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Es valóc*i,
árakat tartó kereskedő sengés emeli a közös tanítás eredményesséö
^*
kénytelen nyugodtan nézni, hogyan csalják gét, hanem a kiszabott tananyag is könyA kereskedelmi minisztérium ankétét meg a vidékieket, öt magát pedig tönkreju- nyebben elvégezhető. Főleg azért, mert a
hívott össze, mely arról tanácskozik, hogyan |tás fenyegeti. Mi módon versenyezhetne ily tanulók magaviseleté kevésbbé eshet kifolehetne megfelelő törvények utján megaka- áruval?
gás alá.
dályozni a tisztességtelen versenyt. UtóbbiEmellett a tisztességes kereskedőnek
Angliában az akciót egy lelkész kezdenak egyik veszedelmes fajtája a kiskereske- adót kell fizetni, akár jó, akár rossz üzle- menyezte, ki azt vallja, hogy nemek mesdelem ellen rontó verseny.
teket csinál, inig a házaló soha, vagy alig terséges elkülönítése hamis elv. Ennek az
A legveszélyesebb ellenség mindig az, törődik az adóval.
igazságát nehéz tagadni. Hiszen az iskolát
ügyhöz nem méltó, aljas fegyverekkel küzd,
Mint az elősoroltakból kiviláglik, a há- az élet előkészítőjének tartjuk. Az életben
mert sohasem tudni, hol és hogyan támad zalás által nemcsak a tisztességes kereskedő, pedig azt látjuk, hogy mindkét nem közömeg orvul.
az adófizető állampolgár fenyegettetik exisz- sen működik. A női emancipáció folytonos
A kiskereskedelemnek is van ilyen tenciájában, hanem a vidéki lakosságnak terjedéssel még a két nem élethivatása is
ellensége.
legnagyobb része is kárt szenved, mert a mindinkább közelebb jut egymáshoz. — Ha
Nem tagadhaló, hogy abban az időben, házalóktól vásárolt áruk, látszólaáos olcsó- tehat az iskola csakugyan az életre készíti
amikor a kereskedelem csak városokban és ságuk dacára, még mindig tuldrágák, alig elő az ifjúságot, miért követ más elvet, mint
nagyobb mezővárosokban fejtette ki lévé- érnek valamit.
maga az élet?
kenységét, különösen iparcikkek árusítását,
A kivételek ritkák Ellenben gyakran
A legnagyobb aggály, melyet a fiuk és
illetőleg, — amikor jó országiaknak, meg lordul elő, hogylopott árukkal házalnak, leányok együttnevelése ellen támasztani levasutaknak nyoma sem volt, — amikor még miáltal a házalás elősegíti a tolvajok csúf hét, s amely eddig úgyszólván egyedüli ok
a kereskedelem és forgalom alig bontako- mesterségét.
volt a tanítás elkülönítésére: a félelem az
zotl ki gyermekéveiből: a házalásnak nemIly állapotok kullurállomokban tartósak erkölcsiség romlásától. Ez a nézet azonban
csak jogosultsága; de a vidékiek részére nem lehetnek, mert igazolják, hogy a háza- nem állja meg helyét. Az iskola, mely a
egyenesen szükséges volt.
lásnak kifejlődött forgalmi viszonyaink mel- kellő felügyeletnek nincs hijján, nem ad
Immár, hála Istennek, más idő követ- lett ma már létjogosultsága nincsen.
alkalmat a kétnembeli ifjúságnak erkölcstekezelt be s ezzel más erkölcsök, más szűkA házalás a közerkölcs megmételyezője lenségekre; semmiesetre se többet az által,
ségletek keletkeztek. Ami előbb a jövendő és megkárosítja a szegény, tapasztalatlan hogy a fiuk és leányok tanítás alatt és a
kereskedelem csirája vala, eszköz, melylyel népei.
rövid óraközi szünetekben egy teremben
a vidékieket az ipar készítményei iránt érÓrái rnegszámlálvák.
vannak, mintha ugyanazon épület egy-egy
deklődőkké lelték, a mindennapi éleihez sziikrészének különtermeibe volnának elhelyezve,
séges cikkeket megszerezni: ez az eszköz n - u ла l 0 An v n b a o - v íit t n a v ö I ágö Söt az e r k ö , C 3 Í s é 8 a közös tanítás alkalludniillik a házalás, éppenséggel megakadd- r i U K
. ' UK
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mából a megszokás következtében még javul
lyozza a modern és egészséges kereskedeAngliában a harpendeni Szent György is. Azáltal, hogy a két nem az iskolában
lem fejlődését; olyannyira, hogy a vidéki iskolában, mely nyilvános intézel, érdekes szellemileg közelebb hozatik egymáshoz, az
kereskedők exisztenciája lesz általa fényé- kísérletet tesznek a fiuk és leányok együtt- erkölcsiség tehát nerü vészit semmit, ellengelve, s most folyó ankétnél figyelemmel nevelésével és ezt
a kísérletet a legelemibb benigen sokat nyer az értelmiség,
kellene lenni arra is, hogy a házalás meg- oktatástól tel az
egyetemi oktatásig mindÁm azért ne tagadjuk, hogy közös tafelelőleg szabályoztassék.
végig akarják folytatni
nitás elmélete alatt, voltaképen burkoltan
Egy üzletbe lépő fiatal ember háromAngliában tehát az a meggyőződés ju- egy nagy társadalmi problémia megoldása
négy éven át gyakoruokoskodik és szűk tolt érvényre, hogy a nevelési kérdés úgy lappang. Bármi kedvező is a fiukra nézve,
anyagi viszonyok közt kínlódik, hogy meg- oldható meg sikerrel, ha mindkét nembeli hogy leányokkal együtt nevelkednek, a kö
szerezze magának a kellő üzleti gyakorlatot, ifjúság részére közös iskolát létesítenek. A zösség nagyobb előnyét a nő huzza. — A
melyet évek hosszú során át mint segéd dolog nem oly uj, mint nekünk tetszik. — mostani viszonyok között ugyanis, a mikor
kibővit. Végre annyira vitte, hogy filléreiből Amerikában már ölven, Skandináviában 30 még nem minden kenyérkereseti pálya nyitva
megtakarított pénzen jó és divatos árukból év óta tanítják a fiukat és leányokat együtt, előtte. Ha a derék angol lelkész nem is
megjelelő raktárt szerez be, üzletet nyit,
A sokkal szívélyesebb viszony férfiak hirdeti dobszóval, hogy a közös iskolával a
önálló lesz, abban a reményben, hogy jó és és nők között ezekben az országokban, to- női emancipáció kérdését akarja előbbre vinni,
szolid áruival jó nevet és biztos exisztenciát vábbá sokkal nagyobb tisztelet, melylyel a ez a szándéka mégis nyilvánvaló. Mert ki
tog alapítani.
két nem egymás iránt viseltetik ott, legjobb ne látná be, hogy az a nő, aki ugyanazon
F^kor jut eszébe egy proletáriusnak, ki bizonyítéka a közös nevelés és kölcsönös helyen sajátította el tudását, mint a férfi,
kezével dolgozni restel, vagy olyasvalakinek, megértés közötti szoros összefüggésnek.
az a nő, aki ugyanazon teremben, ugyan
kinek tisztességes üzletben maradása ninA közös tanításnak számos előnye van. attól a tanártól nyert képesítést, mint a
csfn, hogy házaló lesz, van néhány кого- A leányok önállóbbak lesznek, a fiuk pedig férfi, — de igényeiben szerényebb annál,
nája, bemegy a városba a nagykereskedőhöz szorgalmasabbak és csiszoltabb magavisele- nem lesz veszélyes vetélytárs az eddig csak
kitől potom áron vásárol régi, kiselejtezett tüek lesznek. Hiszen az emberi természet- férfiak előtt nyílt életpályákon ?
árukat, melyeket a nagykereskedő jó hirne- bői sohasem hiányzik egészen a telszvágy
A közös tanítást tehát a női emancipávére való tekintette! vevőinek kínálni nem s annak a csirái már legfiatalabb koruktól torok kész örömmel fogadhatják, de azok sem
mer.
kezdve mutatkoznak. A tetszvágy különösen kárhoztathatják, kik ellenséges szemmel nézik
Ezzel a kiselejtezett áruval útnak inoul a másik nemmel szemben érvényesül, s a a nők konkurenciáját; előnyei felérnek a
a házaló, nyakába veszi a vidéket és kü- közös tanítás ezt a hatalmas erkölcsi segéd- vélt sérelem bajával, de meg máskülönben
lönösen a szegényebb sorsú néposztálynak eszközt használja fel a cél eléréséhez. A,sem lehet immár a nőemancipációt útjában
kinálgatja azt. Szívesen megveszik tőle a dicséretnek is, a
megróvásnak is nagyobb feltartóztatni. Közös tanítás nélkül iscsakúgy
cikkeket, amelyek szinre, anyagra hasonlók a hatása ilyen környezetben.
haladni fog az, mintha ideig-óráig elvonjuk
a helybeli kereskedő áruihoz és csak félDe nemcsak a tanulási igyekezetét nö- is tőle ezt az erős segítséget,
annyiba kerülnek.
vélik a közös tanítás által, nemcsak a ver__________
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— Jegyzőválasztás. Az üresedésben
levő drávacsányi körjegyzői állásra julius
hó 8-ig lehet pályázni, a választás pedig
— Muraközi küldöttségek cimü mait julius 9-én lesz.
heti hírünkre vonalkozólkg bizonyos kiiga
— Térzene. A Csáktornyái önk. tűzoltó
zító értesítést küldöttek be Alsómuraközből. egylet zenekarát teljesen ujből szervezte és
A beküldőnek csak azt mondhatjuk, hogy felszerelte. Jóhirü uj karmestert szerződte
értesülésünket a budapesti lapok utján nyer tett Szukics József személyében. Tekintettel
tük, de a Csáktornyái résztvevőktől megerő a nagy költségekre és az intézmény közér
sítve közöltük és n m is mondottuk azt, dekű voltára az elnökség kéri a közönség
hogy a küldöttség szónoka Dobrovics kép szives jóindulatú anyagi támogatását. Ezen
viselő lett volna, csak annyit, hogy az ve túl minden szombaton este órakor (termé
zette a küldöttséget. Ez pedig igaz. A kiiga szetesen csak a nyári hónapokba) térzene
zítás másik része pedig téves, tehát arról lesz az Árpád-téren.
nem is szólunk, mert igenis a küldöttség a
— Uj tanítók. A Csáktornyái állami
szóban levő egyén által be volt jelentve.— tanítóképző-intézetben az 1 9 0 6 — 907. évi
Egyébként legjobban szeretnők, ha ilyen rendes tanitóképesitő vizsgálatok szóbeli
eseményekről a résztvevők egyike számolna vizsgálatai folyó hó 1 8 — 23-án tartották meg
be lapunk hasábjain s nem kellene közve Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfel
tett úthoz folyamodnunk.
ügyelő elnöklete alatt Képesítő vizsgálatra
— Esküvő. Korpitseh Rezső a slridól bocsájtatott a lefolyt iskolai év IV. évfolya
takarékpénztár főkönyvelője julius hó 7-én mának minden növendéke, kik közül már
esküszik örök hűséget Dénes Erzsi kisasz- írásbeli képesítő alapján vissza vetettek
szonynak, Dénes Béla Csáktornya városi kettőt. A szóbeli vizsgálat eredménye alap
közigazgatási jegyző kedves leányának.
ján képesítettek 23 tanítót és félévi újra
— Uj mise. Jugh Miklós szentferenc- készülésre utasítottak 4 jelöltet. Tanítók
rendi áldozópap, Jugh László helybeli iparos lettek: Baán László, Foiiay Jenő, Gombás
fia, julius 14-én tartja a helybeli plébánia István, Gulyás János, Harmati Béla, Horváth
Gyula, Kámán István, Kily Nándor, Kovács
templomban első áldozó miséjét.
— Női kereskedelmi iskola Nagykani Illés, László Nándor, Liliik Bébi, Lőwcnstein
ZSáll. A nagykanizsai felső kereskedelmi Antal, Lulich Albin, Marton Gusztáv, Menyei
iskolával kapcsolatosan az 1 9 0 7 — 8-iki tan Jenő, Most Gyula, Preminger János, Rádli
évben is női kereskedelmi tanfolyam nyílik. Mihály, Sáfrán István, Török Ernő, Vida
Felvétetnek azok a leánytanulók, kik a István, Viszket Károly. E képesítetteken felül
polgári iskola IV. osztályát sikerrel végezték, még Horvál-Szlavonországban működő 8
ennek hiányában oly 15 évet betöltött leá tanító nyert képesítést horvát tannyelvű is
nyok, kik megfelelő előképzettségükéi a ma kolák számára es egy Horválországban nyert
gyar nyelvből, számtanból és földrajzból oklevelet nostrifikált a bizottság.
felvételi vizsgálattal igazolják. A felvételi
— A kotori elemi iskola a lefolyt tan
vizsgálat dija 10 korona Évi landij 100 K, év elején átalakult községi elemi iskolává.
beiratási dij 20 K. Beiratkozni szándékozók Ugyanis az apáczák zágrábi főnöksége az
felhivatnak, hogy ebbeli szándékukat már 1905— 906-ik tanév végén az apáca tanító
julius első hetében az igazgatóságnál beje nőket és óvónőket visszarendelte Zágrábba
lentsék A felvétel szeptember 1-én 2-án s mivel ezen változtatni a község nem tués 3-án d. e. 9 — 12 délután 3 — 5 órakor toti, e község képviselő-testülete 1906 szept.
történik.
8-án a róm. kath. iskolát községi jellegűvé
— Jegyzőválasztás. Kotor nagyközség alakította át és okt. 1-én megválasztotta az
ben megüresedett adóügyi jegyzői állásra f iskolaszéket. A megválasztott uj községi ta
hó 24-én Brunner Gusztáv ugyanottani nítók pedig nov. 19-én foglal Iák el állásaihelyettes jegyzőt választották meg egyhan kal. Az iskolának Pataki Viktor igazgatóval
egyetemben most 5 tanítója, illetőleg tanilogúlag.
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Napsugár.
(Vége)
. . . Sötét volt az est és szeles. Az olajfa
sor ezüstszínű, hullámzó lombsátora alatt siettem
vissza a házba, midőn egy sötét alakot láttam ide
bekanyarodni.
Megijedtem? vagy megijesztett szivem erő 
szakos, reszkető dobogása? Egy öntudatlan moz
dulatot tehettem, mikor már fiilembe csendült a
meghitt hang, mely gyöngéd tudott lenni, ha hoz
zám szált.
— Miért akar megszökni előlem?
Kitárt karokkal jö tt felém; éreztem, hogy
nem tudnék védekezni. Mozdulatlanul néztem rá
— talán minden erőm e tekintetben összpontosult
s ez könyörgött.
— Ne bántson . . . ne érintsen most, csak
most ne. . .
S karjai aláhanyatlottak.
. . . 0 gyengéd tapintat, édes megértés, —
mennyivel boldogitóbh, kényeztetőbb, gyöngédebb
vagy te, szerelmes szavak suttogó árjánál!
Csak sokára szólalt meg:
— Ezt a kis fehér virágot . . . ezt nekem
adja ugy-e?
Egy jásminág volt a ruhámra tűzve; oda
nyújtottam neki. Keze gyöngéden átsimitott a h ó asinQ virágokon, s a ‘ekintete rajtam :

Valósággal menyasszonyi virág.

. .
Junius 2.

Egy lŰ3kés, gondozatlan, elhagyatott hely,
keskeny, tekergős ösvényekkel s egy teljes virág
pompában álló jázmin bokorral. Földre hajló ága
inak sátora alatt egy alacsony gyepágy.
Te virágillattól áthatott inélabus vadom!
télve őrzött álmaimnak csendes kis tanyája.
— . . . Megjöttél, itt vagy hát virágnyitó,
dalébresztő kikelet? Hoztál virágot a földnek, lom
bot a madárnak, hozol-e boldogságot is a vágyó
szívnek?
Hányszor röppent el ez égő kérdés a szelí
den főlém hajló, hófehér ágak alatt. S ók csak
hallgattak, mosolyogtak és illatoztak tovább
Fárasztó a hőség, a közelgő nyár tikkasztó
heve. Nem is nehéz elhinni ilyenkor, hogy a meg
álmodott boldogság valósulásához közeledik
. . . Megrezzennek s még inélyébben hajolaz ágak felettem.
Ruhasuhogás hallatszik я a másik pillanat
ban Borókayné áll előttem
Iszonyodva ugrottam fel helyemről.
Csak néztem, kerestem egyre azt a tekinte
tet, melyben a szilaj, fékezhetetlen gyűlölet ölni
képes s mely az elmúlt napokban üldözött foly
ton folyvást.
Kerestem .
vártam . . . azután reszketve
támaszkodtam nyugágyamra.
Л büszke, királynői alak összeesett,m egtört.
Fáradtnak látszott, oly fáradtnak, hogy legyőzésé
hez kevés lett volna talán maga az örök pihenés.

nője és két kisdedovónője van. Az iskola
beiratások szept. 2, 3, 4-én tartattak és be
íratott a mindennapi iskola első öt osztá
lyába 208 fiú és 165 leány, a gazdasági
ismétlő iskola három osztályába 137 fiú és
112 leány és az óvodába 180 gyermek. —
Az iskolalátogatás kielégítőnek mondható, a
tanulók egészségi állapota azonban csak
részben volt kielégilő. Az évzáró vizsgála
tok az elemi iskolában folyó hó 17-én, az
óvodában 18-án voltak.
— Köszönetnyilvánítás. Neumann Samu
Csáktornyái kékfestő a leánya esküvője al
kalmából 12 koronát küldött a városi sze
gények részére, Mesterics Aladár uradalmi
tiszttartó pedig mint bírósági tanú kiérde
melt 26 korona tanudijat a Csáktornyái
kórházalap javára adományozta, mely ado
mányokért a Csáktornya nagyközség elöljá
rósága ez utón is is hálás köszönetét nyil
vánítja.
— Lépfene állatbetegség állapíttatott
meg Perlak nagyközségben, miért is Poriak,
Drávaegyház, Csehovec és Murakirály köz
ségekből származó lovak, szarvasmarhák és
juhok marhalevelei külföldre nem irányít
hatók további intézkedésig.
— Betöréses tolvajlás. Folyó hó egyik
napján özv. Molyzes Mihályné tótfalusi la
kosnő lakásának az ablakán ismeretlen
egyén bemászott és a zárt szekrényt feltörve
onnan ellopott 2 drb 100 és 2 drb 20 ko
ronás bankjegyet. A nyomozás a betörő
tolvajt Márczius Lipót tótfalusi lakos sze
mélyében derítette ki, kinél az ellopott pénz
ből még 120 koronát mégis találták, inig a
hiányzó részből a tolvaj 26 koronát ruhára
költöli, 85 koronát pedig elmulatott.
— Olcsóbb lett a telefon. A m. kir.
posta az alábbiakról értesíti a közönséget.
A keszthelyi kereskedők társulata Kérelmére
a kereskedelmi m. kir miniszter ur, jumus
hó 19-én kell 41580/V. számú rendeletével
megengedte, hogy eddig is, inig a jelenleg
érvényben lévő telefondíj leszállítás kérdése
az egész országra egyöntetű alapon lesz
megoldható, a Zalavármegyc területén Nagy
kanizsa, Zalaegerszeg, Csáktornya s a ké
sőbb megnyílandó keszthelyi távbeszélő há
lözat előfizetői és bérlői egymásközti inlerurban beszélgetéseket az »ddigi 3 percenkinl
Réveteg, nagy szemeiben apró lángok églek, me
lyek bevilágítottak a iélek mélyén kavargó ör
vénybe.
S ezek a lángok ott cikkáztak, zokoglak,
sziszegő к körülöttem a mámoros, forró levegőben:
— Hát csakugyan? El.ikarod őt rabolni tő
lem? Tőlem . . és — le? te babaarcu, édes kis
semmi? Mi vagy le, mi lehetsz te ő neki? ín ?
Látod én évek óla járom érte a G o lg o tát..............
Bálványom 6, imádságom és gyötrelmem. Üdvö
zölök és elkárhozorn, a mint neki tetszik. Fö for
gattam fenekestül érzelmeim, szellemein tárházát,
hogy őt lebilincseljen, rápazaroltam mind a ni
szép és jó még maradt a lelkemben. S 6 végre
az enyém lett, az enyém. í s most — egy sem
mitmondó fehér-piros arcocska. — — Nem, nem
adom, nem adom! — ha mindjárt két kezemmel
fojtom is beléd ártatlan lelkedet!
— De ne — ne félj te én tőlem, kis leány,
hiszen te nem lehetsz róla. Ilyenek ők — talán
ők se lehelnek róla. Vonzza őket ami elérhetetlen,
bántja a gondolat, hogy nem dobhatják majd ked
vük szerint a meguntak halmazára. Most, mikor
büszkeséged még szabadon, védőangyalként emel
kedhet lemondásod fölé — hallgass, hallgass meg
engem!
Nem fenyegetlek Térdeimen, a porban csúszva
közeledem feléd s igy könyörgök: ne rabold el
tőlem őt! — Minden a tied, a hova tekintesz, mert
fiatal vagy — nekem nincs semmim többé ha őt
elveszítem. Te vagy a jobb. a tisztább, nemesebb
— éppen ezért nem tudod őt szeretni, mint én
szeretem; rajongó lelked szenvedélye édes-bue
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2 koronában megállapított díj helyett 1907. a másodszori locsolássá. Hiú remény abban iskolai bizonyítvány által igazolni, hogy írni,
julius 1-től kezdve, 3 percenként egy (1) bizni, hogy oly nagy esővel mint tavaly, a olvasni és számolni tud.
koronáért folytathassanak. Csáktornya, 1907. perenospora nem szokot minden esztendőc) Erős egészséges testalkat, valamint
junius 26. Horváth, posta- és távirda főnök, ben fellépni. Ez nagy időközökre nézve he- az 1887. évi XXII. törvénycikk értelmében
__ örökös kerestetik. A szerbiai Nischslatisztikai feltevés, de semmi sem biz- véghimlőojtást igazoló orvosi bizonyítvány.
ben levő cs. és kir osztrák-magyar alkon- tosil afolöl> ho8y véletlenül két erős járvány
d) A magyar nyelv bírása,
zulátus jelentése szerint Prokuplje helyiség- nem' e osik közvelleí,ül egymás után? Foge) Erkölcsi bizonyítvány,
ben 1906. április hó 14-én bizonyos Niko- j unk hozzá haladéktalanul a második per0 Kiskorúság esetén a kezelői tanfolics Daricza 27 éves nő hunyt el ki egyik m e n és h e z és készítsünk — tekintett a gya-lyamra belépui óhajtóknak
szülőik vagy
pénzintézetben elhelyezett 300 frankot vala- kori esözésekre — rendesnél erősebb olda- gyámjaiknak beleegyezését kell birniok és
mivel meghaladó készpénzbeli vagyont ha- lo1- A harmadik permetezéssel akkor esetleg ezek részéről biztosítva kell lenniök, hogy
gyott
hátra, Ez a minden okirat hátrahate,íes bünapig is várhatunk.
a tanév alatt a szükségesekkel el fognak
gyása nélkül elhunyt nő, a szerbiai hagya— A halászati tilalmak ellenőrzése ér- láttatni s az esetleg teljesítendő fizetéseket
téki bíróság állítása szerint valószínűleg bekében a töldmivelésügyi miniszter rende- a szakiskola pénztárába az előirt időre
magyar állampolgár s annak megállapítása lplet adotl ki> mondvan: »Tapasztaltatok mindig be fogják fizetni,
volna szükséges, hogy mely község kötélé- hogY a halászatról szóló 1888: XIX. törA folyamodványok folyó évi julius hó
kébe tartozik. Az örökösök a vármegyék vénYcikk 2. §-ában foglalt tilalom ellenére 20-ig a m. kir. töldmivelésügyi minister ur
alispánjánál jelentkezhetnek
egyesek nemcsak akadályozzák az ártérre Ő nagyméltóságához címezve, a szakiskola
vonult halaknak a mederbe való visszatéri- igazgatóságához nyújtandók be.
Tavaszi mulatság. A Csáktornyái tését, de azzal, hogy a vonulás útjába kiváMinden tanuló köteles a rendes ruháiparosifjak-egyesülete elhalasztott mulatságát |HSZtott helyeken rekeszt (lészát, vejszés, zaton kívül egy párnát, legalább 2 (kettő)
ma d. u. 4 órakor a Horváth (Szeiverth)- hálót stb.) állítanak, a halakat s azoknak párnahéjat, két lepedőt, hat törölközőt és
féle kertben tartja meg.
az ártéren fejlődött ivadékát zsákmányul 1 0 darab mellig érő vászonkötényt magá— Mének selejtezése. Az állami mén- ejteni igyekeznek. Minthogy a halaknak az val hozni.
telepeken tevő mének selejtezését a kormány árterekre való vonulása szaporodásukkal és
A sárvári m. kir. tejgazdasági szakiselreudelte. E szerint, a hozzánk legközelebb táplálkozásukkal kapcsolatos élettani okok- kola igazgatósága folyó évi szeptember hó
fekvő állami méntelepeken és pedig Palin- ban gyökerezik, továbbá p*»dig m°rt szabá- 15-én kezdődő és a következő év augusztus
ban julius 23-án s Nagyatádon julius 24-én lyozotl folyóink mentén csakis a hullámte- hó 15-éig tartó tanfolyamon rendszeresített
fogják a kiselejtezést eszközölni. A tenyész- reken, avagy nyílt ártereken lelhetnek egyes öt 480 korona állami ösztöndíjra ezennel
tésre még használható mének ott a helyszi- gazdaságilag fontosabb halfajok alkalmas pályázatot hirdet,
nén nyomban el is adatnak.
ivó és tápláléktermő helyeket, nyilvánvaló.
Az üzletvezetői tanfolyam célja:
— A második oermetezés Aki szőlőiét h° 8y a j elzetl half° 8asi mód a ÍÜ,YÓ halNagyobb tejgazdaságok,
vajtermelési
emberi lehetőséi! szerint a peronospora ellen állományának felujulását és gyarapodásai központok és sajtgyárak részere elméletileg
meg akarja óvni, annak azon kell lennie, tcsz' ehetetteniié s mm ilyen a legnagyobb s gyakorlahlag alkalmas üzletvezetőket,illetve
hazv már virágzás előtt Dermetezze be merU,kbp" karos- ennélfogva megakadalyo- tisztviselőket kepezni.
szőlőjét másodszor Az idén tekintettel a szőlő za'ldó ,Az idpi
a 'k a l m a b ö 1 prref a
, Földbirtokosnak, gazdatiszteknek a.kalkésői lakadására és hirtelen növekedésére törvényhatóság figyelmet különösen is fel- mai nyújtani, hogy a tejgazdasági üzletre
i , S S .
M Г ы . Х . 7 »
T
l hog,
é, , le.szigo- voti.lkozölag alapos
„em voltára, alig futotta ez ki az időből, azérl rllbbl,n ulasltsa a halászati tilalmak ellen- zenek melyek segélyevei kepesek legyenek
mindenki helyesen cselekszik, ha a máso- f rzésér,e ,és végrehajtására hivatott hatóság, tejgazdaság, üzletet szervezni és sikeresen
dik permetezést most már lehető hamar ^«egeket, miszerint az árvizek varható le- vezetni.
hajtja végre. A permetezés sürgős ismétlése aPadasa ulal' * k,0" tes’‘k lpfo,Yásat
Az uz e vezető, tanfolyamra rendes
az idén különösen ajánlatos, mert a szőlő « n felügyeljék 8 a mennyiben a halak fo- haliga ókul elvételnek azok akik:
hajtásai a forró május, időben bámulatos 8 asara ava?Y visszatartasara irányuló atkoa a 2 0 éves életév betöltését .gazolják;
avorsan növekedtek s ittv a három hét előtti tesekel eszlplnek' azokat megsemmisítsék, a
b) rn kir. gazdasági akadémián, vagy
• . - j. .
tetteseket pedig kinyomozva haladéktalanul m. kir. tanintézelen végbizonyítványt nyertek;
arasznyi hajtások ma már méteres hosszú . . .
...
. . . . . . .
4 . .
.
®
1
, . * ,* .. ’
órtek Pl A7 órt ПР kP4 lPkpdiék senki Mentsek fel az illetek-s hatóságnál, hogy ez
c) kiskorúság eseten a szakiskola látosagot епек ti. azeri
кеыеке^ек 8oron kivü| megindíthassa a megtorló eljá- gathatására a belépni óhajtóknak szülőik
Írást.«
vagy gyámjaik beleegyezését kell birniők és
ábrándnál nem egyéb, melynek könnyen m ás!
ezek részéről biztosítva kell lenniük, hogy

7 0

irányt adhatsz. S az én szerelmem? — Te kin ts,ó !
,..n x .r
. Mb A„ŰCŰH rni oi
tekints körül nem érzed a hervadni k. vdó; f p M t |
$ ^ Г
SZSkíSkű ЭЬЭ. ? . „ * ' ! *
.
“k
* k * . el fognak
virág észbontóan kábító illatát?
Г0И01В1 о ó o iiq ii iB jy a íu a á a y i oiaM ótvuiaua. láttatni s a le je sile n d ő fizetéseket a s z a k is -
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Ki beszélt ittén?
Csend van mindenütt
csak hulló virág
“ ipm®k.
D.tsze feleL
nehéZ
M e l e u ^ a gyepá^on ou Borókayné Kísértetiesen nagy. gyötrelmes tekintete belemélyedt a
leszálls alkony homályába.
Mióta ültünk igy - ki tudná megmondani?

1

A sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola
igazgatósága a folyó évi szeptemher hó 15-én
kezdődő és következő év szeptember hó
l*-én végződő kezelői tanfolyamon rendszeresilett húsz 360 koronás állami ösztöndíjra ezennel pályázatot hirdet.
д kezelöj tiinfo|yam célja: i-jgazdasá-

kokl pénztárába az előirt időre mindig be
fogJak fizetni;
d) tejgazdasági gyakorlatot igazoló jelentkezők a felvételt, illetőleg előnyben részeáU,nek*
A folyamodványok folyó évi augusztus
bó l d 8 a m- , kir- Wldmivelésügyi miniszter

hogy most'gén varoka a T e Z i b b
"
J
«ok M á m á ra m egbízható és megfelelő s z a k - ur ö n«gym éltóságáho z c.mezve, a szakiskola
gy bssan k e U e T frl he^emröl; a fáradtan te- ism eretekkel bíró v a j- és sajtm estereket ' « » « á g á h o z szem élyesen nyújtandók be.
csüngő kézbe beleloptam az enyémet s oda si- (m unkafelügyelőket) képezni, kik úgy g yaegjegyeztetik, hogy a szakoktatási
múltam hozzá egészen közel. Mit mondtam neki k o r|;,( j|a a m int elm életileg kellő módon é r- ln fezm en ye kn é l alkalmazondó gyakornokok
- nem tudom; talán azt, mi egyetlen megoldás- l(>nf,k a z ’jnU.nziv tejgazdaságban e lő fo rd u ló ! szakiskolánk Vtí«zé3pt ' « a z o 1 0 bizonyítvány
km,mekgy
’
““
m inden m unkáho z, u. m a tehenek ápolása, '^ m u ta tá sa esetén álta láb a n előnyben ré— Szeresse őt — nagyon, nagyon. . .
takarmányozása, fejese, a tejvizsgálat keze- 8Zesu ne *
-------------.
r,
lése, vajjá és sajttá való feldolgozása, —
..
umus
borjuhizlalás, sertéstenyésztés és sertézhizKönyvek.
A napsugár letűnt, borongó árnynak adva |a |^8boz
h e ly et m ik o r m ik or
avnhóm nalr a b la k á n á l

u tiru h á b a n

u tó s z o r

á lla m

— A kezelői

tan 1о1уаГПГа

Vonatkozó

Csendes, “békés volt ott alant minden,szétlő felvételi teltételek:
se mozdult; csak egy megnyugvást nem találó
a | Betö|töu lg éves ^ |P(k0 r
feh ér

ráuri

lepke

iól

már neki -

rö p k ö d ö tt

seilve

m ég erő tle n ü l v ir á g r ó l-v i-

hoizv a mi

holnap lesz, az

nem élet.

'

b) V a la m e ly ik

h azai

fö ld m ive sisko la

va< v a ^y legalább is l 1/ * évi tejgazdasági
gya k o rlat, — hitelesített b izo n yítvá n y által
.
.
ig azo lva.

M o ln á rá é D ely A /ice.

Ki a tejgazdasági gyakorlati bizonyitvány alapján kíván belépni, az tartozik nép-
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Róma Н Ы Л ............................

Benedek: Bárány f e lh ő k ........................................
Dr. Guthi: A vén kopó (detektív történet)

sikeres bevégzése bizonyítvány által igazol- P4“ lor ArP*d; «

És ott messze, a kertnek egyik elhagyatott
zugában, az olajfasor és rózsaliget mögött, a buesuzó tavasz, a jázrainbokor hullatja halottszinu
lehervadt virágát. . .

_________

^ bntPR igazságtigy . ...................................Korona
I)r. Krieszhabor A választói jog kiterjesstése
*
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Kaphatók:

STR A U SZ SÁNDO R
könyvkereskedésében

CSÁKTO RN YÁN .

Broj 26.

Csáktornya, 1907. juniuSa 30-ga.

XXIV.

Predplatna oena je :

Sve poSiljke se tiőuő zadráaja
növi nah, naj se poöiljaju na
me, nrednika vu Csáktornya.

Na celo l e l ő ............. 8 kor.
Na pol leta

...

Na őetvert leta . . .

4 kor.
2 kor.

Pojedini broji koötaju20fil.

Izdateljstvo:

knjiiara Strausz Sandora,
kam se predplale i obznane

........
na horvatskom i magjarskom jeziku izliíeéi druítveni. znastv eni i povuőljivi list za púk

poöiljaju.

Obznane se poleg pogodbe

lzlazi s v a k i t j e d e n j e d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

Odgovorni urednik:

Glavni arednik:

L O P A R IT S R. JÓ Z S E F .

M ARG1TAI J Ó Z S E F .

pak naj one puöőa na naäe race. Kuanska
raca po 120 jajcah znese na jedno Ijeto.
Falinga joj je samo to, da joj je perje pi
Néma skoro mladine, koja bi tak has- sa no.
novita bila, как je raca. Samo je treba znati
Pod racu tuliko jejci denemo, koliko
как da ju odgojimo.
more pokriti. Raca-kvoöka mirno rada sedi
Vnogo gazdaricah sa kokoäjom da zva- na jejci. Vu jako toploj sobi ne sedi rado,
liti racine jejci. Ali ipak je boláe ako sama ali pazimo da nebude soba premrzla. Male
raca zvali svoje jejci. I to zato jer kokoé racice je na zavetju na toplim mestu treba
neuía se vu vodu iti a raca ona je sama dr2ati i prve dneve sa sirom zmeSanom fa
vu vodu pelja navCi je, как si naj poiáőeju latom hraniti. Na vodu je po zvalenju sahranu vu vodi.
mo za osem dana pustimo. Zato, da budu
Jako bi se varai on, koj bi misül da navek imale IriSku vodu se moramo skrbeje race samo tarn moöi povati, gde je veli- ti, jer raca za svakom drobtinom kaj poje
ka mlaka ill tekuöa voda. Istina je, da je vodu pije. Od коса naj nebude daleko vo
onda faleäe odhraniti race ako je vu blizi- da vu kojoj plivaju, jer od mnogo hodenja
ni voda, jer vnogo kukcov pojeiu vu vodi, maia raca nahitroma oSepavi.
pak onda i plavati jako 2elji raca, ali na
Racam, ravno tak как guskam mora
öuhim mestu se more skopati jama, koju je mo perje izöupati, kada njim hoöe perje cusvaki dán moöi iznova napuniti s vodom. reti. Znamo da svaka fcivina se bnje tak i
Na takvih mestah tak sazidjemo jamu, da raca jedenput na Ijeto gubi svoje perje. Ovo
moremo svaki den lehko vodu vun pustiti perje nesmemo dati da se zgubi, nego ga
i opet íriáku vodu nutri nalejati.
mi sami izöupamo iz race. To izöupanje in
Gojenje racah se jako splati, jer si uez- jje velika znanost. Primemo jeden mali pubira vnogo sve poje. Pri nas je domaőa faj ^elj perja med dva prste i ovo perje [ira
ta tak zvana magjarska raca poznata na - ma glavi tojest naproli как leii izpuknemo
bolje. Jaka je, friSka i lehko se goji, samo pomalem. Sa levőm rukom moramo ko2u
to njoj je falinga, da na veliko ne zraste. doli prelisnut, da se perje i sa койот neAli meso joj je fino i po stranjskih zem- otrgne.
Onu racu, kojoj smo izcupali perje mo
Ijah ju jako radi kupiju.
Ako si к naáim racam priskrbimo tak ramo dobro hraniti Jer ako nju na samo
zvane pekmgske race, tomu je dosta i racak pustimo i nehranimo ju dobro наш ohni.
od nove fajte, pak onaa vebkoga racaka Üakle imajmo brigu, da njoj dobni hranu
puáőajmo na naäe race tak budemo jako damo. Perje istina, da nije tuliko vredno
Gnu fajtu prihranili i iz naáe fajte. A gdo как guskmo perje, ali denes veő i racino
takve race hoőe, naj kupi ruanske racake perje po dobroj ceni moremo prodali.

Race.

Z А В А V А.
Crni kruh.
(Legenda.)
Mikula Nerli je bil vrlo bogát őoviek
u Padui. On je od ranog jutra pak sve do
kasne veőeri sedel u svojoj kancellarii pri
raőunih. On je posudjival novce plemenitaSem, i neplemenitaáem, őastnikom, trgovcem
őinovnikom i dapaőe isti neóisti, Bog budi
snami, bi od njega novce na posudbu bil
dobil, da ga je з а т о zaprosil i dobre ka
maté obeőal, jer naö Mikula je na kamaté
puno drfcal. On si je svriemenom silnoga
imetka nagomilal, a ktomu je bil u varaöu
poötovan i obljubljen. On je stanoval u r.o
vo sagradjenoj palaői, u koju je svietlo bo2
jega sunca kroz reöetke na oblokih dopiralo. Ta uredba pako je bila zato, jer bogataáki stan mora imati formu tvrdjave.*
Jake kljuőanice, te2ki lokoti, debeli lanci i íeljezne preőke zatvarale su sva vrata
Nerliove palaőe. Iz nutra su bile stiene prekrasnom malarijom izkinőene, podovi dra
gocienimi sagovi pokriti, pohifctvo iz najfinijega drveta naőinjeno najliepöe rezbarije i
skulpture puné umietnosti, bili su po sobah

i

fal

raöunaju.
lzdatelj i vlaatnik:

S T R A U S Z SÁ N D O R
Osobito beio perje radi kupiju trgovci
pak se zato trsimo, da Cim vise belih ra
cah imaino.
Raca je i drugaö hasnovita jer jako
hitro raste i sve poje. Meso njoj je jako izvrstno I race se navek moreju prodati po
dobroj ceni.
Glavno je to da race imaju dosta vode i dosta jesti.

Politiöki pregled.
Straäno vnogo posla je imal magjarski
ministerium proSle dane sa horvatsk'mi ablegati. Bili su koji su po pel vur govorili
bez toga da bi je tko razumil a tak pak i
najlepái govor je zabadav reöeni.
Pak onda su straöno veliku halabuku
naöinili na u.agjarskirn orsaőkim spraviSöu,
tak da je svakomu veő preiäla dobra volja
prama ovim ljudim za koje su i nekoje
njihove novine pisale, da se nezrelo ponaäaju.
Njihovo ponaöanje je proizroöilo to, da
njim je ministerpredsednik sam obeöal, da
ako budu se i nadalje tak ponaáali bude
oötra sredstva zel vu ruke.
Jer pak to nikaj nije hasnelo, minis
terpredsednik, Wekerle, je pred se dal pozvati horvatskoga bana, te jer se |e ov nemoguöim pokazal da horvate pomm je do
toga doálo da se je moral horvatski ban i
cela horvatska vlada odpovedati slufcbe. Dok
ove redake piSemo, neznamo — jeli je primil kralj odpovedanje ili ne, ali to jedno

tu i tamo obeáene ili ponamieötene, jednom viknul, zeleői je raztierali, ali glad je nje
rieőju. bilo je u palaői tako sve udeSeno, naőin 11, da su postali napadni i nasilni, как
da si őoviek liepáe predstavili nije moguői. gladni vuki. Sve bliíe su se do njega tisAli ne samo da je Mikula Nerli na kamaté kali te su proseőim glasom vikali samo za
posudjival novce 1 na táj si naőin imetka »Jesti! — Jesti!* — dók su ga posve obpoveőaval, on se je pred svietom iztical ti- kolili. On neznajuői как bi ih se rieSil, veő
mi dobrotvornimi őini, da je razne zaklade je podignul batinu, da ih silóm r a z t h r a ,—
ub meljil I u dobrotvome svrhe puneini ru- kad bas u táj hm dojde íz palaőe njegov
karni daval. Tako je na kraju varaöa dal sluga, na glavi noseői veliku koöaru punu
sazidati Spital, na őijih stienah i zidinah su crnoga kruha, koj je bil za domaőu dru2ibila liepimi malarijami i rezbarijami ovieko- nu opredieljen. Nerli ma namegne i pozove
veőena njegova diela, как оно na Bistrici к sebi; sluga pristupi к svomu gospod.iru,
rázná őudesa. D ime priznanja za novce, ja ov zágrábi obodvima rukama u koSaru i
koje je prikazal, da se je. mogla cirkv i Maj- pnőine komádé crnoga kruha razdielil i sve
ke bo2je dograditi, bila je njegova slika na gladuő nadielil. Zatim pako otide u svoju
korosu obieSeua. Na to| síiki je bil on na- palaőu razpravi se legne u postelj i zaspi
malani, как pred Majkom bo^jom kleői a mirno I spokojno.
ona ga blagoslivlje. Na kipu |C bil vrlo do
Na jedan krat mu se je priőinilo. как
bro pogodjen tak, da ga je svatko na prvi da je izrned iivuőih na zemlji iztrgnut, le
pogled prepoznati mogel, a to je njemu g >- je na jedan krat tu stal pred arkangelom
dilo . . . Taätina! —
Mihaljom Ov je u ruki dr2al vagu te je
Jedne veőeri, kad je Mikula Nerli kas- razne te2ine metal na Salicu.
nije iz varaáa se u svoju palaőu povrnul,
Nerli je videl na padajuőoj Sálici zlatnaöel je pred vrati svoje palaőe hrpu pros- m I sreberni nakit nieke udovice, kojega je
jakah, koji su doöli od bogatoga Nerlia mi- od nje и zálog tizei, zatim razne zlate i
lostinju prosit. Goli, bosi, gladui, svi su pred sreberne novce, kője si je prisvojil i razne
svoju palaőu doáavSernu Nerliu pru2ali ru druge dragocienosti, koje si je prevarom i
ke, da je neőim daruje. On je na nje za- u2urom priskrbel.

— Zaruki Hartmann Károly csáktornjaiski tolmaC je zaruCil Petries Elzu gospodiCnu iz Stridóve.
— Vencanje. Neuman Hermin gospodiCnu je proSlu nedelju peljal к oltaru
vu izr. cirkvi Zoór Vilmos bivSi trgovec iz
KapoSvara.
— Vumrla je Krauthacker Józsefova
Zena rodjena Misak Paula vu Stridovi proSloga meseca 11-ga, kadje prije jedno zdravo
dele poroddá Lahka njoj zemlja.
— Tatbina. Jánosics György je vu
Édeskutu sluZil ProSloga meseca 10-ga je
nad obiok se potegnul vu stan Skvorc IS>vana i od onud je iz postelje vkral jednoga
bugjilara sa 41 korunom. Zandarstvo ga je
ipak ziskalo.
— Gospodin veliki zupán gróf
Batthányi Pál je proSloga meseca vu prvoj
polovici, pohodil vise medgjimurskih Skolah
Так je bil i vu Csáktornji gde je jako bil
zadovoljen sa uspjehom Bil je i vu Perlaku,
gde |e takajSe jako zadovoljen bil. 1 Stridovsku orsaCku Skolu je pogledal.
— Socialisti su oe posvadili. More
si svaki pred se postaviti, как izvrstni prijatel i su socialiSte siromaSkomu puku. teZaCkomu narodu. Vu Budapesti su glavni

vodje socialiStov i imaju druZtvo. Vu ovim
druZtvu je Kardos Jakab vkral 3000 korun.
Njegovi pajdaSi Bokányi Dezső i Weltner
Habakuk su ga izdali. Na to se je Kardos
Izrael tuliko razsrdil, da je vezda sve povedal, da su i ovi troSili siromaSkih teZakov
peneza. Ravno za Weltera véli, da je vnogo
penez vkral. — To su dakle apostoli! —
Guliju siromaSke teZake, a penezi se oni
deliju, kada se nemreju naravnati, как mala
deca se posvadiju i zezna se da su krali.
— Vumrla je Gáncs Sándora Zena
rodjena Farkass Anna iz végíalva proSloga
meseca 19-ga ob 9 vurí pred poldne. ProSloga meseca 20-ga po poldne ob 4 vuri
njoj bil sprevod na Stridoiski cintor. Naj
pocivá vu miru!
— Vu francuskim je vun vudrila
revolucija. Na juZnoj strani francuzke su
se zdigli gazdi proli vladi. A vlada, fraticuski ministerium iz samih socialiStov Stoji
Vezda se je veó siiomaSki narod navoljil
onoga gulenja, kojega je francuski socialiStíóki ministerium zvrSaval mednjimi. Pák
se je pobunil. I mi moremo videti, как su
veliki priatelji soci alisti siromiSkomu na
rodu. Ako bi oni na vladu doSli как gladne
gubilice bi poglodali sve i na stersku palicu
spravili siromaSki narod. Nedajmo da gda
dojde na svetu, kaj bi soci tlisti gospodarilii
Jako se veó pojavlja znak one bezboZnosti
vu Francuzkoj, koju su socialisti donesl
nutri rekuö da néma Boga A Bog je, i Bog
kaStiguje!
— Premescenje. Minister pravice
je Koics Pala kod sudbenog pisara vu Sik
lósa premistil, a iz Siklósa je Ambruss Józsefa katarskog sudbenog pisara vu CsaKtornya premestil.
— Prihodi ruskog cara. Ruski car
sa 68 osoba iz svoje porodice ima veó prihod negi ikakov car Europe. Naj prije on ima
za se civilnu listu, kaja mu daje na ljeto
67,500.000 korun carica od iste prima jedan
mdijun korun carica udvora 500 hiljada
franaka, svako dijete od svoga rodjena pa
do 21 godine 100 jezer korun godiSnje.
Cárévá kei, pri udaji prima 2,500.000 fra
naka. Drugi mu je prihod od drZavnih domena u iznosu od 50 milijuna korun go-

diSnje. Carski kabinet posjeduje u Sibiriji
50 milijuna hektara zemlje, koja je puna
platine, zlata i srebra.
— Engleska finaneija. Jedna z e m l ja
u svijetu, koja smanjuje svoje d r Z a v n e d u gove, to je Engleska. Ona stalno otplaóuje
dugove, i svega za ovo 20 godina S to j e
povisila zajam to je bilo prigodom tro-godiSnjeg rata sa Burima, koji j e stajao p r e k o
3.000
milijuna. Kod prestanka burskog rata
Engleska opet stalno svoj dug drZavni dug
za vise od 13 milijuna funti Sterlinga ili
kruna 328,080.000. Vu ovoj godini Askvit
se nada, da Ce Engleska moCi otplatiti 15
milijuna funti ili 378,900.000 kruna. U svezi
sa ovakvim zamaSnimotpIatama ministar je
dalje izjavil, da Ce i porez na prihod, koji
je poveCan za vrijeme burskog rata, biti
smanjen sa jednu Cetvrtinu ili 25 od eto
na sve prihode ispod 2.000 funti Sterlinga
ili 50.520 kruna. Sretna Engleska, vu kojoj
se ne samo da né pomislja na nove terete,
nego se i oni, koji dosada postoje smanjuju.
— Novi planinski vojaki. »Salzbur
ger Volksblat« poroCa, da se uresniCi v
Austriji 800 moZ brojeói kor obmejnih planinskih vojakov. Та kor bode imel nalago,
straZiti .talijanske meje in bode obstal iz
samih podCastnikov ter podloZen naravnost
vojnemu ministerstwu.
— Krvava Rusija. Na Ruskem se
pripravljajo iz novega resni dogodki. Те dni
je priSel minister Stolypin v zbornico (dumo)
in izjavil, da je priSla policaja veliki zaroti
proti carju in drZavi na sled. Voditelji te,
zarote, kateri pripada tudi mnogo vojakov
so socialno-demokratióne drZavni poslanci.
Zato je zahteval Stolipin, da izroCi d u m a
takaj vse soc -demokratniCne poslance policiji. Zbornica |e zahtevala en dan Casa, d a
pregleda akté. Ali medtem Ze priSel carjev
ukaz, da je duma razpuSCenja in da se
vrSiju nove volitve na podlagi nove volilne
pravice dne 1. septembra Vso mesto Peterburg je zasedeno z vojaSCinu. Zaprlo se je
Ze nad 700 oseb. Íz vsega je razvidno, d a
hoCc vlada krvavega carja zopet z enim
udarcem vse uniCiti. car je pridobilo rusko
ljudstvo v 2 letih bója. Vlada je iskala le
povod, da bi zategnila ljudstvu zajnko okoli

Coviek se je stresel, kad je videl, как
sveti Mihalj na njegov oCigled, njegovo upravo dokonóáno Zivljenje i cieloga Zivljenja dielovanje na vagu meCe. BivSi bogataS
je sad tu stal ponizno, zamisljeno, skruSeno
drhtajuCi.
»Sveti Mihalj!» — zaviknul je drhta
juCi — »ja vidim, da ti na jednu Salicu
samo one stvari nameCeS, kője su mi dobiCek nosile í kője si ja nisam na baS najpoSteni|i naCin prisvojil. Budi tako dobar,
pák metni na onu drugu Salicu zaklade,
kője sam utemeljil, te kojimi sam svoje bő
gő — j óoviekoljublje kanil svietu pokazati.
Nezaboravi pák i cirkvu Majke boZje, za
gradnju kője sam ja dvie tretjine doprinesel. Zmisli se i na Spital, kojega sam ja
posve sam dal podignuti i cieloga iz vana
i iz nutra na svoj troSak dal uredití.»
»Samo se malo strpi, Mikula Nerli»
— odgovori arkangel — »ja neCu nikaj zaboraviti i sve Cu vagati.»
I svojom svetom rukom metne na dru
gu Salicu cirkvu Majke boZje i Spital, ali
Salica nije onu drugu prevagnula.
Sad je Mikula Nerli postai straSno uzrujan.
»Oh, sveti Mihalj» — moli se opet —

izvoli na tu Salicu joS metnuti onu veliku
svetilnicu iz cirkve sv. Ivana i prodekalnicu
iz cirkve sv. AndraSa sa onim pozlaóenim
velikim razpelom. Ove stvari su me puno
kostale, a sve sam ja dal iz nova svoje
troSkove naCiniti.»
Arkangel ga je posluhnul, ali — Sali
ca nije prevagnula. Mikula Nerli se je d e 
lim tielom stresel
»Sveti arkangel» — zapita ga ätraSlivo
— »a jeli si ti i posve siguran, da je tvoja
vaga dobra?»
»Moj dragi Mikula» — odgovori arkan
gel smeSeói se. — »Óva vaga nemoZe kriva biti, jer ona nije napravljena po uzorku
onih vagah, kakove ljudi na zemlji imadu
I kakovom si i ti zlato i srebro u stiski
bivSih udovicah vagal.»
»Kako to?» — vikne od straha uzrujani Mikula — »dakle cirkva, prodekalnica,
svetilnica, teZko pozlaóeno razpelo, ogromna
sgrada Spitala, to sve nevaZe viSe nego jed
no pero ili slama . . . ?»
»To vidiS, Nerli» — véli arkangel —
»da je do sad joS uviek tpzina tvojih zlih
dielih daleko veCa nego da bi je tvoja do
bra diela bila moguCa prevagnuti »
»Ah jaj meni anda za uviek!» — za-

riói zdvojno. Mikula Nerli — »andaCumorati u vekiveCen ogenj oditi!
»Samo se joS malo strpi, Mikula» —
véli arkangel — »i neizgubi odmah cielo
ufanje. Mi joS nismo gotovi. JoS imamo nekaj . . . »
Tim arkangel vzeme nekoliko komadah
crnoga kruha, kője je bogati Nerli vCera
dal siromakom, te je metne na Salicu, gde
Su bila Mikulova dobra diela i nut — —
Salica se je spustila prama dole te je onu
drugu dignula do sredine tak, da su sada
obodve u ravnovaZju stale, a jeziCec na va
gi, niti se je na desnu niti lievu stran nagibal, veó je nepomiCno u sredini stal. Ner
li je nepomiCno Zuril u vagu te nije svojim oCim vieroval.
Sada arkangel progovori sveCano:
»Jeli sada ti Mikula Neri vidiS, da ni
si niti za nebo niti za pekel, do sada odredjen. Anda se povrni natrag na zemlju
medju ZivuCe, pák dieli i na dalje onoga
crnoga kruha, kojega si vCera dielil siroma
kom, ali ne okolo veC skromno, da desnica
neCe znati kaj lievica dela Samo na táj ná
cin moCi CeS si vieCno blaZenstvo zasluZiti
Nebo se neotvara samo zloCestim, koji se
za svoje zle Cine skrudeno poZaluju, ne sa-

je sigurno, da nije najlepSi staliS vu Horvatskoj.
Za novoga bana dr. Rakódczay-a budu
imenovali. Так piSeju najme to novine.
Da bi Bog naSoi braCi prek Drave pamet razsvetil i da bi jedenput previdli, da
mirno Ziveti je vnogo lepSe как toliko vikati kriCati.

K A J J E NOVOGA?
— KOLENDAR: Julius 1. Pondeljek,
Teodorik prizn. 2. Tork, Bl. Ü. Marija srpna. — 3 Sreda, Heliodor bisk. — 4. Cetvrtek, Ulrik biskup — 5. Petek, Ciril i Metud.
— 6. Subota, IzaijaS prorok. — 7. Nedelja,
Sveta Krv Jezuäa. — Evangelium ove nedelje je: Cuva,tese od krivih prorokov. —
Zadnji fertalj meseca je 2-ga ob 3 vuri 34
minuti po jedne — Vreme bude lepo, toplo
i suho. —

vratu I tako bode zopet napoCil boj, potoki je zapustila vso svoje premoZenje duhove
HamiSna izprava.
krvi bodo tekli, in vislice postaneta zname- Cini; to premoZenje je znaáalo 120 jezere
Od Pauler Tivadara, bivSeg ministra
nje ruske kulture . . .
kornn. Vbogim svojim sorodnikom ni niti pripovedaju dok je joS professor bil na
— Nova m e á a . Jugh MíkIós svetoga krajcárja zapustila. Njenega pogreba se je sveuciliátu, sledeCe:
Ferenca reda aldovniCki pop Jugh László udeleZilo 17 duhovnikov z dehantom. DruJeden Cetertoga razreda jurist je poleg
Csáktornyaiskog meátra sin, drZi juliu* ine- g« kuharica je zapustila premoZenje Zupni- siromaätva na tuliko doäel, da se na zadseca 14-ga prvu aldovniCku meSu vu csak- ku, hiZu pa nekomu klerikalnomu druZtvu. r)ju polovicu leta ne mogel dati zapisati, ar
tornyaiskoj cirkvi.
— Norija. Za znanega SoStara ki je je ne imel z Cesa platiti ákolarinu. A po
— Nova r e p a é a . Vu Pricetonu kraj sleparil как »köpeniäki hauptman* koj se- drugoj strani nebi bil rád к varén biti onih
Newyorka odkril je jedan astronom na nebu di sad vu reátu, su nabrali znoreli bedaki sedern polovic let kője je veC zvrSil,
i
nov körnet. Viest о ovom okriCu stigla je okruglu svotu trideset pet jezer markov. to dobro. —
istom 15 junija vu Europu. VeC vu noCi Neka stara babnica je izjavila, da bode $oäPokrivotvoril je anda indekxa svedoCbu.
15. o. mj. uvjerili su se beCki astronomi tara omozila kada pride iz luknje; ako pak — pod pis pofessorov i kvestora je tak
0 istinltosti öve viesti, jer su na temelju umre prije, mu hoCe zapustiti svojepremo- lepő narisal na svjedoCbu, da nikomu niti
brzojavnih upula pronaäli mjesto kometa. Zenje, kaj zaSa 1 0 0 . 0 0 0 markov. Svet je ve- ne na pamet doölo, da nikomu niti ne na
Izmedju dana odkriCa u Precetonu i mot-|hka noriSnica.
pamet doslo, da su to hamiSni podpisi, —
renja 15. о mj. bila je svjetlost kometa j
— S u l t a n o v e kceri. Sultan Abdul 1 nasega mladiCa bez svaké teZkoCe pusliju
poskoCila od 11.0 stupanja do 9.5 stupanja Hamid, kao Sto javljaju iz Carigrada, udaje na zadnji ispit.
dakle je za nekoliko dana ponarasla za 1 svoje tri najstarije kceri, princeze Haimu,
Na ispitu Pauler Tivadar v ruke zeme
1 pol razreda velicine. Ovaj sud joá nije Hailu i Ajäu, za tri viäa funkcionara u ve- hamiSnoga indexa, neprestano fiksira s pogsasvim izpravan, jer ovisi о prozirnosti at* likom veziratu. BuduCi zetovi sultana Abdul ledom mladiCa, koj se na ov pogled tak
mosfere. Iz BeCa vidje'li su ga 15. o. m. Hamida koji Ce imati tu Cast da dobiju za prestraäil, da je na pitanja komaj odgovarprvi put, i to u 1 satu u jutro, baS u pro- Zene barske princese, skroz su niskog por- j a b
kak da su mu zabegle reCi.
Ijetnoj toCki. PoSto je onda veC bilo poCelo jekla i do sad su bili nepoznati u diploProfessori su si sklimavali nad tim, ar
svitati, a zrak je bio napunjen párom, nije matskom svijetu. Haila i Haima bile su veC su jurista kakti za naj marljiveäega dijaka
se svjetlost kometa mogla sasvim toCno o- jednom udate i to za Ahmeda i Mehmeda poznali. —
cieniti. Ako bi svjetlost kometa mogla sas- Kemal Edin pa$u. Posliednji je bio sin pobGovorite mi — veli Pauler mrzlo —
vim toCno ocieniti. Ako bi svjetlost kometa jedioca Plevne, Osmana Gazi paáe. Princesa kaJ znaCi hamiáno podpisati krivotvoriti izdoista bila takova, kakvom su je izmjerili, Haila je u dvadesetoj godini print^sa AjSa prave, svedoCbe.
bilo bi naoe, da Ce se körnet moCi ugle- u Sestnaestoj godini. Ta tostruka svadba
Moremo si misliti, как se Cutil na ove
dati lakodjer prostim okom. Komet se nai- proslavit Ce se ovih dana u lldiz-Kioék.
re6i naá jurist. — Prebledil je как stena
__ C e t v e r o s t r u k i d o k to r. Profesor ' reCi su mu z:ibegle,tak, da je par Casov
me veoma polagano miCe, a to je veCinom
siguran znak, da je kommet joS veoma u- Adolf Hanrack, poznati teolog, sveuCiliáni |Ijiti 8 usnuti ne mogeL “ Nazadnje se poddalien od zemlje i sunca. ObiCno kad je profesor u Berlini! i generálni ravnatelj k r a -! segun’ ~ preblada strah, i poCne pripovetakav körnet priblizi suncu, razvijaju se om |jeVske knjiZmce u Berlinu, dobio je od sve-1 datl’ kak straSni zloCm je pisma krivotvoriti,
fenomeni, kojima se Citavi svet divi. Ovaj u íi|iáta Glasgow Cast doktora
prava. PoSto 1 ko,ega samo zato oSlro kaSllga zakon>
növi komét okräten je Daniel, jer ga je ot- je professor Harnack veC odprije bio sie- U« * 0 * « l | r e h kvar ne Cini ne samo pokrio ameriCki astronom Daniel. Komet se ^ао nasjov doktora teologije i filozofije, a led,ne Uudi, nego cele familije, druZtva itd.
mice polako prema sjevero-istoka i svakim Driie nekoliko sodinc udiieliena mu ie bila z j ednom reCjom obCe pogibeljen Ciu.
dánom mu
je poloiaj га motrenje povolj- Cast doktora I M e Ä tv a hon causa, on je
0vi
P«*fe«ori su se öud.li, da
niji.
sada cetverostruki doktor
su Cu)l lla9e8 a lur,sla ,ak leP° odgovorjati.
— K o b ilice su se letos na MagjarsNa njihova lehka pitanja je komaj odgovokem v tako velikanskem broju razáirile, da
.
S l a v n i umjetniki vu raCunanju. rjj5 a na ovo teZko pitanje je govoril tak
pomeniju resnu nevarnost. Na puszii Hör- ^ ar*° Kio govori u »Gazeta del Popolo« spametno, da niti professor nebi mogel reztobágy priäle so marokanske kobilice v ve- 0 s*avn*m umjetnicima u raCunanju. On je |0Äiti jednu stvar bolje. — Ne su si mogli
I
v velikanskem broju. Prebivalstvo je sku- m*Sljenja, da se to brzo raCunanje ne os- dom isii ti, od Cesa je to, dok njim je ne sam
Salo uniCiti Skodljivce, ali vse zamanj.
mva na °bCnom znanju, jer su vnogo slav- pau|er povedal celu stvar, i prosil nje da
n
ж r
r
ni vjeölaci u raCunanju priCali, da se naj- ka iiebuktiraiu
B o g a t e faroväke kuhance. V Leip- kompi,kovanije raCunske operacije deZavaju; kakov ie odnoäai m^d Maciarskom i med
mku su umrle dve farovSke kuhance. Ena vu tfljihovu ^ ozgu gotovo mehanicki i bez Kdk° V Je
MagJdrskom 1 med
--------------------------------- ------------ikava napóra i итога »Brojevi», rekao je
Ausztriom?
т о javnim grieänikom, koji se za svoje zle slavno Zaniboni, »dolaze mi sami na usno
Poyer Cartier, bivái francozki financmiCme skruäeno poZaluju, ne samo iavnim neprestauo ih moram izgovareti, lamo ame uister je jedenput sledeCe pital Károlyi Gägriednikom, koji za svoje griehe pokoru Ci- premjeátali i и redove dovoditi, i le opera- bora grofa, koj |e za ono vreme v Parizu
ne. Milosrdnosl boZanska nepozna granice, cije vrSe se tako, da mo| duh о tom méta zdrZaval.
рак je voljna i bogataáe spasiti. Budi ti je- ne zna» . . .
Dragi gospone, nebi mi mogli povedati
dán od onih, kojim Bog nepruZa badava
_________
razsvetiti, kakov odnoáaj stoji med Magjarssvoju svetu ruku. Idi anda i dieli i na dakom ' Ausztriom?
lje kruha, koj je na Salici tvojih dobrih dieN e k a j Za k r a t e k 6 a s .
^ kak nP m doj^e takvo pitanje na
lah tohku vagu pokazal.
pamet? pita smejuc Károlyi.
Nerli Mikula se je povrnul na zemlju
Kojim je rekel Kossuth »ti«
Pital sam veC évaba, magjara pravozi - probudil se je na svojoj poslelji, 1889.ga ,eta da se je osem 3lo petde. nanca, diplomata, ali síim bi vise od toga
ov je t t o sve samo sanjal! sel magjarov s p r a v j |0 v Tllrin da pohodlju g°von,u, * tam menje razmi.m
Za vrieme onih Irih godinah, kője je naS,.ga g,a80Vi,0ga puScenika, je Tors Kai- ,
J e l*
dve d,ríava
dr* avn' savez'
joä na zemlji proíivel, Cinil je diela milo- man orsaCki ab|e((at dopeljal sobom tri ol- skuP9' na
kaJ J e 10'
srdja naprama siromakom. dielil obilno ab flsire 0d glasovite (retje koinpanije, koja se. He^ . da
Ы |a ,la ova P'‘a "Ja m0 Ke
muátva, podpomagal udove i sirote diecu а ,e
viteZko borda 48-ga leta
odgovordi — véli gróf — onda bi ja bil
plaCa mu nije izostala.
.
. najspametneöi Covek na svetu. — J a samo
Komaj da je Mikula Nerli poslie svoje
VeC ?e mraCl,° ’ da su Pred nlega doSh luliko znam, da magjari slobodno govoriju
f
smrti doSel pred nebeska vrata,odmah su
1 naä stari Koasulb veC se truden Cutit. Nego v Pesti, kaj oCeju, a svaki pak
slobodnoCiI
se ova odprla
i onje Cul rieCi:
kak 8U Pred nJ ega sta,i ovi tri vitézi sedom niju v BeCu, kaj oCej •. I
»Stupi unutra ti blaZeni moga Otca. 8 lavom. najenput s koCi gori íz stolca, telő
Gigán i porod jezuáov.
I
Posieduj kraljestvo boZje, kője ti je od po- 9e mu zravna^ a oCi se mu svetiju как da
p0 BoZiCu, na Stefanje pita jednoga
I
Cetka svieta pripravljeno. Jer ja sam bil ^ iskre metale.
cigana:
I
gladan a ti si т е nahranil, ja sam bil ZeVi ste bili oni — veli к honvédőm No More, kuliko je Bogov ?
I
dan a ti si т е napojil, ja sam bil pulnik kojim moremo hvaliti slavne dneve slobodprosim poniZno véli cigan i to na
I
a ti ei me na stan pijel.» (Math. 26 34.
noga bója. — Bog te blagoslovi sínek i tebe fletnoma nemiem povedati, kuliko jih je;
1
36.) —
i tebe.
nego to Znam, da se jednomu Bogu vCera
E m A o iia y .
Samo ovim je rekel »ti« iz celoga «arodil jen ámek. —
1
druZtva. —
_________

