Nyiittér petitsora  2 0  iniér.

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

A nevelő eszménye.
Tudnunk kell, mennyiben segítheti elő 

az iskola az igazi emberi kultúrát és a bol
dogság utáni vágynak a kielégítését. Ezen 
gondolatból ered minden nevelési törekvés. 
Hogy az iskola e tekintetben többet tehetne, 
mint a mennyit tesz: ez tagadhatatlan. Sok 
hibában és hiányban szenved a mai iskola 
a gyermek, az ember lényegének fölfogásá
ban, tanterveiben, methodusaiban és igazga
tásában. És még sem lehet ezt a mai isko
lát egyszerre eltávolítani, beszüntetni.

A nevelés változásának meg kell kez
dődnie a —  nevelőnél! —

Egyetlenegy hivatás sincsen annyira 
összekapcsolva a többi szellemi és anyagi 
hivatásokkal, mint éppen a nevelés; s nin
csen egy hivatás sem, amely oly különféle 
volna az ő gyümölcseiben is; ez függ azon 
szellemtől, a melyben a nevelés történik.

Mit kell tehát tennünk ? Miután a gyer
mekeket életre kell fölnevelnünk; és miután 
az élet ezerféle anyagi és szellemi kisugár
zásban nyilvánul: váljon szükséges-e, hogy 
benső viszonyban legyenek mindezen kisu
gárzások ?

Jogi szempontból-igen ! így tehát a tö
kéletes lievelő jogász, orvos, pap, kézműves, 
földművelő lenne?

Igen, de akkor legalább fél tucat em
berkor kellene ahhoz, hogy azzá lehetnének

T Á R C A .

Minden néma  •  •  .
Minden néma, minden csendes köröttem.
Csak bús szívem  sajog. dobon szüntelen. 
Bánatom a z  őszi széllel, levéllel.
Nem szűn ik  meg, nem mavad el, nem vész el.

Könnyeimmel könyörögtem, kértelek,
Ne légy hűtlen, ne hagy árván engemet; 
Hűtlen lettél, hűtlen lett a világ is,
S záraz  főidben elhervad a virág is.

Zúgnak, búgnak a harangok zokognak. 
Temetőbe, hideg földbe, sírt ásnak.
Csöndes öle pihenőre hívogat,
Fájó szívnek  eny hű letet, nyugtot ad.

SZ E N T E N  DEZSŐ.

Álomkép.
— Irta: L. T a d e m a  Alma.

Sóiét éjszaka . . .
A leány alszik és álmodik. Hirtelen ijedten 

felugrik ágyában. Nem kopogott valaki az ajtón ? 
— De nem, ki jönne ily időben, mikor mindenki 
alszik ? De nem, már megint hallatszik a kopogás.

— Ki az ? kérdezi a leány.
— Én vagyok l
— Kicsoda ?

már t. i. azon értelemben ahogyan ezen hi
vatás okát általában fölfogjuk.

Igen is az elősorolt hivatásokat mind 
képviseli az igazi nevelő; de az egyesitett 
élet nagyon természetes és emberi értel
mében.

Ő csakugyan jogász; mert képviseli a 
jogot s az igazságot; nem ugyan paragrafus 
imádó, hanem kiképzett lelkiismeretű ember.

Ő továbbá orvos; mert szereti az egész
séget és üde természetes lestszervezeteket; 
nem kell neki ismernie a kémiai és a nö
vényi tudományt; de azért ő mégis tudja, 
hogy tartható főn épségben a gyermek teste 
és hogyan lehet edzeni a gyöngét.

Ö a gyermeknek papja; mert az ő bi
zalmasa; mert leggyöngédebb titkait kell 
megfigyelnie a nélkül, hogy arcának szé- 
gyenpirját kellene korbácsolnia; nem köve
tel tőle gyónást; de ha önként gyönik neki 
és bevallja hibáit: akkor ő alázatosan le
hajtja lejét és tiszta emberiségénél fogva —  
megbocsát, mert ez a tiszla emberiség meg
ért mindent.

Ö egyúttal kézműves és parasztember; 
mert szereti a gyermekek kis életét; ő nem 
rajongó vagy ijenz; szereti mindazon életet, 
a mely mögött olt áll a szükségesség —  mint 
ösztönző erő.

Öt érdekli az építészet, ipar és keres
kedelem épp úgy, amint ezek érdeklik a 
gyermeket is.

Ő érzi a gyermekkel azt a megelége
dést, a melyet nyújt az anyagi munka

Ö barátja a művészeteknek is; van ér
zéke minden jövő iránt, mindazon nagy 
eszmék iránt, amelyek ma támadnak az é- 
letben és talán 50— 100 év múlva is át
alakítják a világot. —

Ha a tanitóvilág az időben és az idő
vel nem halad: akkor mindig kreditálni fogja 
a nevelést. Igen fontosak ugyan a rang, az 
osztály érdekei az anyagi és szellemi érték 
tekintetében: de azért egy tanítónak sem 
szabad megteledkeznie arról, hogy igazi, va
lódi, hű ember s ezenkívül a szó helyes 
értelmében modern ember legyen. Ne ma
radjon el a korától, de legyen a ma s a 
holnapnak, vagyis a jellennek s a jövőnek 
a polgára.

És ilyenné lehet a tanítóság, ha min
den egyes tagja mindent megtesz arra néz
ve, hogy olyan modern emberré magát ki
képezze. Csak az emelheti magasra nevelő 
hivatását, ha ő a termékeny nemes eszmé
ket minden oldalról fölveszi magába. Ez 
megóvja a nevelést a stagnaciótól és a szel
lemi rothadástól; mert igy nyer ő folyton 
szellemi erőket minden oldalról.

Ez képezi az igaz nevelőnek eszményét, 
ezen magasztos cél felé törekszik ő mindig 
és ebben rejlik a gyakorlati élet mostoha 

; dacára is, —  az ő boldogsága ! —

C sel kő J őssel.

— Én vagyok. Nyisd ki!
Ijedten lia Ugat ódzik. Nem, — csak álom ez, 

nem lehetséges, hogy 6 az, — ő a kit szeret és 
a ki őt megvetette. És suttog, legalább álomban 
hallja hangját . . .  És boldogan visszahanyatlik 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, vág !
Felhúzza kicsiny cipőit, melyek az ágy előtt 

állanak. De itten megáll.
Heeressze-é csakugyan ?
De ő be akar jönni és már nyílik az ajtó 

és ő 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 gyermekeket szokták. 
Azután hirtelen megáll:

— Mondd igazán te vagy ? Eljöttél végre, 
megismerted szerelmemet ? Vagy . . .

De nem beszél tovább, mintha félne gondo
latait kimondani. De ő megnyugtatja :

Igen szeretlek. Szeretlek, miként már ré
gen kellett volna. De édesem, mondd, miért resz
ketsz ? Miért nem talál lelked szavakat, miért 
vagy oly néma ? . . .

A leány gyengéden kibontakozik karjai közül.
— Kell azt még mondanom ? kérdezi szem

rehányóan. És boldogan zokogva keblére hajtja 
fejét.

— Igazán szeretsz tehát ?

— Hossz ember, még kérdezed ? Már akkor 
mondtam, mikor még bűn volt megmondani ; te
kintetem is elárulta, (óllehel a leány szemeinek 
hazudniok és várniok kellene, hogy a férfiú előbb 
beszéljen szerelemről és bevallja 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 ? 
Hogyan értsem ezt ? Ha még szeretsz, úgy nem 
késő, szivem még mimiig ugyanaz !

Úgy tűnt fel, mintha végtelen fájdalom bán
taná lelkét.

— Istenem ! — kiáltott fel — Te, kit a sö
tétségben keresek, adj vissza életemből egy évet, 
hogy ezt igaz szerelemnek szenteljem.

A leány nyakába borult és kérdezi :
— Mi történt veled ? Olyan különös vagy. 

Miért panaszkodó! az elmúlt időre, mikor még 
annyi boldogság vár reánk. Igen, boldogság, öröm, 
mert most fogva tartalak és többé el nem bo- 
csájtlak.

— Jaj nekem ! — mondja 6 felsóhajtva és 
szeméből egy forró könnycsepp lehull a leány
kezére.

— Sírsz ? Jer, hadd szárítsam fel csókjaim
mal könnyeidet.

— Nem, nem, a könnyek, a melyeket csó
kolni akarsz, véres könnyek.

A leány ijedten visszalép.
— Mit mondasz ? — mondja halkan.
— Vérem az, mely sebemből ömlik. Nem 

mindegy-e, mitől hal meg az ember ?
— Hát te —  halott vagy I





egyazon cél szolgálatában állé egyletnek a 
tagja, nem tudjuk felfogni. Az ideiglenes el
nökség bizonyosan jobban tudja, miért óhajtja 
a Muraközi tanitókörből való kilépést, a mely 
körnek, működése ellen neki sem volt sem
mi kifogása hosszú éveken keresztül. S ta
lán most sincs ?

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXI-ik évfolyam 111-ik negyedébe lépett; ez 
alkalommal tisztelettel kérjük azon előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fenakadás 
történjék. Tisztelettel a K I A D Ó H I V A T A L .

—  A Csáktornyái áll. tanítóképzőben 
az építkezések és felszerelések annyira elő
haladtak, hogy f hó 17-ére az összes nö
vendéket behívták A 111 és IV éves tanitó- 
növendékek még a mull hó 25-én beruk
koltak, de az I és II éveseket csak most 
leheteti behívni. Még most is sok a hiány, 
de legalább az előadásokat már meg lehe
tett kezdeni. A négy évfolyamra beiratko
zott 125 tanuló. A »Veni Sancte» s az is
kolai év ünnepélyes megnyitása folyó hó
18-án volt és 19-én a rendes előadások 
megkezdődtek.

—  Esküvő Söhmen Győző moóri áll. 
polg. iskolai tanár tegnap t. hó 2 1 -én tar
totta esküvőjét Fischer Pepike kisasszony
nyal, Fischer Endre Csáktornyái polg. iskolai 
tanár leányával Csáktornyán. A íényes es
küvőn, mely a szerit-ferenciek templomában 
délután 5 órakor tartatott, nagyszámú kö
zönség volt jelen.

—  Eljegyzés. Pulai Elvira kisasszonyt 
eljegyezte Rechnitzer Sándor kereskedő Bi- 
háéról

—  Áthelyezés. Pintarics Ferenc déli 
vasúti hivatalnokot Sziszekről Boglárra he
lyezték át.

— A zalaegerszegi magy kir pénzügy 
igazgatóság 4441 b/205. számú rendeleté 
alapján a Csáktornyái m. kir adóhivatalnál 
a hivatalos órák további intézkedésig déle
lőtt 9 — 12, délután 2— 3 óráig tartatnak 
meg, mely idő alatt a ki- és befizetések tel- 
jesittetnek.

—  Elité it nemzetiségi izgató. Annak 
idejében megemlékeztünk arról, hogy Vla- 
dek István hodosáni ember a múlt év már
ciusának egyik napján illumínált állapotban 
a muracsányi korcsmában olyan féle szó
noklatot tartott, melyből azt lehetett kivenni, 
hogy a mai fennálló állami renddel nem 
igen van megelégedve. Szóval izgatott az 
állami rend ellen, a mivel azután meg má
sok is nem voltak megelégedve és a ma
gyar faló Vladeket teljelentették a nagyka
nizsai kir. törvényszéknél. A törvényszék 
három hónapi fogházra Ítélte az izgatót s 
ezt az első fokú Ítéletet helyben hagyta a 
kir tábla s most a kir. kúria is.

—  Gyengéd költögetés. Maii Mátyás 
muracsányi lakos csendesen aludt az istál
lóban. Arra ébredt csak fel, hogy valaki be
levágott a fülébe. A bicskázó Tiszai Mihály 
volt, a kivel Mati ellenséges viszonyban ál
lott s a ki igy akarta Matit csúffá tenni

Egészséget, olcsó, szép szőlőt csak az 
kap, a ki oltványait Vityé Miklós oltván у telepétől 
Szerb-Csanádon, Toron tál-megye, szerzi be, ki fáj
ós árjegyzékét kívánatra ingyen ós bérmentve küldi.

— Meghívó. A »Csáktornyái Jótékony- 
célú Keresztény Nőegylet« választmánya f. 
hó 22-én d. u. 3 órakor a helybeli áll. ele
mi iskola tanácskozási termében (töldszint 
balra) ülést tart, melyre a tagok ezúton is 
tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat; 1) 
Pénztárnoki jelentés. 2) A rendes havi se
gélyezések ügye. 3) A karácsonyi segélyezés 
ügye. 4) Az uj cyklusra vonatkozó intézke
dések. 5) Esetleges indítványok Tekintettel 
a sorra kerülő ügyek lontosságát az igen 
tisztelt tagokat ez utón is a minél nagyobb 
számban való megjelenésre kéri az elnökség.

— Kérelem. Tisztelettel értesítem a t. 
közönséget, hogy Csáktornya Monográfiája 
c. munkám november elejére elkészül. Ez
zel kapcsolatosan felkérem azokat, kiknek 
előfizetési felhívást küldtem, szíveskedjenek 
értesíteni: reflektálnak-e a munkára? A gyűj
tőket is kérem, hogy esetleges gyüjtésök 
eredményéről engem értesíteni méltözlassa- 
nak, hogy a könyv szétküldése pontosan 
megtörténhessék Egyebekben tudatom, hogy 
a monográfia 480 lapnyi terjedelemben, 48 
képpel jelenik meg. Ára fi K. —  Zrínyi 
Károly, áll. tanítóképző tanár.

—  A Mura áldozata. Folyó hó 11-én 
este fi órakor Poszavec Istvánnak a Bottor
nya község határában levő hajómalmánál 
csónakon akart átkelni a Murán Prokszavec 
Jakab, Ignác, Mihály és Bogdán János tek
nővájó cigány Mindhárman ittas állapotban 
voltak s oly rosszul evezlek, hogy a csónak 
a folyó közepén felborult s a bent ülők a 
vízbe estek. Prekszavec és Ignác kimene
kültek, de Bogdán Jánost az ár elsodorta. 
Hulláját mindezideig nem sikerült (eltalálni.

Szép és biztos mellekkereset. Tanítók 
jegyzők, papok vagy oly egyének, kik a szőlészet
hez csak némileg is értenek és oly vidéken lak
nak, hol a szőlő megérik vagy a hol a Gloxera a 
szőlőket már elpusztította ós ennek következtében 
azok újból lennének beültetendők, tehát a hol sző- 
lőmiveléssel foglalkoznak szép, állandó és biztos 
mellékkeresetre tehetnek szert, ha címüket bekül
dik: »Hirdetési iroda« Budapest, váci-utca 20/h.

Evolúció. A világtörténet búvárai újabb időben 
mindinkább figyelembe veszik azt a csodálatos 
hajcsövességi törvényt, mely egyes eszméknek más 
és más népeknél való érvényesülésénél szembe
tűnik. Az uralkodó eszmék — hogy elnevezésük
ben Kötvüs József kedves kifejezésével éljünk — 
egy időben különféleképen itatják át más és más 
földtájak gondolkozását. Az a nagy. egész Európát 
megrendítő mozgalom, mely 1848-ban megrázta 
államainkat, nem egyes országokban tört ki, ha
nem végigzudult egész Európán. Marcali Henrik 
egyetemi tanár, a ki a Nagy Képes Világtörténet 
újkori részét — 0 testes kötetben — maga Írja, 
gyönyörűen kimutatja a negyvenes évek mozgal
mának tárgyalásánál, hogyan gyökereztek e moz
galmak a kórnak szellemi áramlataiban, mely a 
communismust hirdette, hogy vált ennek kapcsán 
munkásforradalommá Franciaországban, hogy csa
pott át a Bourbonok olasz tartományaiba, hogy 
lobbant ki ogyszerre az egység utáni vágy Német
országban, s hogy csapott át ez a tűz előbb Prá
gába és Béesbe, azután ide hozzánk Pestre. E 
mozgalmas kornak a történetét Marcali olyan rész
letesen, s annyi uj adat alapján tárgyalja, hogy 
kevés magyar tárgyú munka dicsekszik ennyi gond
dal, alapossággal és újdonsággal. A közönség Írás
ban és képben hiteles történetét találja ill a sza
badságharcnak, szines és eleven rajzát, a mellett 
az egésznek hozzákovácsolását az európai eszme- 
áramlatokhoz és forradalmi mozgalmakhoz.

A nagy vállalatnak, mely Nagy Képes Világ- 
történet címen 21 kötetre megy, most a 231—222 
füzete jelent meg, mely már az utolsó, а XII kö
tet anyagának egy részét hozza. Egy kötet ára 
díszkötésben lö korona, egy igen vaskos és a szö
vegképek mellett számos műmelléklettel is díszí
tett füzetnek az ára 00 fillér. Kapható és meg
rendelhető minden könyvkereskedésben.

Magas jutalék kerestetik Ügyes 
aquisitörök előleget kapnak. Uj és különle
ges. (Nem biztosítás, könyv vagy részletsors

jegyek). Ajánlatok К 250 alatt Fischer I. 
D. hirdetési irodájába intézendők Budapest,
IV. Gerlócy u. 1.

— A kanyaró terjedése. Csáktornyán 
a kanyaró miatt még e hó elején bezárták 
az elemi iskola I és II osztályait és az óvo
dát. Azóta azonban nemcsak hogy nem 
csökken a megbetegedések száma, hanem 
folyton emelkedik. Mindennap több és több 
uj megbetegedés fordul eló.

— Magán mén vizsgálat A Csáktornyái 
járás területén levő magán mének f. őszi 
vizsgálata november hő 11-én d. e. 9 óra
kor lesz Csáktornyán. Nagyon helyesen tesz
nek a lótulajdonosok, ha a tenyésztésre al
kalmas méneiket ezen a napon mulatják 
be, mert az utólagos vizsgálat sok költség
gel jár.

— A legkiválóbb orvosok egyhangú vélemé
nye, hogy a gyermek a fejlődés szakában van leg
jobban arra utalva, hogy hatékony tápszerekkel 
erősítve a legkülönbözőbb ragályos betegségek el
len elleniálló képessé tétessék, s ugyancsak egy
hangú vélemény az, hogy e célra legalkalmasabb 
a csukamájolaj, mely könnyű emészthetősége ál
tal válik igen becsessé. E célra legjobban ajánl
ható a ZOLTÁN-féle csukamájolaj, melynek táp
ereje igen nagy s mivel sem kellemetlen szaga, 
sem rossz íze nincs, a gyermekek szívesen veszik. 
Készítője Zoltán Béla gyógyszerész Budapesten s 
üvegje 2 К. a gyógyszertárakban.

— Gazdasági munkások és cselédek
figyelmébe. Az országos Gazdasági Munkás- 
és cseléd-segély pénztárt létesítő 1900 évi 
XVI te. 42 §-a elrendeli, hogy >a pénztár 
működésének első öl évében a pénztár tag
jaiul 4 kor felvételi díj mellett azon gaz
dasági munkás és külső cseléd is felvehető, 
a ki életkorának 35 évét betöltötte, de 50- 
ik évét még nem haladta túl«. Ez a ked
vezmény f. évi december hő 3 l-vel lejár s 
ézen időponton fül az I és II csoportbeli 
rendes tagok (nyugdijbiztositás) sorába csak 
oly egyének lesznek felvehetők, kik 35 éves
nél fiatalabbak. Ezt a körülményt a 35 és 
50 év közötti gazdasági munkásoknak és 
cselédségnek azzal hozzuk ezúton is tudo
másukra, hogy használják fel a még ren
delkezésre állő időt e hasznos intézménybe 
való belépésre, hogy ily módon úgy maguk
nak. mint családtagjaiknak a jövőben nyug
dijat biztosíthassanak

Modern hirdetési iroda Úgy a belföldön, 
mint a külföldön előnyösen ismerik az ÁLTAI.Á- 
NOS TUDÓSÍTÓ hirdetési osztályát (tulajdonos 
LEOPOLD GYULA szerkesztő). A legnagyobb hir
dető cégek e megbízható iroda utján eszközük az 
összes reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, 
odaadó lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan 
pontossággal teljesitik aZ összes megbízásokat. — 
Leopold Gyula szorgalma, leleményessége és agi
litása megteremtette a gyümölcsét, a mennyiben 
hirdető irodája ma a legnagyobb Budapesten, sőt 
mint értesülünk, most ismét tetemezen megna
gyobbította vállalatát és azt ERZSÉBET-KÖR ÓT 
41 szám alá helyezte.

—  Apróbb tolvajlások Béry József Csák
tornyái lakostól f. hó 13-án az istállóból 
egy kabátot, 2 inget és egy lábravalót lo
pott el Lelek Antal csavargó.

Nemec Antal lohoveci lakosnak a me
zőn levő tengerijéből f. hó 13 és 14-ike 
közötti éjjel 2 és lél mérőt Stermann Lő
rinc elemeit.

Sternal Lukács zsedényi lakos gabonát 
vitt Jug Mihály nukófalvi lakósnak a mal
mába, mikor egy őrizetlen pillanatban a fa
lon voll nikkel zsebórát leemelte és elvitte.

Felelő« «zerkeestő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó laptulajdono«:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Csáktornya, 1905. október 22-ga 43 Broj>■
YXH. tedaj.

Sve poái íjkese tiéué zadrfcaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Hargitai leiefa nrednrk.i 

Csáktornya,

Izdate ljstvo;
knji2ara Fische I F ill рота, 
kam se predplale i obsnane 

PoHjaju.
haavatakom i magjarekom jeziku izlazeói draitveni, znastvani i povuéljivi list za puk 

Iz la zi s v a k i t je d e n  Je d e n k ra t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena ja

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

Pojedini broji koätaju 20 fil

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

Sit1,4 li glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Opetovna ákola.
Nije dosta moéi pisati, kuliko hasna 

ima opetovna ákola. Osobito to spazimo on
da, kada véé odrasli postaneju oni, koji sa- 
da vu ökolu hodiju. Koj je vu ákolu hodil, 
pák onda je i vu opetovnu ákolu, ili как 
pri nas zoveju, vu nedeljnu ákolu iáéi na 
njem se i to pózna vu viáeáoj dobi njego- 
voj. Koj pák je ne hodil vu ákolu, un niti 
raéunali, niti se dobro spominati nezna. Da 
vám samo jednu peldu povem. Jedna Zena 
je kosrtanja trilla na tjedenskim sejmu. Ja 
sam kupil od nje osem pol litrov po tri 
krajcáré. Ona si je to nikak ne znala zra- 
éunati, kuliko njoj ja penez moram dali, za 
nikaj nije znala da je 8 put 3 =  24?. Ova 
Zena mi je na pitanje povedala, da je nig- 
dar ne hodila vu ákolu.

Sa torn peldoin se i ona jedna bedasta 
reó potere, как naái ljudi veliju, da kaj je 
puci treba? Naj si samo ime zna podpisati 
i vu knjigu Boga inoliti, to njoj je dosti. 
Kaj bi bilo dosti! Istina lepo je da zna Bo
ga moliti, ali to ju joá ne dosta, jer dene- 
ánji den samo iz molitve ne moéi Ziveti. 
Moli i delaj! To je glavna zapoved, a delati 
je samo za zrelom pametjom moéi.

Vidite, как je hudo, da vagu nepoznate 
Peljate Zito vu átacun, lehko vas vkani ála- 
cunar ar vagu nepoznate. Ako kaj kupite 
takaj. Jer to vas svaki zna, da svaki svelec 
irn; к sebi obernjene гаке.

Dele se sve nemre navóiti, dok svaki 
dan hódi vu ákolu. Pak niti nije tak zrele 
pameti joá, da i ono kaj se vuCi hi taki

Z А В A V A.

Cetiri kratke.

Biákup как mimstrant.
Bilo je to godine 1888, kad je pokojni 

papa Leo XIII. svoju petdeset godiánjicu 
mieániétva obsluZaval. Pri jednom oltaru sv. 
Petra cirkve u Rimu su se sastala dva sve- 
éenika; jedan je bil kanonik sv. Petra a 
dnigi nieki italijanski biskup, koj je dodel 
u Rim, da prisustvuje sveéanosti zlate me* 
de svetoga otca pape. Kanonik se je haá 
spremal, da sluZi sv. meáu te je veó bil i 
u raeániéko odielo obuéen, ali ministranta 
nije bilo, pák ga je moral éekati. Kad je to 
éekcmje véé dost« dogo trajalo, postai je 
neslrpljiv te je véé priéel mnnrati nad tim 
neredom Biskup je to opazil te mu se je 
ponudil, da Ce mu on ministruvati.

»To jar nemogu prijeti» —  veil kano
nik —  »jedan biskup ipák nemoZe minis- 
irantsku sluZbu vráiti!»

prerazumelo. Zato je opetovna ákola. Tu se 
za Zívlenje vuéi. Tu mu se sve vu pamet 
Jonese nazad, kaj se je negda vuéiio. Jer 
ob 12. Ijetu je véé svako dele zdraveáe i 
zleleáe parneti, pák ako do 15-ga ljeta hódi vu 
nedeljnu ákolu, te tri ljeta se dosta zveZba 
za Zivot.

Nazadnje kaj je jako znamenito, vu o- 
petovnoj ákoli se deca dalje vuéiju govoriti 
magjarski jezik. Nikornu nepreákodi ako vi- 
áe jezikov zna govoriti, stem viáe nepreá
kodi magjarskomu domorodcu se navéiti je
zik domovine Magjarske.

Üete, kője se je vu svakdaánjoj ákoli 
navéilo magjarski, vu opetovnoj ákoli se 
dalje veZba vu jeziki i tak ga nĉ ozabi. V 
nogi su je, koji su se vu ákoli dobro nav- 
éili magjarski, ali su potlam pozabili, jer ni- 
su govorili po ovim jeziku. A vu opetovnoj 
ákoli se dalje veZbaju véé onda kada su 
zreleáe pameti i tak nemreju pozabiti nikaj.

Zbog svih ovih zrokov je zakón za to, 
da deca vu opetovnu ákolu moraju hodili. 
1 to od 12 —  do 15 l|eta sva deca mo
raju hoditi vu opetovnu ákolu. Svaki gosp. 
uöitelj mora drZati opetovnu ákolu Osobito 
áe slrogo zeme táj zakón vu najnoveáe vre- 
me. Pák zato si naj to nemislite poátuvani 
roditelji, da je opetovna ákola samo tak 
zmiálenje gospode uéiteljov, nije to tak o- 
jK)tovna ákola je na temelju za ona, pák 
ako se strogo vzeme tomu je temelj zakón, 
koj se jako praviőno i dobro skrbi za sko- 
lanje naroda.

Poleg zakói’a se deca vu zimi 5 vur 
a po Ijetu 3 vurc moraju vuéiti vu opetov
noj ákoli. Vuéiti se moraja veronavuk to-

jest katekizmuá, raéunanje i poleg éitanja 
sve, kaj njim bude vu Zivotu treba. Dakle 
koj si prav premisli cilj opetovne ákole. on 
bude postai svoje dele vu ákolu.

Jer: vuéijmo se svi skupa. Drugi naro- 
di irnnaju velike fabrike obdela nopolje i leh
ko Ziviju. Negdo bi rekel da su zato je to 
sve jer su drugi narodi bogati. Nije istina. 
Mi smo hogateái narod od vnogth, ali vno- 
go siromaákeái Zivimo, как oni. Samo po 
vuéenju moremo napre dojti.

Vuéimo se. Zakón se skrbi za nas, 
posluhnimo zakona i dajmo decu vu ákolu. 
Vekáu decu vu opetovnu ákolu.

Politiéki pregled.
Kralj je opet imenuval Fehérváry Géza 

baroua za ministerpredsednika. Od toga go- 
voreée kraljevsko pismo je ovoga nv*aeca 
19-ga bitó vu novinah. Ovoga meseca 2U-ga 
pák smo éitali da su za ministre oni ime- 
nuvani nazad, koji su prije bili samo György 
Endre poljodelavskih poslov minister se je 
do kraja zahvalil i na mesto njega je ba
ron Feilitch Arthur postal minister.

Так sada opet imenuvani ministeriurn 
bude nov» programm dal, polag kojega ho- 
ée vladati. Ministri su dakle sledeéi:

Fehérrvary Géza baron minister pred- 
sednik, i jer za financininistru i za kraljev- 
skog osobnog ministra nije nigdo drugi i- 
menuvan, on i ove posle vodi.

Lányi Bertalan, minister pravicah.
Kristóffy Jözsel minister znjutraánjíh 

poslov.

»A zakaj ne?» —  odgovori biákup —  
»em ja znam mirmtruvati.»

»To ja vaáoj excellenciji vierujem* —  
veli kanonik —  »ali kaj bi na to puk —  
rekel?»

zmoZna sgrada sa svojimi umietnimi stupo- 
vi, obioki, boltami, túrni, da je to sve sa
mo sluéajno samo od sebe postalo, tak bi 
me vi punim pravom morali za nerca dr
Zati.»

»No, umirite se monsignor» —  veli 
biskup —  »samo hodte sa mnom к oltaru 
i priCmite sluZiti.» I stim je véé biákup pri 
oltaru i kleéi na átengi oltara tak, da sad 
kanoniku drugo nije preostalo, nego svetu 
meáu zapoéeti sluZiti.

Poslie svete meáe se kanonik liepo za 
hvali svojemu biákupskomu ministrantu.

íme kanonika je Radini Tedescbi, mi
mstrant pako, koj ie za onda hit biákup u 
Mantui, se danas zove —  Pius X.

II. Sluéaj.
Biskup Feneion je jedan krat u svo- 

joj prodiki kriknul: »0 vi bezboZci, koji tvr- 
dite, da je sviet sluéajno sam od sebe pos
tai, gledajte ovu cirkvu, to je kúp mrtvoga 
kamenja. Pák ako bi vám ja rekel, da ova

»Kak bi anda pametan éoviek mogel 
misliti, da ova zmoZna sgrada, kojn mi svi
et nazivamo, sa svojim nedokuéivirrr redom 
i svojom zmoZnostju néma majstora, koj ju 
je stvoril i nju zdrZava. Jeli moremo о ta- 
kovom éovreku, koj bi hotel tvrditi, da je 
to sve samo sluéajno postalo, drugo misliti 
nego da mu se je siromaku pamet pore- 
metila!»

Sluéaj je Bog norcov, veli Napoleon I 
Sve dokazuje da je Bog i najmudriji ljudi 
su u to vierovali Diéta о stvaranju, poviest 
о puékom razvitku, о razvitku znanostih, 
saviest u éovieku, to sve mora sviedoéan- 
stvo о obstojanju Boga dati.

Ali meni toga sviedoéanstva nije pot- 
rebno, piáé philosoph Jakob Belans; ja kakti 
dokaz za to vzemem najblitju mi sivár íz 
Zepa, pák poáto onda umietni mehanizrnus 
rnoje Zepne ure i njezino regularno gibanje





dneve veóer, kad je pri vcóerji sedel, dva 
potepasti cigani su ga napali i srevolverom 
su peneze potrebuvali od njega. Kad se ple- 
banué suprot stavil, sjednom drevom su ga 
po glavi vudrli i hoteli su ga po robiti. Pod 
tim jeden cigan na plebanuáevo sestru spro- 
2i revolvera nego nije nju pogodil. Na kriC 
gospe dru2ina se skup dobeiala jesu, nego 
ciganov je onda nestalo. Jednoga je vendar 
2andarstvo prijelo.

Peréup pretlranl v/néki pop.

Sad ni davna iz Rumanije vu Sepái- 
szentgyöigy doáel je lvaneáku Irinie vrlâ ki 
pop med sejanskemi ljudmi semo tamo 
hodeói, zgledne jedno lepo как sneg belo 
balo platna, koje se mu jako bilo dopaio. 
Popa verek potegel je balo platna, nego paz- 
Ijivi redar to spazi i svisokim ákrljakom i 
velikom bradum popa iz pokradjenim bla- 
gom skupa od 2ene na redarstvo. Ovak je 
doáel taj posel kr. kotarskomu sudu, odkud 
po Oetiri meseCnim kaátigu trpeóim areátu, 
öve dneve per áup odegnali su 2andari Iva- 
neáku lrinie grőkoga popa do me je vu 
Predeal, gde za segurno njegovi farniki, iz 
velikem veseljem primili budu, vre za zgu- 
blenoga misleCi, nego eto ti sreóno napre 
doáaváega svojega duhovnoga pastira.

^^ftorjen! vlastelin .

Iz Bf csabe telegrafiraju; da vu ve- 
sztőiiskem hataru ove dneve vnoói Hagy
máéi Ferencz mladoga zemeljskoga vlaste- 
lina vmorjenoga naáli jesu. To misliju da 
krvoloónost njegova rodbina vóinila jesu, 
zbog toga, da njegov imelek óim prvlje bu
du mogli herbati.

Krvolofinl straám eéter.
Vu Székesfehérvárski uhlanoáki kasar- 

ni grozna krvoloónost se pripetila ove dne
ve. Zubrzijeki Jánoá uhlanoáki átra2meáter, 
reüiment«k' irombetar vu átali je zapovedal 
L .< van uhlanuáu. da obsedla-
nofed iijf , 4 i konja naj van dopelja iz
átale. Uhlauuá se stirn odgovarjal, da néma 
vremena. Straímeáler zbog nepokornosti se 
razsrdil i zapovedal je Dimitrievióu, da od- 
mah neg ide vu reál. Uhlanoá nato véli, da 
nato néma stra2meáter oblast, ako proli me-

IV. Nedelja Bogu.
Nieki poljodelavac, koj nedelju nije 

svetil, veó je miesto da ide u cirkvu к 
sluibi bô ioj, hódi na dielo, как svakog de- 
latnog dana, je svojega suseda izsmiehaval. 
áto je ovaj svaké nedelje к sveti meái i к 
prodeótvu hodil. Taj isti sused pák se je íz 
prodeótvih, izvan drugih hasnovitih slvarih 
i to nauóil, da moramo zahludjene poduóiti 
i na pravi put dopeljati

Anda jednoó, kad ga je onaj opet ho
tel .zsmiehavati radi toga, áto po nedeljah 
к sluíbi bo2joj hódi, mu je mirno rekel:

»Postavimo dragi sused, da ja imam 
sedam krunah u 2epu, рак od ovih prika- 
2em jednomu siromaku áest. Kaj bi ti na 
to rekel?»

»Ja bi te» —  véli bezbo2ni sused —  
»za dareiljivoga óovieka dr2al. pák bi ti re
kel, da ti je on siromak, kojega si nadeiil 
velike zahvalnosti du2an.»

»Dobro si rekel!» —  odgovori pobo2ni 
—  »ali vzemimo, da bi taj siromak onda, 
miesto zahvalnosti, mi joá onu sedmu kru- 
uu, koju sam za sebe zadr2al, vkral? Kaj

ni lu2bu imate, pelajte me na report. Zub- 
rzicki se nato joá bolje rezluti od be2 i vu 
svoju hi2u, odkud iz prikapóenom svojom 
sabljum na vrne se nazad. Pod tim vreme- 
nom Dimitrievió к zdencu ide po vodu, ка
та slraámeáter za njim ide i nikaj zla ne- 
misleóega uhlanuáa od zadnje strani je pre- 
bo . Od sablje ápica od zadi je iála vu telő 
i na prsah se van podela. Nesreóni deóko 
joá nekuliko korakov naóini i ravno pred 
átalni vrati na obraz opadne i odmah vum- 
re. Ovo videói dr gi sold ti se skup zbe- 
2ali jesu i javili su od toga Matics Henrik 
oberáteru, koj je krvoloónika taki dal prijeti 
i vu reát zapreti. Proli njemu su izlragu 
podigli. Krvoloóni stra2meáter vre 24* Ijet 
slu2i, o2enjeni i decu imajuói ólovek.

Kolera.
Berlinske novine javiju, da ove dneve 

dvoja koleraska pripeóenja pojavila se jesu 
vu Prajskem orsagu. Do vezda 2(>1 bete2nik 
se na hadjal, od kojih 89 je vumrlo.

Dvakrat su  nju pokopall, pák ipák  
ilvi.

Cudno pripeőenje dogodilo se ove dne
ve na pariskim saint— lamberti redarskim 
kapitanstvu. Javi se je jedna 2enska i pri- 
povedala je, da su nju veó dvakrat poko- 
pali, akoprem как videti moreju, joá dán 
danas 2ivem. i hvala Bogu zdrava jesam. 
Redarski kapitan iz prvine si je to misül, 
da iz kakvim poverenihom ima posta, nego 
na brzoma vidi da nije tak. Zenska je od 
viáe Ijet razdru2ena 2ivela od svojega tu- 
varuáa, koj je sdrugom 2enskom bil vu poz- 
nanstvu. Óva 2enska je vumrla i mu2 je 
dal nju pokopati, veleó da je mrtvica njega 
zakonska tuvaruáica. Taj fini suprog si je 
opet drugu 2ensku vzel к hi2 i, skojom je 
takaj vu nezakonskem staliáu 2ivei. Nego 
óva je takaj vumrla, i ovo je tak dal po
kopati, как svoju lastovitu zakonsku 2enu 
Prava njegova tuvaruáica zeznala je to i da 
nije hotela to, da nju za mrtvo misliju, ja- 
vila je na redarstvu.

Klnezkl m Indifii vu na élűi vojnlm  
éeregu.

Kinezka vlada putem beókoga konzula

bi ti opet na to rekel i как bi ga sudil?»
*No,» —  odgovori on —  »to bi onda 

bil zloóesti i skroz pokvareni óoviek, kojega 
bi bilo vriedno obesiti, jer drugo taj lopov 
niti nebi zaslu2 il.»

»Ali moj dragi susede» —  v li pobo2- 
ni —  , Zar nisi opazil, da si sam vrhu se
be odsudu izrekel? Gospodin Bog ti je áest 
danah za dielo i zaslu2bu prikazal, samo 
sedmoga je za se pridr2al i toga sedmoga 
bi mi morali uslied njegove zapovedi sveti- 
ti. Ali miesto da to öiniá, da se za bc2je 
dare zahvalié, ti toga dana Bogu kradeá i 
kakti delatnoga upotreblavaá. Sest krunah 
iliti áest danah ti je Bog prikazal, a sedmu 
krunu iliti sedmog dana, kojega je on za 
se zadr2al, si mu ukral. Jeli se prispodoba 
sla2e? Kaj veliá? —

Sused, koj и ostalom nije bil zloőeslog 
srdca, uvidel je sada svoju falmgu, te se je 
sramuval, a buduóe nedelje je veó к raj svo- 
ga suseda и klupi и cirkvi sedel.

Em. КоПлу.

sa lom molbom obrnula se kralju, da naj 
dopusti, da kinezkoga vojnoga áerega deset 
vojni inladióov к austriansko-magjarskomu 
vojnomu áeregu primeju nuter radi iz ob- 
razbe. Kralj je posluhnul ovu proánju. Как 
berá vojni mladiói vu Beő dojdu zajednióki 
vojni poslov minister bude za znamenuval 
one regimenté, kamo budu razdelili nje.

Dontoljubne obfilne.

íz pécsvaradijskoga kotara berkeádijske 
notariuáije troja sela, pod Tóth Lajoá kape- 
lana vodjenjem jedna velika proáecija iála 
je vu Peőuh к havigye ki kapelici, da mile 
naáe magjarske domovíne njene sudbine na 
boláa preobernenja se Bla2eni Devici Mariji 
Magjarskoga orsaga njegovi patronu za smi- 
luvanje moliju Na proáeciji, vu koji iz svi- 
la napravlenu krasnu lepu narodnu zastavu 
nesli jesu takaj, delniki su bili mu2koga i 
2enskoga spola ljudi i ákolska deca takaj

Siallá vu Лиskoj.

Íz Petrograda telegram javi, da oktobra 
9 dneva vu Tiílisz varaáu na viáe mestali 
bűmbe su metali. Jedna búmba blizu pala- 
óé names!ila poleg Ie2eóe kasarne je izprs- 
nula. Jednoga kozaka je vmorila jedenajsto- 
ricu pako oramla. Blizu jedne druge kasar
ne, áest bumbah hitili jesu, med kojemi óc- 
tiri su prsnule i. med tim tri kozaki su o- 
ranjeni postali. Ovdi takaj jednoga georgi- 
nnca vmorjenoga naáli jesu. Jednoga dru- 
goga georgianca su stim potvarjali, da je 
on bumbu hitil i prijeli su ga.

Vefierja p ri pokoplfiu.

Nyarasdy Lajoá pokopió vu Budapeáti 
je na veCerju pozval Tóth Vince vicehi2no- 
ga meátra i njegovu 2enu. Najprvlje su te- 
ha pili, nego kad su veó. téka potrosili, po- 
óeli su Ruma piti. Od njega se onda jesu 
temeljito napili i posvadili se jesu. Dőli su 
hitili lampaáe, spobrali su iz stene kipe i 
2njimi su bili jeden drugoga. Gosti su no2e 
na prvo vzeli, hi2ni gazda pako baitu je 
pograbil. Nato su gosti vu bég pustili jesu 
Nyaraády i njegova gazdarica Kalmár Éva 
su preganjati poóeli svoje goste. Nyarasdy 
je dosigel Tóth Vine ka 2enu i s baltom je 
takov vudarec dal po glavi, da se nesreóna 
2enska na zemlju sruáila. Nego sada su veó 
redari med nje stupili i celo dru2tvo su o- 
degnali na redarstvo kapitanstvo, gde su iz- 
tragu podigli proti njim.

K rvoloénost.

íz Londona javiju, da Anthony Oleson 
jeden ávedak, vu Pittsburgu Wilson zvani 
oátariji pod jelom je na hitroma na prvo 
vzel revolvera i poleg njega sedeöega na 
Hangh Hamilton zvanoga bogatoga íabrikan- 
ta je spro2il, koj je smrtno oranjeni postai. 
Oleson je onda vóinil krvo.oónost kad je 
na njega naglo doála ponorenost, jer pred 
tim toga nije póznál Hamilonta. Krivoloóni* 
ka koma da su ga mogli vmiriti.

R o osevelt d u ie  nefie biti
presid en t

Iz Londona telegrafiraju da su Times 
novinaru telegrafirali iz New-Jorka, da gla* 
soviti nevjorski prezident je oóivestno Valii
val, da na dojduóem zbiranju pod mkakov 
naóin neóe prijeti prezidentsku slu2bu.

Odgovorni urednik:
M A R G I T  A I  J Ó Z S E F
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tiszta és ment károg alkatrészektől.

rw^Schicht-szappan!

M O L N Á R  és P I N T É R
B u d a p e s t, V., L ip ó t- k ö ru t  13.

Vezérképviselete a világhírű 
Bacbfold-Crauzl-féle Benzinmotor 

Locomobíl cö

Szivógáz-generator i ü
Legolcsóbb jelenkori üzem óra-lóerőnkénti üzem költség 

o-8 —2 fillérig garan tá lva . - Legnagyobb biztonság. Teljesen 
veszélytelen. — H atósági engedély szükségtelen. Azonnal 
üzembe vehető és leállítható, géjiészfütő felesleges Költ 
ségvetés, árjegyzék  bénnentve.

Ügynökök kerestetnek és jól d i jaztatnak
Bővebbet

Molnár és Pintér
•96 4—4 Cégnél

Budapest, V., L ip ó t-kö ru t 13.

( >tSzarvasM vagy kulcsszappant)

a legjobb éehasználatban a legolcsóbb, min

den ruhanemű és m osási módszer részére.

I '  A '  11 '  _  .  25.000  k o r o n á t  f iz e t  S c h ic h t  G y ö rg y  c é g  A u s s ig b a n  bárkinek, a ki bizonyítja, hogy szappané 1
JO I d  I I d b  . ----------------------------„Schicht-' névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. ----------------------------

Elsőrendű k őszén
ínétermázsaként 1 korona 20 fillérért a mura

királyi állomásra állítva, kapható
Belányi Mihálynál Murakirályon.

Szőlőoltvány eladás.
A ki egészséges, olcsó, szép 
szőlőt akar. bizalommal for

dulón

Vltyé Miklós
oltván vtrUpchci

Szerb Csanádon (Torontálm), 
a hol szokvány minőségű X. 
rendű fás, gyökeres és síma 
zöldoltványoh, bor- és cse- 
megefajoh, valamint ameri
kai sima és gyökeres szóló 
vesszők, nemkülömben u- 
gyanazon fajok XX. rendű 
osztályzatban a legolcsóbb 
árban kaphatók Szölölu- 
gasnak külön e célra válasz

tott fajok. — fa j és árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentve. — A számos elismerő-levél közül itten 
csak egv : Тек. Vityé Miklós urnák, Szerb-Csanad. 
A nekem szállítóit 20U0 drb. 1. minőségű gyökeres 
oltvány 14 15 drbig mind megfogamzott s igv azo
kat mindenkinek a legjobban fogom ajánlani Már ez 
idén, t. i. az első évben 8*/* 1 ni. hajtást hoztak,
mely körülmény általános feltűnést keltett. Biztosítom, 
hogy szükségletemet mindig önnél fogom fedezni. 
■— ■ Szívélyes üdvözlettel Kunszt Sebő, hgres ■

K e i l - L a k k
legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

Kvil-Ulv v ia s z k e n ő c s  k e m é n y  p a d l ó  s z á m á r a .  

Kvil-télr f e h é r  „ G l a s u r ” f é n y m á z  9 0  f i l l é r ,  

hvil-télv a  r a n  y - f é n y  m á z  k é p k e r e t e k n e k  4 0  f i l l é r .  

KcU-íélv s z a l m a k a la p - f e s t  é k  m in d e n  s z ín b e n .

Mindenkor kaphatók:

Jíeinrich jVíitsa ctgnfl Csáktornyán, —  jCorVat A. Varazsdon.

Egy jó erkölcsű fin tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz
Sándor) könyvnyomdájában < ’sa k- 
tornyán.
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