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kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.
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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Kiadó

Jelenleg a férfi előnye a nővel szem
ben abban áll, hogy a férfi polgári exi3tenIsmeretes dolog, hogy a sociáldemok-1 ciája tekintetében helyt áll önmagárét, fönratia főleg két cél felé törekszik: A külső, tartja önmagát; mig ellenben a nő e te
vagyis anyagi javak egyenlő íölosztására s a kintetben kevés kivétellel, a férfitől függ.
Hogy előre haladjon az emberiség: ak
férfi és nő teljes egyenlőségére. Meglehet,
hogy ez utóbbi egykor, talán évszázadok kor ez csak úgy történhetik meg, hogy a
múlva be fog következni; hiszen ezen cél férfi ne lássa a nőben pusztán csak érzéki
felé már ma is mindinkább közeledünk gyönyöreinek tárgyát; hanem arra is töre
Azonben e tekintetben az a szilárd meg kedjék, hogy a nő a külső élet viszonyok
győződésem, hogy az ilyen egyenlőség ép ban is természetéhez képest lehetőleg egyenjoguvá legyen.
pen annak ellenkezőjét idézné elő, mint a
Minél magasabban áll az ember, annál
mit a sociáldemokratia gondol.
szellemesebbé lesz az ő szeretete is. A kö
A sociáldemokratia a nemek összevegyü- zönséges ember csak érzékileg szereti a nőt;
lésének teljes szabadságát akarja, amint az az magasabb fokon a nő szellemileg is hitvesemberiség ősállapolában létezett; s azt hiszi, sévé válik a férfiúnak.
hogy-e cél a két nem egyenlősége által el
Minél inkább halad előre az emberiség:
érhető. Nekem e tekintetben más nézetem annál inkább előtérbe lép az emberiség átvan.
szellemülése az érzéki boldogsággá! szemben.
Mit szeret a normális férfi a nőben ?
Tudom, hogy talán sokan nem sziveAzt, ami a férfiban hiányzik t. i. az egész sen veszik ezen megjegyzéseimet, ügy van
női érzést. Erről azonban nem igen lehet az főleg a mi korunkban, hogy az emberek
szó a jövő — férfias nőiben De viszont nem igen kedvelik azt, í;ki nem helyez ne
a normális nő azt szereti a férfiúban, ami kik kilátásba érzéki élvezeteket jelenleg és
a nőben hiányzik t. i. az erőteljes férfimo a jövőre is. —
dor!. Minthogy pedig a féríiasnő maga is
A belátóbbak jól lödják azt, hogy az
olyan lesz: akkor majd alig lehet szó a nő emberiség igazi boldogsága s üdve, nem enek a férfi iránti szeretetéről. Mert csak az gyedül az érzéki vágyak kielégítésében rej
ellentétek vonzzák egymást a szeretetheti.
lik. Ök tudják, hogy aki álszellemülésüket
Minél inkább elvesz, elpusztul a cse előmozdítja: az az igazi barátjuk; de való
lekvésnek, gondolkodásnak és az érzésnek ban ellenségük az, aki jövő eszményük gya
ellentéte a férfiúban s a nőben: annál in nánt kizárólag érzéki vágyaik teljes kielégí
kább tűnik el általában, a nemi szerelem is. tésével ámitja őket.
Azt is meg kell gondolnunk, hogy a
Ismétlem, hogy az átszellernülés képezi
jövő férfias nőben az egész testi alak is al úgy az egyes ember, mint az emberiség tu
kalmazkodni fog a megváltozott életviszo lajdonképpeni célját.
Kétségbe vonhatlan igazság az. hogy
nyokhoz; az tehát férfiasabbá válik.
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Az elsó lépés a szerelem felé.
—

Nagyon szomorú történet

—

Románc.
Szelid nyárfa bólogat
Sebes Kőrös partján.
Örök álmát alussza
Egy leány az alján.
Szép fekete szemre
Örök álom szállott
Jaj be korán hagyta itt
Ezt a szép világot.
Alább pedig csárda áll,
Legény mulat benne
Gazdag legény, szép legény,
De magas a kedve !
Bubánatát mulatja,
Feledni szeretne,
A lány magát miatta
Kőrösbe vetette.
Huzza, huzza a cigány,
A legény meg táncol,
— Hej, csak kitáncolhatnék
Ebből a világból !
SZÓM HA TUS KLEM EK.

Nyilttér petltsora 20 «tá r.
Ы

laptulajdonos:

STRAUSZ SÁNDOR.

Az emberiség jövőjének eszménye.

T

2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér.

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

8 kor.

Fél é v r e .........................4 kor.

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.
FelelOs szerkesztő:

árak:

. . . .

A kamasz korban minden úgynevezett *jó
vérü« gyermek szerelmes szokott lenni, hogy én
az nem voltam — megittam a levét; a kedves
kollégáim elneveztek, mint Edrisz béget, halott
szivünek. Ez aztán rettentően boszantott, el anynyira, hogy feltettem magamba,n no csak azért is
szerelmes leszek valakibe.
Nem ment ez olyan könnyen, mint ahogy
én azt mérgemben kigondoltam. Nem volt meg
nálam az a segédeszköz, a melylyel Katót könynyü volt táncra vinni. Nem tudtam táncolni s ez
iszonyú bökkenő volt arra nézve, hogy valamelyik
leánynyal megismerkedhessem. Táncolni pedig nem
tanulhattam azért, mert a bajuszom — szeren
csétlenségemre — már rohamosan haladt a fej
lődés utján s igy kiégett volna a szemem, ha az
alsóbeli tejfölös szájú síivölvények egy— egy roszszul sikerült » balance«-omon kólikásra kacagják
magukat. Tehát a saját reputációm követelte,
hogy táncolni ezúttal ne tanuljak.
De hát hogy is ismerkedjem meg akkor va
lamelyik leánynyal, hogy legyek szerelmes ?
Szerencsémre eszembe jutott, hogy B. kol
legámnak van egy szép kis húga, Bózsika, ki ha
néha napján találkoztam vele, mindig a szemem
közé kacagott, látva »changeant« színeimet, me

az élőkor emberei testileg hatalmasabb s
élesebb érzék szervekkel voltak ellátva, mint
mi. Általában véve tehát az emberiség testi
alkatuk tekintetében visszaesett; de szellemi
tőkéje emelkedett. A régi időkben hányán
tudtak írni és olvasni? Most pedig ezt tud
ja minden proletár.
Vannak e nekünk oly embereink, akik
óriási testalkat mellett, szellemileg is nagyok
lennének ? Ellenkezőleg — csekély kivitellel
— majdnem szabálynak mondható, hogy
magas szellemi tehetségekkel rendelkező em
berek — gyönge testalkatuak.
Kétségtelen dolog, hogy az emberiség
visszaesése testalkat tekintetében növekszik;
ellenben szellemi tekintetben emelkedik az
emberiség haladása.
És valamint megváltozott a mi testal
katunk : úgy szükségképp be kellett követ
keznie egész életmódunk változásának is A
szellem! ez az igazi magasabb természete
az embernek.
Ha tehát a szellem és a természet közt
viszály támad : akkor mindig a szellemnek
kell döntőnek lenni. Általában csak annyiban
szabad csatlakozunk a természethez amenynyiben ez álal magunkban a szellemit elő
mozdítjuk. Küzdenünk kell közönséges ter
mészetünk ellen, ha az esetleg szellemünket
károsítja. Azért tartsuk mindig szemünk előtt
az igazit és a szellemi természetet: szelle
münk nemesítése és tökéletesítése legyen a
mi célunk!
Szellemi »én« jünknek élni; ennek átszellemülésén folyton munkálkodni: ebben
rejlik az emberiség jövőjének eszménye!
C SE LK Ó

JÓ ZSE F.

lyeket abbeli félelemben játszottam, hogy ennek
a lánynak most köszönnöm kell; s éppen azért
mindig ő kiálltotta előbb évődő fejbólintás kísé
retében felém: »Jó napot, Félsz urfi ! « ; pedig hát
А. В. a tisztes nevem.
Nagy fába vágtam a fejszémet, a mikor ilyen
csintalan kis leánykába akartam szerelmes lenni;
de hát édes Istenem, mit csináljak, hogy ha csak
— én szegény falusi bibic — éppen ezt az egyet
len egy lányt ismertem a városban, ezt is csak
azon a réven, hogy bátyjához szoktam volt olykor
olykor elmenni, a leckéket megkérdezendő, s egy
ily alkalommal mutatott be a bátyja Rózsikának.
Valóban csak azután tudtam meg, mire nem
képes a bosszú, a megtorlás; a nyulból oroszlánt,
a gyávából hőst csinál. Az előtt ezt még magam
sem hittem.
A legközelebbi vasárnapon előszedtem a nagynéném párfinos üvegjét, a bácsika Kárpátiját, a
Juci szobaleány froufrou eütővasát s hozzá láttam
a hadíkészületekhez; annyira mentem buzgóságomban, hogy úgy a Kárpáti, mint a parfin meg
lehetősen megcsappant; ellenben szerencsésen be
ütöttem a toilette-tükröt s megvágtam vele a kis
ujjamat, a froufrou sütő vasat ötször melegítettem
meg, de — nem lévén tükröm — mind az ötször
megégettem vele, hol az ororaat, hol az orcámat,
hol pedig a homlokomat.
Mit törődtem én most ilyen csekély sérülé
sekkel. A cél lebegett csak előttem, tetszeni, hó
dítani akartam.
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hétnek. így legutóbb is mintegy 60 gyermek
hagyta el Európái valami Silzina Miklós
nevű ember vezetése alatt. Minthogy nem
lehetetlen, hogy a »magyar gyermekzeneka
rok« toborzói Zalavármegye területén is
megkezdik működésüket, a miniszter felhívja
a hatóságokat, hogy kisérjék figyelemmel az
ily irányú mozgalmakat.
Saját érdekében tegyen kísérletet minden
csuz és köszvényben szenvedő a hírneves Zoltán
kenőcscsel, mert a leghíresebb orvosok és ezer
meg ezer gyógyult beteg igazolják annak páratlan
csodás hatását, üvegje 2 kor. Zoltán gyógy tárá
ban, Budapest, V., Szabadságtér.
— Pásztor választás a falun. Tótfalu
községben községi pásztor választás volt s
az elöljáróság nem a községi biró jelöltjét
választotta meg pásztornak, hanem mást.
Mikor aztán a megválasztott pásztor fuva
rosai a községi bírótól a pásztoriak kulcsait
kérték, ez vonakodott a kulcsokat kiadni. A
fuvarosok erre fenyegetőzni kezdtek, mire
a biróné asszony annyira megijedt, hogy a
luvarosoknak átadta az előkeresett kulcsot
A luvarosok a »vita hevében* 8 napon be
lül gyógyuló sérüléseket ejtettek a bírón.
Hatóság elleni erőszak büntette miatt áttol
lak a kir. törvényszék előtt a tuvarosok,
szám szerint hatan. A kir. törvényszék dr.
Kovács Lipót Csáktornyái ügyvéd védelme
után csak Kupecz Tamás és György Feren
cet mondotta ki bűnösnek a Btk. 165. sza
kaszába ütköző bűncselekményben megálla
pította továbbá terhűkre a könnyű testisér
tés vétségét is s összbüntetésképen az eny
hítő körülmények latbavetésével a 92 §-a
alapján 8 napi fogházra és 10 korona pénz
büntetésre ítélte a terhelteket.
Első Leánykiházatási Egylet m. sz. Ezen
intézet f. hó 17-én tartotta XLIII. rendes közgyű
lését számos szövetkezeti tag részvétele mellett.
A közgyűlést az intézet agg elnöke, Schwarz
Ármin nyitotta meg, mire Dr. Wittmann Mór alelnök vette át a közgyűlés további vezetését.
Az előterjesztett mérleg és évi jelentés, mely
az 1905 évi kezelés hű és tiszta képét nyújtja,
igazolja azt, hogy ezen üzleti év is az általános
pangás dacára kedvező volt, ami a következő
számadatokból kitűnik :
Biztosított tőkék és egyéb alapszabályszerü
esedékességek címén K. 921.339.04 íizettetelt ki.
\ díjtartalék 1.205006.27 koronával 11.300.373.00
koronára, a jutalék felemelési alap 110.307.52 ko
ronával 514.317.38 koronára és a külön tartalék
200.000 korona biztosítási alappal együtt, szilén
36.307.42 koronávál 496 203 korona 18 fillérre
emelkedett.
Tetemes leírások és az árfolyam külömbözeti tartaléknak 05.000 koronával való csorbítat
lan meghagyása mellett, — Kezelési feleslegnek
72.74504 K. maradt fenn, mely alapszabályszerüleg a fenntemlitett két tartalékhoz csatoltatott.
Uj biztosítások szerezménye 14.700.800 K.
volt, ebből elfogadtatott 12.366.500* K. elutasittatotl azonban t.394.Я00 К., a biztosítási állomány
az év végével pedig 54 112.280 K-ra rúgott.
Díjbevétel az előző évvel szemben 266.830.70
kor.-val több, vagyis 2.758.799.52 K, kamat és
házbérjövedelem 39.070.44 K-val több, vagyis
514.439.17 K. volt. A hivatalnoki nyugdíjalap
29 481.63 K. emelkedést inuta* és az év végével
193.014.81 K-val rendelkezett
Az igazgatóság indítványára a közgyűlés a
hivatalnoki kar hű és buzgó szolgálatainak elis
meréséül 6000 koronát szavaz meg a nyugdíjalap
javára.
A mérleg végösszege, mely 1,270.540.20 K.
emelkedést tüntet fel, 12,790.010.40 K. és fedeze
tét leli magyar Állampapírokban, elsőrendű zá
loglevelekben, három négyemeletes bérpalotában
takarékbetétekben és saját kötvényekre adott köl«sünökben
A mérleg és jelentés egyhangúlag és köszö
nettel tudomásul vétetett és a felmentvén) meg
adatott.
Az igazgatóság megbízatása lejárván, meg
etetnek az uj választások. Az igazgatóságba vá
lasztattak a következő szövetkezeti tagok: Schwarz
Ármin, Dr. Wittmann Mór, Dr. Keich József, Kohn

Arnold, Herzfeld Zsigmond, F.isler József, Tsuk
Sándor (régi) és Dr. Szivák Imre, Dr. Vázsonyi
Vilmos (uj). A felügyelőbizottságba újból megvá
lasztanak; Dr. Alexander Bernát, Dr. Simonyi
Zsigmond, Héger József, Seifensieder József, Wert
heimer Albert és Dr. Bácskai Albert. A választ
mányba 36 tag választattatok részben a régi és
részben uj tagok. A jegyzőkönyv hitelesítésére ki
küldettek Havas MórésGuttmann Izidor urak. —
Havas Mór tag ur indítványára az igazgatóságnak,
különösen pedig Schwarz Ármin elnöknek, és Dr.
W illmann Mór alelnöknek és Kohn Arnold ve
zérigazgatónak jegyzőkönyvi köszönetét és elisme
rést szavaztak.
A közgyűlés berekesztése után az igazgató
ság alakuló ülést tartott, melyen elnöknek Schwarz
Ármin, alelnöknek pedig Dr. Wittmann Mór és
Dr. Szivák Imre választatlak.

előny az, ha ezen fontos lépésüknél egy nagy
bank közreműködését vehetik igénybe. Nemcsak
azért, mert a bank ezen birtokközvetitő osztályá
ba bizonyára a birtokkereslet és — kínálat öezszes szálai össze fognak futni és így ott a birtokeladó alkalmas vevőt, a venni akaró pedig alkal
mas birtokot legkönnyebben fog találhatni, de
azért is, mert a bank előkelő pozíciója eleve is
biztosítja a legméltányosabb elbánást és a legjutányosabb kiszolgálást. E mellett pedig a bank
saját nagy tőkéjénél és előkelő összeköttetéseinél
fogva sok oly adásvételt fog finanszírozási műve
letek (kölcsön-konverziók, másodhelyü hitelek en
gedélyezése. teherrendezés, vételárhátralék leszá
mítolása) utján lehetővé tenni, amelyek egyébként
pénzügyi akadályok folytán nem lennének lebo
nyolíthatók. — Önként értetődik, hogy a bank bir
tokközvetitő osztálya Budapest, V. Nádor-utca 9.
— Magyarok telepítése Temesmegyébe. akár írásbeli, akár szóbeli megkeresésre készségeAz ország egyik legtermékenyebb vidékén, a seu nyújt bármely kérdésben kimerítő tájékoztatást.

— Amerikába vágyó uhlánus. A lovas
temesi Bánságban kevés a magyar. Ezért a
nagybecskereki m. kir. kincstári ispánság el ezredek legénységi álományába beosztott volt
határozta, hogy a Temesvármegyében levő gyalogos katonáknak nem a legjobban eshet
sztancsófalvai, babsai és gizellaíalvai birtokait a lovasszolgálat, mert a Csáktornyái uhláaz ország különböző részeiből magyarokkal nusokhoz beosztottak közül is az egyik e
fogja betelepíteni, kötelezővé téve nekik a héten a szolgálat alól menekülendő Ameri
gazdálkodást, földművelést és állattenyésztést. kába akart szökni. Polgári ruhába öltözve a
A kincstári ispánság megkereste tehát az or Csáktornyái vasúti állomáson épen vonatra
szág összes varmegyéit és városait, hogy a akart szállani, mikor egy uhlánus tizedes
kincstárnak ezt a szándékát tegyék közhírré telismerte és letartóztatta. A szökésben levő
és hívják töl reá a gazdák figyelmét. Az át nél rendes útlevelet és 1000 koronányi kész
irat részleteen kifejti, hogy a telepítés kétféle, pénzt találtak.
még pedig az egyik bérleli. a másik örök lulajdonadással való telepités.A telepes vagy
bérletbe kap 20 évre jutányos árban 20 kaMegint itt van a rügyfakasztó tavasz.
tasztrális hold földet vagy pedig törlesztésre Most már napról-napra éténkebb lesz a ter
kap 37 katasztrális löldet megvételre. A töld mészet, a szántóföldek téli néma csöndjét
kitűnő elsőrendű minőségű és megvan mindaz fölváltja a szántó-vető emberek munkája, az
a kelléke — ami az ember boldogulását biz njra hazatért vándormadarak vidám éneke.
tosítja. Továbbá akár bérbe veszi, akár meg Március elején haza érkezik a barázda-bil
veszi a telep a földet — minden esetben a legető, az eleven ide-oda ugráló farkával
kincstár-megfelelő házat építtet neki a telkére. billegető kicsiny madárka és a vizek len
Azouban ki van kötve, bogy a telepes kizá jében elfogja legyeket, szúnyogokat, majd
rólag magyar honosságú és róni. kát. vallásu ha úgy tartja kedve, felül a jószág hátára
legyen. Ez utóbbi azért, mert ott más fele és onnan is elcsíp egy-egy legyei, mely a
kezeti tamplom nincsen. Megkívánják végül jószágot bántja. A csaláncsúcs is március
azt is, hogy a jelentkezőnek némi vagyona elején jön haza. Szereti a lankás helyeket,
is legyen, mert a telepítésnél a (ősulyt állat a köves és bokros előhegységet, hol magá
tenyésztés fejlesztésére kell fektetni.
nyosan szeret élni. A kártékony rovarokat
— Csány emlékkönyv. Borbély György röptében fogdossa el. Az egerész ölyv szin
zalaegerszegi főgimnaziumi tanár és lapszer tén most tér vissza. Sok kárt tesz az apró
kesztő Cyány László életére és működésére nyulakbau, a főtápláléka mégis csak az egér,
vonatkozó adatokból, öt nyomatot Ívre ter melyből töméntelen sokat elpusztít. A me
jedő emlékkönyvet irl, amelynek kiadásából zei pacsirta a földmíves embernek legéde
származó jövedelemmel az általa megteremtett sebb szavú madara. Ez hangolja fel az eke
Csány szobor alapot szánékozik növelni. A szarvát tartó gazdát is nótás kedvre. Hasz
(űzet nem csak céljáérl. hanem érdekes tar not is hajt, még pedig sokat Napestig pusz
talmánál fogva is figyelmet érdemel. Sok ér títja a kártékony rovarokat. A seregély pusz
dekes adatot tartalmaz Csány László élőiéből, títja a kukacot, a nyüves, a pondrós állat
amelyeket Borbély György részint levéltárak ról a férget. Igaz, hogy a szőlőbe is elláto
ból, részint zalamegyei családoknál őrzött; gat de innen vaktöltéssel, kereplővel meglevelekből s okmányokból gyűjtött össze. A Ilehet riasztani. A seregély szorgalmas üldö
bevezetést Andaházy Irén Námeth Elekné zője a csigának és a cserebogaraknak is,
úrasszony irta. Több érdekes apróságot szol kár volna üldözni őt. A danka sirály máigáltattak a könyvhöz Nagy Károly. König- cius közepén érkezik vissza vándorlásából,
inayer János, Kászonyi Mihály. Becses ada bár az erősebb fajtából télire is itt marad,
tokat tartalmaznak id. Tarányi Ferenc re a nagyobb menyiség mégis elvándorol és
miniszcenciái s a Bogyay Máté által őrzőit József-nap táján látogat haza. A vizmenti
levelek. A becses füzet 1 К-ért kapható a gazdáknak szorgalmas rovarpusztitója. A réti
szerzőnél; diszkötésü példány ára 2 К A pipis kis madár, a gazda hűséges munkása
jövedelem a Csány-szobor alapot gyarapítja Az ugarföldeken sok kártékony rovart elpusztít.
s olvasóink hazafias célra is áldoznak, ha A rigók is március közepén térnek vissza
vándorútokból. Szintén falánk étvággyal pusz
a Könyvet megveszik.
A birtokforgalom reformja. Hazánkban, títják a rovarokat. Március végén tér haza
ahol a főid birtok forgalom kivált a legutóbbi évek a búbos banka, a oeicsal füzike az erdei pa
ben tudvalevőleg igen nagy mérveket öltött, ezen
csirta, az erdei picsér, a szürke begy, és a
forgalom teljes szervezetlensége gazdáink nagy ká
rára volt. Hézagpótló újítás lehát, hogy a Magyar fülemüle. Mindunyian szorgalmasan keresik
telepítő és parcellázó hank igazgatósága legújab fel a kártékony rovarokat, nem volna jó, ha
ban külön birtokköz vetítő osztály felállítását ha ezek után is követ hajítanánk utánuk, vagy
tározta el, amely már meg is indította közhasznú megtűrnénk, hogy a pajkos gyermekek el
tevékenységéi. Á banknak ezen uj intézményét
csenjék tojásaikat. Mentői több hasznos ma
gazdaközönségünk bizonyára n;lgy örömmel fogja
felkarolni, mert mindazok számára, akik birtokot dár repdes a szántóföldön, annál több Isten
venni vagy eladni óhajtanak megbecsülhetetlen áldása van a termésen I

A mező önzetlen munkásai.

Protuletno delo.

lak pustiti, da jednake linije vreZemo, a pri
debleáih drevab moreju linije grbave (zavijene, как kadu malaju) biti, jer pri debelSih
drevah je to boläe.
Sada se podne delo i vuni. Na poiju
j(* treba orati praäiti 1 l d Na senokoSi je
Ireba krlorovnjake rezlepsti. Treba je senokoSn povladiti. Vnogi gazdi imaju puuo
mehina na senokoSi. Misliju, kaj to hasin
senokoái. Kaj bi hasnelo? To je ravno lak
как na krasta deledjoj glavi. Zahiri dele ud
kraste, a senokoAa od mehina.
Zvun toga su mnoge senokoáe iako
dnidne. Tu drugo nikaj ne raste, как áarje.
No, to je malo vredno. Treba je na takvih
senokoáah jarke skopati, da se voda dob
zceja. Taki budemo dobili lepo seno i ne
Sara.
Na paSah i gmajnah moramo vun sekali grine. Gde nega trave, lain posejajmo.
NaSe райе su zato ne dobrr 1 bujne, da sa
mo stridek rase na njih Probajmo pos(*jati
dobre trave, pak dobro sein tain povlacimo,
budemo vidli, da budu taki dobre пайе райе.

mestah su takve ljudi zebrali, koji nikaj nerazmeju к politiki. Ovi budu dakle slugi
cesara.
Schmilh leitinant, koj se je vu deeembru bil spuntal sa vise mariner. 11a Crnim
morju je sada bil zkonéani. Strelili su ga
vu glavu. Так njega как i druge Cetiri 111arinare, koji su biti glavni puntari su 19-gi
ovoga meseca ob i vuri vu jutro od pel jab
na jeden otok i tain su nje strelili. Zadnje
reCi su mu bile: »Zdravo! Strelajte! Dvaput
su strelili na nj(*ga ioS nije opal doli samo
pri tretjoj salvi se je zruZil mrtev na zemIju. Njega i druge slreljene su taki poko
pali na lice mestu
A l y e i 'i r n s . Uugo se nemre nikaj
skuhati vu onoj kuhnji, vu kojoj svi europejski politiCari kuhaju jednu stvar, tojest
dosta smrdeCe mazilo za Nemsku. Jer sve
vlade su kre Francuzke. Siromaäka NemSka
I n|tiii car bude anda dosta vu кaSi ostal
Nikak se nemreju zbcg policije pogoditi. Sa
da je Irancuski poslauik opet novo osnovu
dal, koja takaj se trsi, da Nemei vu JVlarokoj nikakvu vlast nedobiju.

Hvala Bogu, zirne se ved stalne nemoramo bojali. Pak zato sa boZjorn pomodjom
moramo zapodetí пайе delo lak doma na
vrtu, как na poiju i na senokoáali.
Vu vrtu imaino dosta del a. Gazda rice
sada naj podneju sejati áalatu, Spinjadu, nirkvu. petroZola i drugo povrIHje, kojemu je
das doSel. Vugorke jo$ imaju rajt sejati i
onda, kada bude lopleSe vréme okolo Markovoga.
Ako gazdarica povrtelje ima na brigi,
naj ima skrb onda i gazda na sadovno
drevje vu sadovnjaku. Vnogo kaj dela ima
tu. Gusenice zdistili, drevje ob-.agali, drevju
2ilu pustiti i t. d.
Vnogo smo ved pisali od dela, kője ima gazda vu sadovnjaku. Ve/da mu samo
hodemo nekaj povedati, как se drevju Zila
pusti.
Éilo pustiti drevju iz viáe zroka mo
remo Ako koj gazda ima takvo sado.no
drevo, kője búj no raste, рак zbog toga nedaje nigdar ploda, si sa tern moremo po
rnóéi, da 2»lo pustimo takvomu drevi. Jer Politika vu stranjskih zemljah.
takvo drevo ima preved mezge (soka), koja
KAJ JE NOYOGA У
S r r b ijn . Vu Serbiji se je ipák mir
preved bujno tira drevo i lak neda sada
Ako na takvim drevu dve tri linije vreZemu napiavil Leva stranka je popustila i nestoji
h olvm in r MarciuS 26. I’ondeljek, Im
vu koZu vdilen na stebli, drevo bude se proli vladi sa obStrukcijoin. Gruid minister* mánuel muéenik. — 27 Turk, Kúpért biäkup.
predsednik
je
vu
srbskoj
skupátini
(or.adko
popravilo i bude sada dalo. Jer dovezda ga
28. Sreda, Sixtus papa. — 29. Caitvrtek, Ciril muf.
je mezga jako lirala, a od vezda se bude spraviSde) drZal govor i rekel je da bude
JO. Petek, Kvirin mud.
31 Subota, Л1110Й
mezga tarn nucala, gde smo mi s kusluroin onu politiku tiral, koju su njegovi predji mud. — April t. Nedelja Hugo biSk. - Kvangelivdilen linie rezali po stebli i tak nebude tirali.
jmn ove nedelje je: »(Ido poápota mene zmed vas?*
Sa Magjarsko-Austrijom se j<* opel po- (Jannä Vili. 46 -59.) — Sejam bude 26 marcinSa
bujne kite lirala, kője nikaj sada ne iinaju
Najbolfti rnesec je 7 л Zilu puSdanje pri dela harmidna pogodba. Hatar je opet odprl vu Koprivnici.
Vreme bude od kraja lepo na
drevju zadnji april, zatem majuS i podetek pred Serbijom
sred tjedna mrzli veter i obladno.
juniuda, Tojest pri jednim drevi prije, pri
Stojanovidev ministerium je dista vredu
Velika nesreca na Zeljeznici. Odrugim potli, как je to véé ranede ili kes- dal prek vladu sadaSnjemu minister.umu. voga meseca 16-ga su se dva eugi ko|i su
neSe drevo.
Svi dugi, koji su na 1905. Ijeto opali su ljudi peljali poljeg Portlanda skup tresnuli.
Ali zato moramo paziti, da Zilu pusti spladeni, рак iz ovoga leta takaj tri meseci. Kupeje su se vuZgale, tak da je najviSe
mo drevi. Prvid moramo paziti na to, da Jofi je distih penez vu orsadkoj kassi (i 1 ljudi, koji su na eugu bili, zgorelo. 40 ljudi
steblo dreva sarno iz severne strani vreZemo pol millionov
je пай1о smrt prilikom пезгейе. Vnogo ljudi
vdilen. Drugod moramo paziti 1 na lo, da
A u s tr ijn . Vu naSoj susednoj Austriji je oranjemb. Spod kolah f‘ su petnajst ljudi
na kusturina spica dale ne vujde, nego sa se nikak nemreju sloZiti poleg nove izborne Cista zeZgani potegnuli vun. Nesredu se je
mo как je koZa debela. Jer ako i vu drevo reforme. Joá vezda traja razpiava vu aus- pri jednim bregu pripetila, gde je maSinisla
vreZemo, to jako Skodi drevi.
trijskim orsaCkun spravidfu i vnogo njih samo onda zet v pamel drugoga euga, ka
Imamo morti i takve dreve, kojim se je joй zapisanih, коj1 budu poleg i proti go- da je samo 200 metrov daleko bil jeden od
je koZa vet narobavila, i onak za slare vorili. Samo nad mrtvecom se vnogo po- drugoga i ne je mogel rnaáinu zaslaviti. Cuzglediju vun. Tu si takaj moremo pomodi, pevlje, pak zato more biti, kaj je i taj re gi su se tak tresnuli, da je vu kupejah gaz
ako drevi Zile pustimo.
form mrtvec i nigdar nebude zakón iz njega se eksploderal 1 kudije su se vuZgale.
Jesu i takve dreve, kojim je vrh (ko
Austrijski ministerpredsednik b a r o n
— Kossuth Ferencz je betezen.
runa) lepi I dosta veliki, a steblo se nam Gautsch ozbiljno misli i na to, da nutri da Kossuth Ferenc predsednik levih strankah
pretenko vidi. Pri takvih si lak moremo plan jednoga zakona. poljeg kojega hi able- je pod zadnje vreme jako zbeteZal. Kossuth
pomodi, da njim Zilu pustimo
gati plaCu dobili. Glasi se, da budu zastup- ima jaku reumu (trganje), koja mu к sreu
Ali ne je pri svakim drevu dobro Zilu niki 4-800 korun plaóe na leto i 1200 ko hode vudriti. 15-ga ovoga meseca vu nodi
pustiti. CreSnji, breskvi nesmemo Z1I0 pusti run za kvarter dobili.
su se jako bojali za Staliá Kossutha. Vnogo
ti, jer bi na mestu rezanja smola podela
Как jedne novine pifceju Austrijsko do- prijateljov pohadja beteZnoga Kossutha, da
vun iti, a to je na kvar drevi. Zilu pustiti rnobranstvo (landwehr) bude dobilo kanom* se opitaju za njegov slaliA Med vnogimi j(‘
je samo pri takvih drevih modi, koje meh- Za to bude najbliZe zakonski plan dan nu bil i grol Nicolay francuski politikus, koj se
ko seme imaju, как je to jabuka, hrnSka tri vu rajksratu.
je diiZe vrernena spominal sa beteZnikom.
Pri ovih dista sigurno moremo pustiti Zilu
/tu s k tt. Vu Kuskoj jo bilo zbiranje
Kinezki car. Smeáni dogodjaj s<*
samo na lo pazimo, da nam kustura jako za orsafku dumu. Ali ovo zbiranje je ne je pripetil ovoga meseca 15-ga vu Hédii
dalko ne vujde nutri.
cadovoljilo naroda. Soldat 1 i kozáki su pri- Jeden inuZki dlovek vu Zensku opravu obAko je drevo joä tenko, zilu moremo silili ljudi na volume davanje. Vu najviSe
ledeni drkal je po najvekäim pijacu vu Be-

Cu na veliki smeh onih, koji su ga vidli. bogce koji prosiju, po vulicah. Prilikom te vim Taáva sa svojom Zenom skupa vre od
Na veliku larmu je doSel ta i policaj, koj pr gledbe se je zazvedilo, da su te bogci od vise tjednov su stradali.
je prijel Cudnovatoga svata i pital ga je itak ne tak veliki siromaki, как se to vidi
Zadnjega falata dimnatoga mesa su
gdo je? Na to je on sledeCe odgovoril: »Ja Kada su je previziterali pri jednim su i0 0 morali pojesti, da nebi do konca odnemogli
sem kinezki car.» Medjutim mu je to ne korun pri drugim 500 korun naSli vucanj- i po noCi okolo hiZe tuleCem vukom vu
hotel veruvati policaj, pak ga je zato na kih zvezano. Pri jednim su 1400 korun pe- Skrample dospeli.
policiju odegnal sobom, gde je opet rekel nez naSli, kaj je na prsi nosil. Policaji ni— Naj se Zalostiti Ivan — veli snaZde je kinezki car. Zbog toga su ga onda kaj nemreju stvoriti sa tirni bogci. Jeden na sneSica, na kojoj se veő videlo stradadeli vu »palaCu» norih, jer как sc vidi od den su je zaprte drZali, all Irugi den su je nje, — ja tak mislim da zutra dobimo glanjega, su rnu ne svi kotaCi vu redu.
veC vun pustili. Od onda opet prosiju veC sa od Nek tova, koj je tebi d vadeset rube— Samoubojstvo. Ovoga meseca i spravljaju peneze na kup. — Bog zna lov duZen.
sedemnajstoga ob poldrugi vuri po poldan komu.
Havno denes óul jesam, da je nevaljani
je vu Budapesti na svojim stanu Túri Gás
Duga pravda To je istina, da se Clovek vu Petrograd pobegel. Nato naj rapár stre il dvaput na svoju Zenu. Turi je i naái ljudi pravdaju, ali pri nas ga ipak cunati draga moja Mavra.
tridestiS st Ijet star i sluZbenik je na Zeljez- ne tak duge pravde, как je ona, od koje
Siroti Zenski je na pamet doSlo, как
nici а йена mu je fajna mlada Zenska, ko- Citamo vu novinah. Najmre vu Spanjolskoj je njoj dobro bilo, kad je pri jedni veliki
j и je vu prsa i vu desnu ruku strelil. Nes- veC 889 Ijet trpi jedna pravda vu kojoj se gospodski familiji vu Moskavi vu sluZbi bila.
reCna Zenska je vun odbeZala i pocela kri- Viana marki i Carbera grof tuZiju zbog jed Tam se spoznala iz TaSvum koj je to bil
Cati, na to je Turi vu svoju glavu strelil i noga imetka lnteresi i kapital bi na straS- rekel, da on vu pustinji jedno lépu drvenu
tuki je vumrl. Njega su na cintor vu ka no veliko narasli, ako nebi se sudei i fiäkali hiZu i nekoliko mekot zernelj ima. Badava
pum odnesli a oranjenu Zenu рак vu Spital. trsili svotu svigdar na rnenäe i menSe deti. je njoj bil rekel dvorni mester, da takov
Razlika med cesarom i kraljom.
—- Folisni penezi. Vu Kolozvaru su doseljivanski grunt nika nevalja, ar takovoga
Dobili smo jednoga lista, vu kojem naS Ci- policaji prijeli jedno druZtvo, koje je krive vladar nazal vzeme, gda guder hoCe. Mavra
tatelj med vnogemi navek se tak spomene peneze delalo, i lo 10 i 20 korunaste ban )e nato ne dala uika, nego se zaruCila s
od naSega vladara »naS cesar.» Moramo ke. Po celim Krdélyu su bili razSirjeni kri- TaSvom. Pred njenim zdavanjem od njene
zbog pravice povedati, da mi neimamo ce- vi penezi i 100 jezer korunali vrednosti fo- gospe kőeri N. hercegice jednu sa dragem
sara, nego mi imamo kralja. Magjarski kralj liSnih bankall je vu prometu. Vodja druZtva kamenjem nakinCenu srebernu medaliu je
je apoätolski kralj taj naziv je joS pod Ma je jeden gospodski clovek Bapestok Aladár dobila.
nóm Terezijom bil dobleni a izhadja joS iz zvun toga jeden varmegjinski Cinovnik Bala
— Mavra — veli njoj heregica —
onih reCih, kada je Silvester papa pred 900 József I vnogo bógatih muZov. Prilikom iz- doklam Zivem, na me navek mores raóuIjetmi bil rekel za sv. Stefana prvoga Ma- trage su vnogo krivi penez i maSiue za pe nali, nego ako vumrem, ti pako ako bi vu
gjarskoga kralja, da je kralj Stefan pravi neze delali naSli.
kakvu veliku faliuga doSla, naj se zapustiti
apostol, doklarn je papa saino apoSlolski
— Vu Ameriku je hotel skociti doklam budeS ovoga medaliona na tvojem
nasledmk. Magjarski kralj mura se sa sv. Gdo bi si mislil, da bi leduouiu proslomu Sinjaku nosila, stvojem Zivlenjem si segurna
Stefana korunom dati okoruniti, doklarn lo j ulaneru tak hudo delo bilo, kaj bi vu Ame nego ako b; se tak pripetilo, da nemreS du
nenapravi nije magjarski kralj Zvun toga riku hotel ill. A itak je lak Iz onih dugih Ze podnaSati, odpri gori medaliona vu njem
na magjarske zako e inora prisegu poloZiti, pesniah, koje se iz kasarnah Cujeju, i kojim bivajuCi jaki gift, koj bi trem ljudem takaj
da bilde je on obdrZal i da bude je dal sa se na kraju tuZno zavleCe glas, mi niti nez- za dosta bil, vu jednem hipu bez svaké bosvakim obdrzati. Uakle sve to svedoCi, da je naino, kakove miseli nahajaju nekoje sol- leCine od svaké nevolje te oslobodi.
njegvo veliCanslvo ne »naS cesar» nego 1date. Nekoji se za svoju kuharicu Zalujeju,
*
//,/.4 kralj. Njegvo VeliCanslvo je I8t»7-ga nekoji za roditelje, a nekoji za — Ameriku.
Mavri ni samo jenkrat doSla je na pá
bil okorunjeni za magjarskoga kralja. L)aj ProSle dneve je jeden ulaner se veC navoniét, da vnogi skrbi i nevolji bi lehko ko
Bog da joS dugo kralj иje zvrhu naroda sa Ijil duZe sluZiti. Civilsku opravu si je zel i
nec napravila, nego videCa da как se njepravicom i sa onom ljubavjom, koje ga je onak je hotel skoOiti od soldaCije. VeC je
ni tuvaruS bori proti nesreCi nije zdvojila,
vodila vu proslosti.
na banhofu bil, kada ga je tu pripoznal je
da paóe i svojega tuvaruSa takaj je na trp— Zbiranje navucitelja. Murakirály- der. kaprol i prijel ga je. Siromaka su na- livnost nagibala.
ski Skolski odbor je к obCinski skoli za na- zad odeguah vu kasarne. Pri njem su naNovembra meseca po podne se kmica
áli pulin list I 1000 korun penez Vu Ame- zagod za poöela i zakonski par si je о tom
vuCitelja Kirbisch Ferenca zebrái.
— Bliskanje i grmljavica Leios se nku je hotel skoCiti. F.j masina, maSina. za- bil premisiaval, da po kratkim obedu se na
je dosta zagod poCela grmlavica. Najrnre na kaj si ne predi zafuCnula!
poóinek spravijii. Na jenkrat samo je hiZu
JoZetovo zaran vu jutro ob 8 vuri je blis*
Nosa njoj je odrezal. FruCkovi- jeden trenutni blisk razsvetil i tak se njim
kavica i grmlavica bila. Ljudi tu veliju, da ca je 41 leto star« joS dosta snaZna vdo- bilo Culo. как da bi blizo nekakva Zmehka
ako na protuletje zagod grmi, onda bude vica vu Csene о be mi Sa jednim gazdom stvar na zemlju doli op.da bila.
dobro leto. Mi ravno neverujemo nikakve vezda ónak iz leve Zivi skup ProSli jeden
— Kaj je to bilo? Kaj je to moglo bi
coprije, ali radi bi bili, ako bi Ijetos na is- den je vu Csákovu hodila к birovu i tu je ti? pita Zenska.
tmu doSlo i gazdim bi se Bog smiluval sa malo duZe zaostala Kada je dimo doSla nju
— Bog zna! veli TaSva к vratam stuje njem iz leva muZ sa birovoni poC( I potdobrim letom.
pivSi ipak poglednem, kaj je.
Jalni kremar. Ovoga meseca l i  varjali. Posvadili su se, poCeli su se buhati
Tam vani vu bezkrajni pustinji, naj
ga dneva je FoSnjar JoZef vu Svibovcu i celoj stvari je konec bil, da jo muZ odre inenSe hinne ni bilo Cuti, zvezdah svetlost
zal
nosa
vdovice.
Sirotu
su
odpeljali
vu
Spi(poleg Novoga-Marofa) vino pomagal pretavu mrzlim zraku tim bolje leSCala se je.
kati pri svojim stricu FoSnjar MatjaSu krC- tal a tnuZa pak su Zandari odegnali.
— Nu ipak kaj vidiS? pita Mavra, komaru Na veCer je viSe piveov doSlo к FoSja za svojim tuvaruSem je takaj van iSla.
njaru, koji su za cigare prosili, Foämar je
— Nikaj ne vidim moja draga, ti ра
ne imel cigare pak je zato bratanec JoZef
ки idi nazat, bi se lehko prehladila. Idemo
•Sei vu susednu krCmu к Pecek Grgi, da
nutri.
tani kupi cigare za svoje pivee. Kada |e
— Mozbit je z neba opalo nekaj dole,
FoSnjar JoZel okoli 8 vure doSel vu krCmu
rekla je vu sebi Zenska.
Blago
iskajuci.
Pecekovu, ga je srel Pecekov brat Gjura,
— Meni se takaj tak őinílo. Budemo
ko| ga je taki za din jak zgrabil jer je rekel
(Busko pripeCenje)
vre videli zutra. Nego vezda jedimo. Так
da Fosnjar od Peceka pivee hoCe vabiti.
Vu Srednje siberianske pustmje jednim vidim nebeska svetlost, da ti je glavu poPoCeli su se buhati i na to je doSel vun
meSala, ar si je juhu na zemlju dela doli.
íz krómé PoznanoviC lvan. PoznanoviC je mestu je nekakov TaSva zvani poljodelavec
— Istina, vu naglosti, ni sam znala kaj
zgrabil jednoga koliCa. pak je Znj'.m lak vu- v zimskem vremenu vu svojoj drvenoj hiZi
Cinim. Prva skrb medjutim na komenu bi
poleg
tople
peCi
sedel.
Njegova
Zena
iz
zaddril po glavi FoSnjara, da je ov taki omedvajuCi lonec mi je bila, nego ov se vezda
Ijeni opal doli. Glava se mu je rezkoljila i njega falala mesa juliu je kuhala, drugo
razhladil, z nova ga stopim.
da bi ozdravil je malo utanja Pecek Gjura kaj za jesti niti ne su imali. TaSvu je zlo— Vu onem hipu, kada je Zena na
I PoznanoviC Ivan su kotarskomu sudu vu ö'*sta letina na nikaj dela. Stibru je ko»arski
ekZekutor sa svojemi teZaki bez pomiluva- zemlji stojeCega lonca hotela gori vzeti, negNovim Maróin prédám
— Bogati bogci Vu KonStanlinapo- nja spoterjal, vu susedski Pasutov selu nit do po svuneäni vratah je jako po klonkal,
Iju su öve dneve policaji, malo pregledali ätacunar je veC nikaj ni hotel dati i po tak- na äto je TaSva vrata bil odperl.
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— Preizvideni moj gospodine! véli Tadva.
— Так me póznád? odgovoril je vu
dragi bundi opravljeni rnladi őlovek
— Как nebi póznál njihovu ekscelenciju. lm su oni Dolmoraski herCeg, koji svoju ljetnu palaóu, tamo na bregu imajti i
o n kojega starern otcu su moji rodilelji slu
Zili. —
— Istina, lak je, nego vidid tvojé ime
nil ja nisam pozabil. Tebe za Tadva Ivana
zoveju, vu minuöem Ijetu zbog nekakove
malenkosti si pri rnojem nadziratelju nekakvu tuZbu vóinil.
Tadva je zaCrlenil. Napamet inu je doSlo, da je herceg tuZbu za zlo vzel.

— Za isto, preizvideni rnoj gospodine,
da paée moju prodnju osobno takaj sam
njim predstavil.
— Zato je to — véli herceg — da (i tvo
jega obraza i imena ni sam pozabil, nego
ne spominajmo se od toga, vu onem dnevu
sam ravno jako bil zauzeti i po takvim
prodnju tvoju sam ni mogel svrdili, nego
posel bude segurno svrdeni i lo za kratku
vreme. Ne li ovo je tv ója 2ena — véli daIje herceg svoje oCi na Mavru lnleCi. No
niste se prestradili, kad je meteor íz neba
dőli opal
— Meteor? — pita Tadva.
— NemoguCe. da nebi bili Culi kad je
kamen dole opal nego prvlje se jeden nebeski pojav bil videl
— Istina je, zavapi Mavra — veliku
svetlost smo videli i padanje smo takaj Culi,
nego nadli nikaj nesmo
— No pak je strahoviti veliki kam en,
nastavljal je herceg — kom a nekuliko klaltrov daleko od vadega vrtnoga plola na
na zemlji leZi.
— Koma, da je herceg svoju zadnju
reC zgovoril. Mavra se к svojemu muZu obrnula rekavda: íz neba je opalo! Oh lvan
onda ga dober Bog nam odluóil!
Herceg posmehavajuC, samo je tuliko
bil rekel, pokehdob iz van vrtnoga plota
bivajuóa zemlja je njegova, po takvim kamena takaj za svojega spoznava.
— Nego poglednimo karnena nastavlja
kakvoga za hasnuvati
lampada Tadva, naZgi ga i idemo
— Tadva je onda naZgal lampada i
idei je s hercegom na lice mesta.
— Ovdi je kam en, véli herceg jód i
herceg — ako imád

sada takaj je Zareői, nego ni na tuliko, как
pred tim toga pol vurom DrZi da samo
bliZe lampada. Kaave Cudne duge p roge su
na njem , Bog sveti, irn je to zlal , Cisto
pravo zlato.

— Zlato? pita Tadva.
—

Imád li noZa prisebi Tadva?

— Imam, nego naj pazijn njihovo her
cegstvo, ar je jako odter i dpióast
— Dolmoravski herceg noZa pogledne.
Dober bude — véli — mozbit nepokvamn
karnena, koj je velika redkoCa. P.trogradski vuCenjaki, bi me za isto dpotali. ako Ы
jeden najmendi lalaCec poterl Znjega.
— Nato herceg karnena iz odtrim noZem je rezati poCel.
— Zlato, pravo zlato, nikakve dvojbe
néma.
— Vezda Tadva

lampada

na zemlju

dene.
— Kamen je moj! — véli
glasom к hercegu se obrneői.

ozbilnim

— Tvoj — pita ga podrugljivo herceg.
— Zakaj si ni za kurila vpeói.
— Kamen je na moju zemlju opal.
— Sama neznam za kaj, odgovorilaje
— Kamen Ivojega vrta plota od zvu- Zena ni sam si mislila nato.
na opal je na zemlju, koja je moja, ni pa>
— Ni si mislila nato. To je jako Cudко tvoja.
no, drugoC na takvoga kaj skrb imaj. Zima
— Za ono zemlju, koja od zvuna mo- mije, da mi zubi klepeőeju. Donesi vide drv
jega vrta leZi, moj otec je dvadeset Ijet por- na ogenj naj gori.
Zena je taki posluhnula.
ciju piaijai, vadega hercegstva imanje se tarn
pri potoku zapoCne. Kaj bi mi bilo na pa— Znad, onoga érnoga karnena smo
meti nekaj takvoga reCi, kaj nebi bila isti nadli. Vu kamenu vnogo Cisloga zlala ima.
na. Ovo njihovo hercegstvo jako dobro zna— Zlato! zakrici. Mavra, na steni videde i to takaj znade, da karnena za medju Cem pred svetim kipu se na nizi i prekrizi
postaviti, ravno samo iz toga zroka prosil se. Bog rnoj, Ivan onda smo oslobodjeni
jesam
MuZ njeni s glavom klirnajuC kaZe da je
— Dobro je dobro Ivan. Trsil se bu- istina.
dem, da se tvoj posel óim prvlje vu red
— Ivan — véli Zena к svojemu muZu
postavi Zvan toga ovdi je jako zima i né stupeC, tebe neka bantuje, kaj ti je?
mám volje se duZe stoborn pravdati. Leh— Celo dugovanje me jako iznenadilo.
ku noC!
— A kaj je rekel herceg?
Tadvu su hercegove gizdave reói jako
— Herceg? Je je. Posluhni me Mavra,
zbantuvale.
herceg mi je obeCal, da nikornu n'bude po
— Mojega posla kaj ne buded vu red vedal. ObeCaj mi da jeden Cas niti ti ne
poslavil, od srdilosli drhtajuCim glasom — buded se spominala od toga. Barem jeden
как da nebi znal, как ste navadni vi veli Cas pred susedi morad tiho biti. Sad pako
ka gospoda siromadki ljudih posle zvrdavati dajmi jesti, giaden sam zima mi je, odmah
Nil jedno reöi vse ti nevaljad. Za morain si dőli leCi.
tvoju preufanost trpel buded.
— Juha taki bude lopla, Mavri zlati
— Trpel ja budem to je istina, hasna kamen, hercega izniknutje, Ivana njegova
pako buded ti imái. Od velikoga zlatoga ka- zmedavina ni su dala poóivati. ZloCestoga
mena za vsaki njegov lot buded na manji- nekaj si je mislila, bez toga da bi toniu
kovanje i na paradu obrnul. Ja pako od zroka mogla dali. Kad je juhu pred svoje
glada vumiram, moju prodnju nigdo ne jem- ga luvaruda bila deia, spazila je da je na
ruki sasve zasudena krv. Kesnije na njele vu pazljivost.
govim preinnalini kaputu takaj de krvave
— Pazi samo na se, pazi!
krpe vidila je.
— Nakaj bi pazil? odgovori inu nazat
— Cija je krv ovo? pita Zena.
Tadva, — ti Dolmoraski AleksoviC, odovud
— Ja neznam — odgovori Tadva.
prvlje nebuded otídel doklam kleóeC nasve— Neznad. Mozbit si vmoril hercega?
to trojstvo i na vse svetce ne presegned,
— I ako bi to bil vőinil?
da vu kamenu bivajuCega zlala polovicu
— Onda bolje bude taki vumreti, neg
meni ne odpustid.
da bi na galge dodli.
Ivanove oCi vu krvi se jesu obraCale
Zlati kamen je i vezda takaj tam,
vide je ni n\ogel ladali sobom.
kam je iz neba dőli bil opal. Vzemirno si
— Nato nebudem poloZil prisegu — iz Znjega kuliko smo samo rnoguCi, svel je
rekel je herceg
veliki pobegnimo.
Ni lak Tadva. Ja moje Zivlenje zbog
Nr? 1 lvan vidi, da herceg iz svo
jega premnatoga kaputa iz nutradnjega Ze- krvoloCníka nedam Idi pobegni, odnesi si
pa neka jemle, véli njemu da naj postoji, kinCe. ja ovde ostanem, da zbog tvojega greznam kaj hoóed - nemoj vzeti napre pid- ha trpela budem.
tolu, ar drugaC
— Ali Mavra . . .
— Vide inti jednu reC, naj si misliti,
— Herceg je za uikaj vzel öve reCi
nego doklam bi pidtolu iz Zepa van iz va- da vjedaéu sebe prédádéin. Svoje Zivlenje
dil, Tadva svojega noZa do Crenj vu her- vu ruki drZim. Doklam krvoloónosl na svetlo dojde, ti veC seguren moréd biti na drucegova prsa za bode.
NesreCen Clovek vumerl je jód prvlje, go si pak naj misliti. Ovu noC jód vu va
rad moréd dojti za zlato vse dobid. Idi Tad
как bi na zemlju bil opal
va padCi se ostavi mene.
Tadva po krvavim Cmenju je jeden Cas
— Drugi dán hercega iskajuCa druZina
premiru stal, kesnije medjutim mu na pá
i Zandarstvo, njegovo mrtvo telő pod mosniét dojde, da vmorjenoga Cloveka mrtvo
tom su nadli bili. Pokehdob pako vu rani
telő nekam bi dobro bilo skriti, da nebi ona ostavljenim noZu Tadve ime bilo je vi
vud hodeói ljudi vpamet vzeli. Mrtvo telő
deti, krvoloCnika je lehko bilo najti.
na pleCa hiti i pod jeden kameniti most
— Tadve vu njegovi hizi medjutim sa
odnese.
mo Mavre njeno mrtvo telő nadli jesu, ko
— Ako bude sneg do zulra jutra ne- ja hercegice od njene kCeri doblenim otroprestanoma padal, rekel je vu sebi, nigdo vorn je sebe otrovila.
-nebu mogel videti, prama veC iru pako vu
— Tadva je bez Iraga nekam izniknul
seCu morém zakopati.
Od prek vrtnoga plola na zemlju padaju— Ti si lvan? pita Mavra, kada je vi- Cega karnena se onda bilo zeznalo, da nije
dla svojega muZa pred vrati.
zadrZaval vu sebi Cisto zlato, nego jeden
— Ja jesam Mavra. Dugó sam oslal stradno veliki meteor iliti nebeski kamen je
tani.
on bil, kojega su onda vu petrogradski mú
— Dosta dugó. Kaj pak herceg je ni zeum bili odpeljali
dodel na zad stoborn?
Iz magjarskoga: M. F .
— Ni, vu kadtelj je otidel
— Tadva prama peCi gledeC, vidi, da
je ogenj vgasel.

Hirdetmény.
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Az összes munkák egy vállalkozónak adatnak
át. Vállalkozni óhajtók felbivatnak, hogy ajánlatai
kat folyó
é v i á p r i l i s hó a hit
község elnökéhez nyújtsák be. a kinél a tervek és
a részletes költségvetés minden nap délelőtt 8— 12
és délután 2— 6 óráig betekinthetők.

fo g o m

Sebó,

f e d e z n i.

K g r e s . ---------

6gy keveset használt

kerékpár
e l a d ó . Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
A k in e k m e g b íz h a tó

SztlőottViiiyolsra
fajtiszta ameri
kai sim a vagy
g y ö k e re s veszSZÖre van szüksége,
forduljon teljes biza
lommal az Mami segélylyel létesített

Vállalatj szölötelephez Billedre (tmmuib .)
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L e g o lc só b b a ra k I
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óz intüöstg.

А/, elöljáróság.
842 sz. Ik. 905.

Árverési hirdetmény.
Л perlaki kir. jbíróság, mini tkvi ható1ság közhírré teszi, hogy Sosleries Pál keres
kedő perlaki lakos végrehajlatónak Ha bee
György nős Hranyec Franciskával voll inuraesányi jelenleg Bad Egarl Merán melletli
lakos végrehajtási szenvedő elleni végrehaj
tási ügyében 40 k. 20 f. tőke. ennek 1904
évi szeptember hó 23 napjától járó 5° 0 ka
matai 42 k. 90 f. eddigi is 13 к 55 í ár
verési kérvényi költségek kielégítése végeit
a nagykanizsai kir. lörvényszék, a perlaki
kir járásbíróság területén fekvő a muracsányi 3058 sztjkvben loglalt f 4873/a hrsz.
szántóföld Bed dűlőben ingatlan egészben
C 3 sorsz. Ha bee István nős Horváth An
nával muracsányi lakos javára hekehlezett
holtiglani haszonélvezeti szolgalmijog fenn
tartásával 95 kor. kikiáltási árban, mint
becsárban az

1906. évi május hó 28 napjan d. e. 10 órakor

Muracsány községházánál dr. Reményi Zol
tán perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó árverésen a becsáron
alul is eladatni log.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a tenti kikiáltási
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni.
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak 1906. febr. 20-án
687

Házeladás.
( 'sáktorn ván a Wlassits-utcában
(üli. polgári isk. melletti)
N O V Á K -fé le

-H Á Z szabad kézből azonnal eladó.
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p ártolju k a bazaí ipart!
Л világhírű Kobrák budapesti cipő
gyár, a pécsi Ilaimncrli (udv. szállító)
kcztyügyár, a temesvári Délmagyar
országi kalapgyár, Drucker Mór és fia
— budapesti férfirulm gyárnak —

képviselője és egyedüli elárusítója

P ollák Gyula
.
Csáktornyán.
______________ ________ _____
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pékeknek

Z C $ C * állVányoH, Világitásbe-

n a g y o n fo n to s

MALTOSIN-ját (sűtőmaláta.)

* rendezés, HiraKat (portál) stb. *
eladó.

A süteményt sokáig friss és ízletes
állapotban tartja, azt könnyűvé, tet
szetősebbé teszi és szép szint, tartós
ságot ad. Megtakarít sok tejet, cukrot.

Bővebbet e lap kiadóhivata
lában.
«2-,

K é p v i s e l e t és r a k t á r C s á k to r n y a
------------- v id é k é r e ---------------

é

STRÁHIA Testvérek Csáktornya.
í

Ugyanoda naponta friss élesztőt szállítunk.

K eil-Lakk
legkitűnőbb m ázolószer puha padló szám ára.
h d l-fé le
h v il-íé le
K vil-télv
h d t-fé le

viasz kenőcs kemény padló számára,
fehér „ Glasur‘ fény máz 90 fillér.
arany-lény máz képkereteknek 40 fillér,
szálma kalap-fest ék minden színben.

M indenkor kapható k:

Keinrich Miksa cágnál Csáktornyán.

D rezdai m otorgyár r. t.

-

jtorVáth A. Varazsdon.

fió k te le p e :

Gellért Ignácz és Társa

Budapest. VI., Terezkorut 41. szám.

Telelőn 12 91.
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B e n z in m o t o r o k , lé g s z e s z m o t o r o k , n y e r s o l a j m o 
t o r o k , s z e s z - ( s p ir it u s ) m o t o r o k , a c e t y lé n m o t o r o k , B e n z in lo k o m o b ilo k c s é p l é s r e .

A tisztelt háziasszonyoknak
l e g m e l e g e b b e n ajauljuk a

valódi : F r a n c k : kávé-pótlékot
F o n to s

ú jd o n s á g !

S z iv ó g á z m o to ro k

mint l e g j o b b pótkávét,

a legmodernebb és legtökéleteseeb, beigazolta» a legolcsóbb
üzemet nyújtó erőgépok. A drezdai szivógázmotor faszénnel
is kitűnőén dolgozik.
H r o y H a i m n t n r világszerte elismerten a legQ i C Z U d l m o t o r kitünűbt) gyártmány. K ipró 
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból a leg
szolidabban és a legpontosabban van készítve
T a r t ó d ! 8ok Avi használat után sem szorul reparatu
I a I I W O . rákra. Föltétlenül üzembiztos. Kezelése igen
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.

belföldi nyersanyagból gyártva

A

Drezdai motorok Е Й Г Р “

F r a n c k He n r . f i ai
honi gyaraban

»

K assau .

és uradalmak gazdasági üzemeinél: malmokban téglagyárak
ban. famegmunkálásoknál, faapritásnál. vizemelő (szivattyút
telepeken, gazdasági takarmány-kamarákban, tejgazdaságok
ban cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések [malmok, gazdasági üzemek
közlőmü szerkezetek stb.| szállítása.
Felvilágositásók és költségtervezetek készséggel adatnak.
Legmesszebbmenő jótállás i

Kedvező fizetési feltételek'

П IW N flftf.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.
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