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Az ipari munkások kivándorlása.

előtt félnapokig is elálldogáló munkásembert,
akit egy-egy csekélység miatt megidéznek az
adóhivatalba, elöljárósághoz, anyakönyvveze
tőhöz, szolgabiróhoz, árvaszékhez stb. és
elvonnak tőle egy-egy munkanapot. — És
mennyi indolenciát, sőt rosszindulatot és tü
relmetlenséget tanúsítanak ezek az urak a
szegény nép, az apró és tudatlan emberek
ügyei iránt, holott az állam ezeknek szolgá
latára és segítségére rendelte ki őket!«
Ez a néhány sor sok mindent jellemez.
Jellemzi, hogy a nép bajaira épp azok
vetnek legkevesebb ügyet, kiknek ez köte
lességük volna; jellemzi, hogy még nem
fogtuk fel teljes, ijesztő nagyságban azt a
bajt, mely pedig a közgazdaság minden te
rén oly hangosan jelentkezik, hogy rossz kö
vetkezményeit mindenki érzi, — de jellemzi
azt is, hogy miért halad előre oly lassan
az elodázhatallannak mutatkozó mentési
akció.
A szegény ember sorsa iránt tanusilott
ekkora indolencia mellett, mind kárba vesz
het az a sok jó tanács, amit a baj orvos
lására nézve adnak: к 'megélhetési és hitel
viszonyok javítása, a helyes fogyasztási
adópolitika, az adóképesség emelése igazsá
gosabb megadóztatás mellett, földeknek ha
szonbérbeadása, lelkiismeretes oktatás és sok
más. Mert a jó tanács csak akkor lehet üd
vös, ha tényleg követik is!
Addig fogadjuk m<*g, mig még nem
késő, mig még segíteni lehet! És ennek a
serkentésére jó az Országos Iparegyesül t
kezdeményezése, s azért érdemel az feliét
ien dicséretet!

visszasiralná. De vele eltűnt az aratás
poezise is, s ami annál szomorúbb, régi
nagy becse is. A gazda már hónapokkal
előtte töri fejét, hogy biztosítsa az aratáshoz
szükséges munkaerőt, hogy tető alá hozza
lábon álló gabonáját, amely csak szűkén
fizet, nem azért, mivel kevesebb volna, mint
azelőtt, sőt talán az az okszerű gazdálkodás
következtében még több is, de azért, mivel
a világhírű magyar gabonát, a mai fejlett
közlekedési viszonyok dacára, sőt talán épp
azok miatt, nem tudja megfelelően értéke
síteni. Az arató munkás meg dehogy is ke
reshet pár heti aratási fáradságáért annyit,
hogy ebből egy egész évig fentarthatná ma
gát. Ki kell használnia az alkalmat, mert az
esztendő ezenkívül eső nagy részében alig
van, vagy csak hiányos a keresete. Elége
detlen s nem ok nélkül, ha munkájáért még
annyit kap is, — mert néhány heti munká
ért olyan bért nem érhet el, hogy abból egy
évig eltengődhessen. Az ipar nemcsak hogy
nem elég erős még nálunk, hogy a földmivelőnek az év többi szakában Kárpótlást
nyújthatna, de azonkívül a mezei munkás
sem a gyári, sem a házi ipar gyakorlásához
megfelelő képzettséggel sem bir.

Mindinkább veszélyesebbé váló nem
zetgazdasági bajunkon kíván az Országos
lparegyesüiet segíteni, amikor a kivándorlás
által veszendőbe menő legértékesebb mun
kaerőnket: az ipari munkásokat lehetőleg
idehaza tartani igyekszik.
A nagyarányú kivándorlás odafejlesz
tette munkásviszonyainkat, hogy immár az
évek előtt sűrűn felpanaszlott munkahilny
helyébe a munkáshiány lépett. Nem a munka
szaporodott, sőt az is fogyott, — de annál
még nagyobb mértékben logyott a munka
erőnk is. A gyári, az ipari, a gazdasági és
minden egyéb munkás a nyomasztó viszo
nyok hatása alatt kénytelen a vándorbolhoz
nyúlni és idegenben megkeresni a kenyerét.
Az Országos Iparegyesület dicséretes
akciója, amennyiben az esztendők múlva
eredményhez vezetne, csak részben segíteni
a bajon, a mennyiben a dolgos kezeknek
csak egy, bárha mindenesetre jelentékeny
részét mentheti meg a hazai munkának. —
Mindazáltal az irány, melyei a kivándorlás
csökkenésére követ, s az útmutatás, melyet
ennek révén ád, követésre méltó és a nagy
közgazdasági csapás általános elhárítására
is alkalmas lehet.
Az egyesület végrehajtó bizottsága kör
levelet intézett a kivándorlástól leginkább
sújtott vidékek gyárosaihoz, választ kérve a
kivándorlás méreteit és a vele szemben
elfoglalandó állást és teendő intézkedéseket
illetőleg.
A beérkezett válaszokból mindenekelőtt
az az aggasztó tény állapítható meg, hogy
a kivándorlás az utolsó két-három év alatt
mód fölött megnövekedett.
Természetes, hogy az ezt megelőző in
tézkedések foganatosithatása céljából első
sorban teljesen tiszta képpel kell bírnunk
a kivándorlás okairól. Amit erre nézve a
beérkezett válaszokból konstatálhatunk, az
szomorú világot vet közgazdasági, nemkülön
ben közigazgatási állapotainkra is.
A gazdagadási vágy általában nem volna
oly erős, hogy a kivándorlásra csábíthatna.
De megérlelik azt a vágyat az itteni rossz
kereseti viszonyok, az összes élelmi cikkek
folytonos drágulása és az a nemtörődömség,
melylyel a közhivalalnokok a munkásnép
sorsa iránt tanúsítanak Ez utóbbit érdeke
sen jellemzi a Himamurány-Salgotarjáni
Vasmű részénytársaság, mely beküldött vá
laszában többi közt ezeket mondja: »Elé
gedetlenségre van oka a népnek idehaza
bőven. Előmozdítja az elégedetlenséget, hogy
köztisztviselőink nagy része — különösen a
vidéken — a szegény nép bajai iránt nem
bir érzékkel — és a köztisztviselő, a helyett,
hogy barátja és segítője volna apró-cseprő
bajaiban, zaklatja és uraskodik vele. Ki
nem látott még alantas tisztviselők ajtaja

Aratáskor.
Bármi reálisztikus lett légyen is a mai
ember felfogása az elérhetlen iránti vágyat
belőle kipusztitani nem lehetett. — Mindig
kívánatosabbnak tartjuk azt, a mink nincs,
mint a mivel rendelkezünk. Ez emberi lég
kör, melylyel a »régi jő idők«-et burkolni
szeretjük. Pedig azokon a telmagasztalt jó
időkön nem egy csúnya folt tapad, s ha
némi tekintetben tán igazolták is az elneve
zésüket, százszorosán csúffá tették azt szám
talan baj, visszamaradottság, főleg pedig oly
kényelmetlenségek, melyeket mi, késő utódok
elviselni alig volnánk képesek.
A régi jó időknek dicséretét tán csak
a magyarnak lehet megbocsátani,— nekünk
is csak az aratás kedvéért. Mert mi volt ne
künk Péter-Pál napja, az aratás kezdete?
A leg valóságosabb, mert az élet gyakorlati
oldalát dicsérő, kedves ünnep — a munka
ünnepe. A gazda egy év verejtékes, gondteli
munkájának jutalma, a földmivelő jobbágy
kenyeretosztó jótevője, melynek adományá
ból egy álló esztendeig elélhetett. A jobb
ágyságot rég elsöpörte a márciusi szellő,
mely viharnak is beillett — s nincs, aki

Az átalakulás oly korában élünk, hogy
nehéz határozottsággal állítani, hogy földmi
velő nép a magyar. Nagy hévvel nekigyürközlünk az ipar és kereskedelem fellendítésének,
mert láttuk, hogy földmivelésünk a külföld
versenye következtében dús jövedelmében
megcsappant, de ezt e jövedelmei nemcsak,
hogy nem képesek pótolni zsenge iparunk
és kereskedelmünk, — hanem azok még
ellenkezőleg nagy áldozatokat követnek, —
csakhogy
életképesekké
lehessen
őket
tenni.
Így aztán elnémult a dal aratáskor a
mezőkön csak a kasza peng — s amikor
a köszörükő surlódik a rendet vágó pen
géhez, oly éles, oly sivitó a hangja, hogy
abból kihallatszik az egész magyar nép
keserve. A régi — tradicionális
aratási
ünnepeket is hiába igyekezett egyik-másik
költészetre hajló földmivelési miniszter ren
deletekkel felébreszteni, elmaradtak és el
maradnak biz’ azok, mert hiányik hozzájuk
az ünnepi hangulat.
El-elvándorolnak munkásaink, messze
tengerentúli országokba, hol száz közül alig
egy szánja magát a földmivelésre, s mégis
jut annyi keresethez, — hogy fentarthassa
magát, esetleg még valamit meg is takarít
hasson.
Jó lesz-e a lermés, nem e? Bizony
azzal már nem gondolnak annyit, mint
hajdan, — Ha jó lesz is, azért mégis csak
silányak maradnak életviszonyaink, — me
lyeket javítani kellene, — mielőtt késő
volna.
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ügyelni köteles. Az ez “Ilon vétők kihágást
követnek el. A pásztorkutyák Kolonccal lá
tandók el. A kóborebek irgalmatlanul kiirtandók. A kóborebek tulajdonosai feljelentendők s az ebeik által okozott kárért fele
lősségre vonandók. A szabályrendelet szerint
a szőlőhegyeken kutyát tartani tilos. Ez
a lapón az, aki a tilalmat megszegi, a hegy
őrök által feljelentendő. Miután szabályren
delet betartására elsősorban a községi elöl
járók a felelősek, a fenti rendelkezéseket a
község elöljárósága figyelmébe ajánlja az
ebtulajdonosoknak.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a
XXIV-ik évfolyam Ill ik negyedébe lépeft; ez
alkalommal tisztelettel kérjük az előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás
történjék. Tisztelettel
a kiadóhivatal.
— Jubileum és búcsúzáé. A helybeli
polg. iskolához igazgatónak kinevezett Pataky Kálmán polg. iskolai tanár 25 éves
— Öngyilkosság. Egy önfeledt pillanat:
működése és igazgatóvá történt kineveztetése alkalmából megható bucsuünnepélyt elcsattan a pisztoly s vége egy szép jövővel
rendeztek Alsólendván a polg. iskola záró biztató fiatal életnek. Mindennapi dolog. —
ünnepélye keretében. Nemcsak az iskolának, Összezördülés, kétségbeesés, gyávaság, sértett
de az egész társadalomnak is ünnepe volt önérzet, szekunda s tudja az Isten még
ez. Képviselve volt az ünnepélyen a társa hány ok készteti az öngyilkos-jelölteket,
dalom minden rétege, mely sajnálattal látja hogy az élettel leszámoljanak. S mégis a
Patakynak távozását. Elbucsuztatták az in legtöbb esetben a beszámithatatlanság pa
tézet nevében Kiss Dénes igazgató, a tanári lástját kénytelenek a pszikiaterek a cseleke
testület részéről Korom György tanár s a detre ráborítani, hogy valamelyest megin
tanuló ifjúság megbízásából egyik tanuló — dokolják az öngyilkosoknak sok szór igazán
Pataky megindultál! mondott köszönetét a indokolatlan elhatározását. Egy ily esettel
megnyilatkozott figyelemért, végül lendvai állunk szemben most is, amikor igazán nem
működése emlékére 50 koronás alapítványt lehet kitalálni okát, miért is végzett maga
val erőszakos módon Kayser Vilmos hely
tett, —
— Eljegyzés. Hirschsohn Ernő Csáktor beli uradalmi segédtiszt. Egy lisztes család
nyái kereskedő eljegyezte Sugár Janka kis kedves tagja. Közszeretetnek örvendő gondos
és szerető édesapa, szer tetreméltó testvé
asszonyt Nagyatádról.
— Uj mise. Horváth Lenárt szentfe- rei környezetében töltötte gondtalan életét.
rencrendü áldozópap, Horváth Ferenc vizi- Szép pályájának még csak a küszöbén állott
szentgyörgyi lakos fia f. hó 7-én tartja első az egészséges, 22 éves fiatal ember. Az élet
miséjét a viziszentgyörgyi plébánia temp terhei vállait még nem nyomták Sehol szo
morúságot neiy látott. Csak az élet derűje
lomban.
— Uj vármegyei szabályrendelet. Az vette körüt, melybe ő látszólag bele is illesz
ebtartás tárgyában uj szabályrendeletet bo- kedett. S még se volt megelégedve sorsával.
csájtott ki a vármegye. E szerint áz ebek Változtatni akart rajta. S választotta a leg
a vármegye területén összeirandók, az össze borzasztóbbat, melye* kireparálni többé már
írás jul. 20-ig beterjesztendő s a bárcák ára nem lehet. Egy buta golyóra bízta rá a
augusztus 31-ig beszedendő. A szabályren a sorsát s az rettenetesen végzett vele: ki
delet szerint minden ebtulajdonos a kutyá oltotta nemes életét Nem törődött azzal,
ját kellően etetni, itatni, ápolni s arra fel hogy gyógyíthatatlan sebet ejt vele hozzáT
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Kegyetlen csel.

— Ne ölj meg! Reszketek,
szánakozzál
rajtam!
Katalin felkacagoll.
— Hideg és nyirkos itt a levegő mondá.
Távozom.
Egykedvűen bonlakozolt ki az őt ölelő karok
közül, s nyájasan mondá:
— Szabad lesz nemsokára! Isten veled!
— Isten veled!

A történelem, melynek feladata kideríteni a
múltak igazságát, rég tisztában van azzal, hogy
az orosz trónkövetelő Iván herceget, egyenesen a
Nagy Katalin parancsára ölte meg Mirovits. Ka
talin mindazonáltal halálra Ítéltette az ő érette
♦
rajongó bűntársat.
Felviradt a végzetes nap.
A kivégeztetést megelőző éjen a cárnő fel
A háztetőket és az utcákaf magas hó tekereste a nyirkos börtönében heverő Mirovitsot.
karta, a fehér égen vörös páratömeg gyanánt
Gyöngéden hajolt le hozzá
— Fázom, — mondá és értékes bundáját úszott a nap.
Mikor az őrök a tömlöcbe léptek, hogy vér
dideregve vonta össze mellén. — Arcod sápadt.
Hogy vagy, barátom? kérdezé szinleg szívélyesen padra vigyék a gyilkost, Mirovits aludt, arcán vi
dám
mosoly
ült. Hallotta a fegyvercsörgést és föl
a cárnő, kinek érdeke megkívánta, hogy Miroviis |
el ne árulja, hogy a bűntettet legfelsőbb megbízás keit. Álmában az őrülésig imádott nő képe lebe
gett előtte.
ból követte el.
Szilárd léptekkel hagyta el börtönét, hisz
— Jól, jól, — feleié Mirovits halkan, s Ka
talin térdeire támasztotta fejét. — Csak n é h a .,.. boldogság, szabadság mosolygotl eléje! Gyönyörrel
üdvözölte a szabad levegőt, mely ineghüsitette
— Nos?
— Néha borzadály já rja át tagjaimat. Oly arcát, a rózsafényt, a rég látott havat.
Büszkén, emelt fővel, mosolylyal ajkain lép
sokáig nyomorgok már itt, halálra vagyok Ítélve
és te helybenhagytad az Ítéletet. A játék szörnyű deli az őrök közepett. Durva katonaköpeny takarta
komoly fordulatot vett, Katalin. Kezedbe adtam vállait, л főváros huszonkét év óta nem látott
magam egészen, a hogy kívántad. Tárgygyá sü- már kivégzést. Összecsődült a környék egész népe,
lyedtem előtted. Sőt még annál is rosszabb vagyok, a menet csak lassan haladhatott a tolongó soka
mert a tárgy nem gondolkozik, nem érez Oly kü ság miatt. Az ablakok, az erkélyek tömve voltak
lönös dolgok ötlenek eszembe Hég láttalak, alig nézőkkel. Minél közelebb érlek a vesztőhelyhez,
ismerek reád és életem halálom kezedben fekszik. Mirovits annál jobban félt, reszkedett. A pap bűn
— Rémes játékot játszunk, de azt végig kell ről, bocsánatról és örök életről beszélt. Mirovits
már játszanunk. Bűn részességgel vádolnak. Nem nem figyelt reá.
Kora reggel volt, a köd még a földön pihent.
kegyelmezhetek meg neked előbb, csak a vesztő
helyen.
Ha Katalin megfeledkezik Ígéretéről? Ha elalussza
Mirov its két kezébe rejté arcát és mormogá: az órát?
— Ha megcsalnál!
Láthatta már a lömeg fejei fölölt kimagasló
— Kába gondolat! — nevetett Katalin, de vérpadot. A vesztőhelyet katonák állták körül
nevetése oly ijesztő volt, hogy Mirovits összebor- négyszögben, a melybe csak néhány előkelő hölgy
zadva leborult előtte és kétségbeesetten karolta át szánja bocsáttatott. A hölgyek látcsövezni kezdték
térdeit
a halálra Ítéltet.

tartózóinak gyöngéd szivében, kiknek a
megmérhetetlen veszteség elviselésében csak
az általános részvét enyhítheti a fájdalmat,
melytől a kegyetlen sors megkímélhette volna
őket. Az öngyilkosság f. hó elsején este 8
óra felé történt meg. Agyonlőtte magát a fiú
édesapja irodájában, még testvérei a tenniszpályán szórakoztak. Távolmaradása eleinte
fel se tűnt senkinek. Csak akkor kezdték
keresni, amikor a vacsoráról is elmaradt. —
Amikor megtalálták már csak kihűlt tete
mére borulhattak a fájdalomtól megtöri
hozzátartozói Halántékon lőtte magát, a golyo
azonnal kioltotta éleiét. Tettének okát még
csak sejteni sem lehet. Bámulatos hidegvért
tanúsított a nap folyamán. Semmi feltűnést
sem árult el, mely viselkedését gyanússá
lehette volna. Álköltözött a másvilágra, akár
csak egy közönséges utazásról lelt volna szó.
Fiatal könnyelműséggel végzett önmagával.
Temetése kedden délután 6 órakor volt
nagyszámú közönség részvételével. Elhunytáról hozzátartozói a kővetkező gyászjelen
tést adták ki:
Kayser Lajos grófi titkár és gyermekei
Alexandra— dr Gúthy Jánosné, Irene —
Kayser Vilmosné, Margit— Egly Ernőué, Mik
lós, Mária, Ilonka, Karóim, Andor, Ella, szo
morú szívvel jelentik, hogy szeretett fia
illetőleg testvérük, Vilmos, uradalmi segéd
tiszt f. hó 1 én 22-én évében hirtelen el
hunyt A boldogult temetése julius 2-án
délután ti órakor leend. Az engesztelő szent
mise 3-án reggel 8 órakor fog az Urnák
bemutatlatni. Csáktornya, 1907. julius 2.
Szegény fiam rövid életében mindig hálás,
jó fin volt, testvéreit nagyon szerette.
— Szerencsétlenség a Dráva hullámai
ban. A vasárnap délután Varazsdon meg
tartóit virágkorzónak megrendítő epilogpi
volt. A népünnepély helyett a Dráva hűvös
habjait kereste lel a közönség egy része —
Talán a legvigabb köztük Urpáni Gabriella
volt, egy viruló 28 éves lány, a varazsdi

A vérpad lépcsőjén a bírák fogadták a bű
nöst. Nyugodt arccal, közönyösen hallgatta az
Ítéletet, látta ketté törni a pálcái, elhamvadni a
gyertyát.
Az elítéltet átadták a bakónak. Amint hátra
kötötték kezeit, Mirovits megborzadl. Érezte, hogy
most teljesen kedves»- szeszélyétől függ az élete.
Lmlékezett Katalin szavaira: *Én magam
fogom hozni a megkegyelmezést!« és nyájas mo
soly futott végig ijesztően sápadt arcára.
Szünet állt be. A rendőrfőnök óráját nézte
és valamit súgott a hóhér fülébe. Parancsa volt,
hogy bizonyos percig várjon a megkegyelmezésre.
Mirovitsot felvezetik a vérpad lépcsőin. Mi
rovits széjjelnéz. Beláthatlan sokaság áll körülötte,
némán, mint a sir. Sehol sem látszik mozgás, mely
a cárnő jöttét jelezné. Borzadály járja át Mirovits
tagjait, térdei inogni kezdenek. Ott áll a borzasztó
fatuskó, a hóhér kezében tartja bárdját és a tus
kóra támaszkodik. Be akarják kötni szemeit, de ó
nem engedi és észak felé tekint. Onnan jő majd
a cárnő. Homlokán hideg veríték gyöngyöz.
S iine villámgyorsan közeleg egy szán, ő az
. Mirkovits mosolyogva borul térdre és fejét a
luskóra teszi.
Fantasztikus szánon repül elé Katalin
. . .
Mirovits nem veszi le róla szemeit . . . a cárnő
fején prémes magas süveg pompáz. Istennő ő ma,
aki életet oszt, életet vesz.
A szán a tömeg közé hatol, Katalin látj a
már a vérpadot, látja Mirovitsot térdelni ra jta ,
villám hasítja keresztül a levegőt.
A hóhér vörös főt emel föl a földről és a
nép elé tartja.
— Éljen a cárnő! — ordit a sokaság.
Katalin elégül len viszonozza mindenfelé az
üdvözlést.
Szánja sebesen elrobog.

ó ű
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első takarékpénztár főkönyvelőnője. Izabella Vilmos, Zrínyi Károly; 1 К 60 fillért: Salon
— Zsolnay Viktort körözik. A múlt év
kisasszony hires volt mint távuszó is. Bra- Péter; 1 К 20 fillért: Heilig József; 1 кого- júliusi Csáktornyái választás fő szélhámos
vurjai ismertté tették nevét. Alig akadt va- nát: Tárnái Mihály, Rosenberg Sándor, Ná- hőséi, kinek működéséről annak idején rész
laki a férfiak között, aki vele felvehette dasi József, Hernstein Sándor, Vajda Andor, letesen beszámoltunk, a nagykanizsai törvolna a versenyt úszás tekintetében. Most Rosenberg Richárd, Szabó József; 1 К 40 f-t: vényszék országosan köröztette. Vádolva van
is élénk tempóban hasította biztos karjaival Benedikt Béla; 80 fillért: Kelemen Béla, Mik azzal, hogy fivérével Bélával egyetemben
a folyó dagadó hullámait. Egymás után Szilárd, Krcsmár Nándor, Zrínyi Viktor, Ifj. Grót Festetics Páltól, kit előzőleg hamis
elmaradtak mellőle kísérői, csak egy hadnagy Scheiber Mór; 60 fillért: Hernstein Josefa, küldöttség járással, sürgönyökkel tévedésbe
tartott ki vele a legtovább. Ezúttal azonban Wamberger Ignác, Novak Ignác, Horváth ejtettek, 5 0 0 0 koronát csalt ki választási
az uszáának tragikus vége lett. Úszás köz- Emil, N. N., N. N.. Nuzsy Mátyás; 50 fillért: költségekre, és ezen összeg túlnyomó részét
ben most is dacolt a legnagyobb akadályok- Frankó Ferenc, Tóth József; 40 fillért: Kolla- saját céljaikra fordították Mini értesülünk
kai. Vakmerőségében át akart úszni egy rics Sándor, Kovacsics Ferenc dr., Horváth Zolnay Viktor ki Újpesten lakik, tegnap je ^ örvényen. A kisérő hadnagy figyelmeztette, Ignác, ifj. Hanzsel József, Antonovits Jézsef, lentkezett Nagykanizsán ügyének tisztázása
i h o g y veszedelmes a vállalkozása. De Gabriella Csendes György, Hirschl Samu, Fejér Jenő, végett.
Ш к isasszon у nem hallgatott az intelemre, be- Friedenthal Sándor, Neumann Salamon,
— Lopások. Spreic Flórián és Rozália
S l e r o h a n t a halálba. Elnyelte az örvény. — Bachrach Elemér, Heinrich Alfréd, Heinrich testvérek, bányahegyi lakosok meglopták
'« H i á b a keresték egész éjjel fáklyák fényénél Sándor, Stöger Béla, Hirschl Jenő, Horváth Tomasics György ugyancsak bányahegyi laíjBtetem e még eddig nem került eló. A részvét Ferenc, Tódor Lajos, Weisz Viktor, Korpics kost. Tettök azonban kiderült s a megejtett
^■általános a szerencsétlen áldozat iránt.
Károly, N. N., Plichta Béla, N. N., Márczius cseudöri nyomozat az ellenük emelt vádat
— Halálozáe. Mint részvéttel értesülünk Ferenc, Premec Miklós, Miholics Ferenc; be is igazolta. Miután az eltulajdonított tár■ J e n e y Gusztáv nyug igazgató-tanitó mull 20 fillért: Lindwurm József, N. N., Weiszen- gyakat náluk megtalálták, a büntetőeljárást
3 | h ó végén, szülőföldjén, Csonoplyán, Bács- stern Lajos, N. N., Hübsch Manó és Ács ellenük megindították.
bodrog vármegyében 62 éves korában el- János. A felülfizetőknek hájás köszönetét
Gyuri József trencsénmegyei illetőségű
hunyt. Jeney-Guszti bácsija volt Csáktornyá- mond az egyesület elnöksége.
tót zatyafi fordítani akart egyet élete széké
nek s mint ilyennagy népszerűségnek
— Óvodai záróvizsgálat. Az ovodai rén. Különb legény akart lenni atyafiainál,
örvendett mindenfelé Szerette mindenki, záróvizsgálatot, mely mindenkor ünnepély Minek áruljon fakanalakat, melyeket meg is
azért ő is mindenkit szeretett. Kedves mo- számba megy, az idén is jun 29-én tartót- kell faragnia; sokkal módosabban élhet meg,
dórával előzékenységével mindenkit meghó- ták tneg nagyszámú szülő és érdeklődő kö- ha minden fáradság nélkül ezüst kanalakat
ditott. Iskolájában mindenkor szép eredményt zönseg jelenlétében. Az érdeklődés indokolt; elemei Rajt vesztett azonban már az első
ért el. A magyarosítás bölcsőjét ő ringatta, mert a nagyrészt idegenajku kisdedek ajkai- kísérletén. A Mráz-f^le vendéglőt választotta
Amikor a 60-as évek végén a magyar szó ról csengő magyar szó a magyarság diada- ki médiumnak. Vállalkozása azonban nem
beköltözködött a községévé lett ellemi isko- |át jelenti ez intézet révén városunkban, sikerült. Tetten érték s bekísérték. Most a
laba, ő vetette el a magot. Az ő gondos Már itt szívják magukba a kicsikék azt a járásbíróságnál várja a kioktatást,
ápolásu mellén gyökeret fogott a csemete, magyar érzést, melyet a többi iskola csak
— Keselö legény. A mikor а зок szesz
S hogy immár hatalmas fává terebélyezedett, fejleszt és a haza javára a leendő polgárok- eszétől a falusi legényt megfosztja, legényaz ő érdeme; hiszen egy negyedszázadnál ban megerősít. Gyönyörűség volt végighall- kedni kezd. Mihez is nyúljon ekkor a muhosSzabb időre terjedő illeni működése fo- gatni a gyermekek hazafias és gyermekes raközi legény, ha késhez nem. Hiszen a furlyamán bőven volt alkalma a fát ápolni, verseit, a párbeszédes csevegéseket, éneke- kosbotol nálunk nem ismerik. Pedig ennek
fejlődésében irányítani. Ez irányban kilejtett kel és társasjátékokat, melyek nem egy használata kiadóbb is volna, meg nem is
tevékenységéért több Ízben jutalmat is kapott, esetben a közönség tetszését kivívták. Szép annyira életveszélyes. Tehát Ratajec Iván
A város közönsége meg jubileumot rendezett volt a munkakiállitás is. Egészben az ered- zsedényi suhanc is zsebkését rántotta elő,
1894-ben 25 éves működése tiszteletere, mény tanúbizonyságot tesz az óvónők: amikor Gajnik András rétháti lakossal mumelyen a város kicsinye-nagyja résztvett, Martinesevics Juliska és Hűli Cilii íáradha- latozás közben m. hó 24-én összekülönbömely alkalomból a jubiláns által tett alapít- tatlan hazafias működéséről, kik babérokat zött. De vesztére, meri annyira életveszélyeványból megteremtették az u. n. Jeney-se- érdemelnek azért a lelkes munkájukért, sen megszurta, hogy most a járásbíróság
gélyegyletet is, mely az elemi iskolai tantestület melyet az óvodában a magyarság érdekében börtönében várja súlyos tettének következkebelében máig is fenáll. 1898-ban nyugdíjba kifejtenek. Végeztül az elnöklő Pálya Mihályné ményeit.
vonult, megrongált egészsége miatt ott hagyta és az egyesület nevében Zrínyi Károly tb.
a katedrát. Egy darabig Csáktornyán maradt,] titkár mondott köszönetét a közönségnek az
. ,
tn rtö n öfß
utóbb Siklósra költözött ahol gyógyulást ovoda fentartásáért és az óvónőknek a szép
"
1ОГ16П016.
remélt. De hiába reménykedett. Egyre bete- eredményért.
(A helyzet. — a p o rtu gál d in a s z t ia v á ls á g a .
gezkedett, nem voll számára mentség. A
— Jégeső. A hosszantartó rekkenő hőA hél 9zenz 4c i 6j a hogy a horvát obstukciót
Halál belé fojtotta a lelket, mely mindenkor ségel (elváltó türelmetlenül várt eső nem letörték. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi imiusza legrosszabb volt. Meghalt, de emléke köz- mindenütt válva be jótékony esőnek. A tér egyeilen szakaszból álló módosítást terjesztett
tűnk marad. A szegény Guszti bácsira min mitől rettegtünk be is teljesedett. A hirtelen
amely felöleli a megobstruált javaslat egész
denkor kegyelettelgondolunk
vissza. Nyu- támadt hőmérséklet vá'lozás jégesőt hozott
Ь° * У
godjék békében!
nekünk .s. Strtdórol írjak, hogy Julius hó
Portugáliában hal gyalogezred fellázadt. A
— Egyleti mulatság. A Csáktornyái 2-án, délután 3 — 4 óra között nyugatról katonák megtagadták az engedelmességet, amikor
Iparosifjak-Egyesülete több Ízben elhalasztott kelet felé húzódó szűk felhőrétegből hatul- a lőbb helyen kitört zavargás elnyomására rentavaszi mulatságát Péter-Pál napján mégis más száraz jégeső hullott alá, mely úgy 2 delték ki őket. A lakosság dinasztia ellenes tünmegtarthaita. Rogyogó idő kedvezett a mu- percig tartott; a szőlőben a termés 30 %-iít tetésekel rendezlatságnak, mely szép számú közönséget von- elverte. Érintette I. és III. Hegykerület kis
— ■
zott a Horváth-féle kertbe, ahol a mulatságot részéi, továbbá Srtidót és Erzsébetlakol. —
— Dr Ernst Sándor nő- és gyermek
ezúttal rendezték. A közönség a tágas és A viharágyukból alig történt lövés, oly je- orvos Varaidon lakását Dráva-utcza 4 szám
kényelmes kerthelyiségben nagyon jól érezte lentékeny kis felhő darab volt. Julius 3-án alá helyezte (э vadember szálloda mellett.)
magát, úgy hogy még reggel 3 órakor is délfelé újból jelentkezett a vihar, de inig
-------------511 1— 3
táncoltak. Volt konfetti, szerpentin dobálás, Stridó vidékén csendes esőbe ment át, addig
repülő rózsa, tűzijáték, bomba stb., melyek Viziszentgyörgy és Nyirvölgy között meginti
nagyon élénkké tették a kellemes nyári estét jégeső kíséretében nagyban pusztította a
Kérem mindazokat, kik szegény
Bárányt is kisorsoltak, még világpostát is szőlőt és a gabonát.
fiam temetésén megjelenni és részvétüeendeztek, négy darab értékes szép nyere— Legényvirtus. Éppenséggel nem va- fcet kifejezni szívesek voltak, fogadják
ménytárgygyal. Szóval az egyesület ifjúsága lami épületes dologról értesítenek Lohovecezúttal egész családom nevében hálás
fáradhatatlan volt, hogy régi jó híréhez ké- ről. Arról van szó, hogy két legény egy köszönetemet.
pest a közönséget ez alkalommal is kelle- leányt vert meg s súlyos testi sértéssel is
Csáktornya, 1907. juhus 4.
mesen szórakoztassa. Ami tényleg sikerült illették. Csavnicsár Márton és Flincsecz Fe_
. .
is, mert a hajnali órákban is visszhangzott renc a hires legények, kik, mert Tkalcsec
VófiüüSr7
a lampionos kert a mulatozók jókedvétől. Margittal összevesztek, tetejében alaposan el
A mulatságon fölülfizettek: 4 К 40 fillért: is döngették. A súlyosan megsértett leány
Bencsák Viktor (Zürich), Pethö Jenő; 2 К panaszára a tettesek ellen az eljárást meg_________
20 fillért: Lobi Rezső; 2 koronát: Neumann indították.

Broj 27.

Csáktornya, 1907. juliuáa 7-ga.
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Predplfttna о м а je:

Sve poSiljke se tiéué zad riaja
novinah, naj se poéiljaju na
me, urednika vu Csáktornya.

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

...

4 kor.

Na éetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini broji ko8taju20fil.

Izd a te lje tv o :
knjiiara S t r a u s z S a n d o r a ,
kain se predplate i obznane

na horvattkom i magjarskom jeziku izlaieói druítveni, znaatvení i povuöljivi list za púk

Obznane se poleg pogodbe I fal

poéiljaju.

I z l a z i s v a k i t je d e n j e d e n k r a t i t o : v u s v a k u n e d e lju .

raöunaju.

Odgovomi urednik:

L O P A R IT S

R. J Ó Z S E F .

2, e t v a.
Znameniti dén je sv. Petra i Pavla dén
ili как drugaé zoveju táj svetek Petrovo.
Vu tem cajtu se zapoCne vu naSoj domovini Éetva.
Sa drhtajuéim srcem éeka svaki dán
íetve. Ceka ne samo poljodelavec, nego
i trgovec, mester i svakoga posla élovek.
Jer ako je hudi plod, 2ito ne plaéa, néma
penez, néma trgovine, meátrije ni prometa.
DaletoSnja 2etva, ako céli orsag gledimo,
nebude jako dobra pák i od srednje bilde
slabeSa, to vidimo i iz novinah éitati mo2emo.
Poleg slu2benih izkazov bude letos 22
millione metercentov menje pSenice, k ik je
lani bilo. Hr2i bude 4 million metercentov
menje jeéiuena dva millione metercenti me
nje i zobi jeden million metercent menje
как je lanjskoga Ijeta bilo. To je sve skupa
blizu 30 millionov metercentov, tuliko bude
Ijetos menje 2ita как je lani bilo. Vu penezi
je to popriliki 600 millionov korun kvara.
To je straSen broj, kojega je i za vun
izreéi straSno. Kaj pák ako si joS premislimo, kuliko gazdov, kuliko ljudi bude tutilo siromaStvo zbog toga velikoga broja.
Ali i lo sadanje Sacanje je samo tak
sigurno, ako nas dragi Bog od svaké nesreée oslobodi. Jedna toéa bi nam i vezda
mogla joS vnogo i vnogo kvara napraviti i
na nikaj spraviti céloga Ijeta trud.

Z А В А V А.
Materinska ljubav.
PiSe nieki niemaéki spisatep knjigu
pod naslovom: »Obiteljski 2ivot« pak tu
dojde svaáta iz tog 2ivota naprvo: najprije
odnoSaji med mu2om i 2enom, zatim naprama njegovim, onda njezinim roditeljem,
naprama ostale rodbine, onda ljubav roditeljah naprama diece i obratno; za tim na
poseb otéinska a onda materinska ljubav i
u obée se tu nahadja svaka i najmanja
malenkosl, koja u ubitelji obiéaje i najmanju ulogu igrati. Ja sam pak si tu uzel na
cilj materinsku ljubav, pak éu ju onako
predoéiti, kako to pisac piSe, samo Sto on
to jednostavno, kakti znanstveno opisuje, a
ja éu pak isto pod pokrivalom zanimive
pripoviedke iz 2ivota, koja se je tobo2 negde
dogodila, prikazati.
Nieki mladi lieénik, — пека se zove
Medic — dobil je od svog o2enjenog, ali
bez diece prijatelja list, u kojem ga ov pros!,
da mu negde priskrbi malo zdravo diete,
sfromadnih roditeljah, koje bi on hotel za
evője űzeti. poSto mu je 2ena, koju on nada
eve ljubi, radi toga Sto nemaju diece nujna
i muéeéa poetala, pak se boji, da nebi u

OUvni urednik:

Ixd&telJ i vlastnik:

M A R G IT A I J Ó Z S E F .

STR A U SZ SÁNDO R.

I vu kakvoéi nije jako ono 2ito. Vu
vnogi mestah ga je jako obsela hrdja, pák
vnogo je 2ito baguSastvo.
Jedino nas more veseliti to, da sve
ima dobru cénu. Ali malornu gazdi niti
to vnogo nepomore, jer samo bude tuliko
imel, kaj mu je za domaői kraj potrebno,
za prodali bude malo ostalo.
Ako nas je dragi Bog Ijetos sa tak
malim plodom obdelil, trsimo se da sa pametjom i mudrostjom barém ono malo, kaj
imamo pridrÉimo sebi da poleg okolnostih
ipák budemo mogli reéi, da smo dobru
2etvu imali. Jer nije svejedno da kada i
как Énjemo.
Ako 2ito prije pokosimo, как je treba
bude stiSnjeno, maloga zrna, akopak zakes
nimo onda nébude lépő puno zrno pák i
najviSe zrnja izcuri.
NajbolSe vreme je za pokoáenje 2ita
ono, kada je 2ito vu 2utoj zrelosti. Onda
je 2itna slama 2uta i svetla. Listje se véé
otrgava, ali je siama jaka. Kiás, tojest glava
je 2utkasla. Zrno je 2utkasto i véé tak tvrdo,
da ga samo sa novlom moremo na dvoje
pelrgnuli, dakle véé nije mleéaslo pák niti
nije tak trdo, da bi ga samo sa zubmi mogli
pregristi.
Ako vu tóm Sutkastom cajtu poko
simo 2ilo onda bude ono lépoga punoga
zrna, érlenkaste farbe, ocelnato i 2metno.
Vu töm cajtu daje najvekSi plod.
Veliko te2ko d< Io je 2etva. BormoS na
probu dene éoveéju jakost i zdravje. Pák
zato kada bo2ji dar 2njemo, nesmemo se

spozabiti od svojega i od te2akov zdravja
dobro je moramo dr2ati.
Znjaéi se naj dobro hraniju, jer samo
tak moreju zdr2ati delo vu zdravju i bez
svakoga kvara. Osobito pazimo na pitvinu.
Vu straSnoj vruéini je 2njaé navék 2eden.
Ako si 2ednju more sa friSkom, hladnom vodom pogasiti je joS dobro. Ali niti vnogo
vode piti je né zdravo, jer gri2u dobi. Ali
Sganicu nilko naj nepije. Zganica na jeden
éas okrépi éloveka, ali onda ga omami, zatupi i zadremanoga aéne.
Vu velikom delu je najboláo pilo sa
vodorn meSano vino. Moremo reéi, da onih
par gutanjov vina nié nekoSla viáe penez,
как áganica. Ali ako niti na vino neéemo
troSiti, barem malo domaéega octa vlejmo
med vodu, da éloveku tak oduzeme 2cdnju.
I to je joS bolSe как Spiritus, kojega vu
Staéuni meäaju sa vodom, le как äganicu
prodaju.
Gazdi bi mogli i prilikom bralve grozdja
misliti na 2elvu i iztropa éigera delati na
mesto da 2ganicu delaju iz njega. Ciger je
jako zdravo pilo i lebko, pak nije niti dargo.
Так bi na svakoga 2njaéa doSlo tuliko litrov éigera, kuliko sada kupicah 2ganice
spije.
Ali joS bolSa i zdraveSa je jabuCnica
ili hruäkovnica, ako je dobro uapravlena
Pak zato najte pofrékati jabuke, nego se
trsile, da Cim viöe jabuénice napravite iz nje
Pri mlatenju takajée moramo paziti.
Slamu ne skadnimo jednoga kupa blizu
drugoga, jer ako ogenj vudri vun, onda je

vabi malisé, raznimi sobom doneäenimi slaSticami okolo sebe. — Najstarija je bila dievojéica od kakovih osam godinah i tako su
iáli u dobi sve ni2e do najmlad|ega, koj je
Medic to pripovieda svojoj gazdarici, bil jednu godinu star.
kod koje je bil na stanu, a ova mu odmah
Kada su véé svi, pak i on najmladji,
priteée u pomoé te mu pripovieda, da ona dobljenc slaSéice svojemi miSjemi zubeki
pózna u bli2njem selu nieku udovicu sa pelero 2rmljali, reée Medic materi, da ipák se mora
diece, koja joj se je ponudila za pralju ili évrsto poskrbeti, dók ovakovih pet klunov
ako bi kakovo drugo dielo pri hi2i ili izvan i deset nog obskrbi.
hi2e imala, za le2akinju. »To je liepa mlada,
»To je istina, dragi go3podin doktor«
zdrava zena,« — lak je lieéniku Medicu — odgovori mati — »a najmre pako je to
pripoviedala — »a dieca isto tako liepa i
velika skrb za onu mater, koja mora po
zdrava, как i mali. Sigurno bi se rnati ve
te2aékem poslu hódi ti i skrbeti. Sobom űzeti
selila, da more koje obskrbljeno videli!« —
je nemrem, a pri stranjskih ljudih, niti su
Pak poSto Su se potajnim izvedjivanjem
dobro spravljeni niti od njih rado vidjeni. Ja
samo liepi Cini о toj siromaSnoj obitelji
si zato uviek dielo iSéem u blizini.«
mogli saznati, to se je Medic sa svojom
»No je« — véli Medic — »da su barem
gazdaricom buduée nedelje popoldan odputil
u selo kreéenoj vdovici. Njezin slan su naSli slariji i veéi!«
neizlieéivu bolest opala. On se barem nada,
da bi mu se 2ena oporavila, kad bi takovo
liepo i zdravo, makar i stranjsko diete,
mogla svojim nazivati.

na kraj sela. To je bila mala kolibica sa
malim vréakom, u kojem su naSli baS svu
igrajuéi se diecu, a mater u kuhinji, koja
im je baS pogaéu pripravljala, jer je bila
nedelja. Ona je na poceku stala te kad je
stranjske opazila, donesla im je iz sobe dva
drvena stolca bez naslonjala i postavila vani
liepo na zelenu travu te ih pozvala, da
sednu. Oni se sednu i lieénik na hitro pri-

»Ah dragi gospodine!« — odgovori
mati — »S diecoin rastu i brige, — pak
onda gospodln Bog tak neéuva véé odrasle,
как one joS male: Njemu se dogadja как
diedu i babici, koji najmladjega najradje
imadu i na njega najbolje paze. Ja znam,
da ste véé i sami opazili, da se .-»a malimi
manje nesreée dogadja, nego sa odraslimi,
a to biva za to, jer malem je joS njihov

leZi braniti. Sa
drugi naj neide
pov, jer se lak
dobro zaprirno,

pipom niti mi niti nitko vekSa halabuka i krika nastala a predsednik
mod plasnice i blizu sno- je pozval na red uvreditelja.
lehko pripeli nesreCa. Őibice
Так ide to od dneva, do dneva vezda
da deca nedojdu do njih. veC blizu jeden mesec. Minister-predsednik
je strpljiv i hoCe da se horvatom sve dopusti, da barem nebudu mogli reCi onda
Politiöki pregled.
kada nebudu vise vu orsaCkim spraviSCu,
da su magjari nepostupali Snjimi poSltmo.
JoS imamo zapisati, da su nekakvi
Horvatska je dobila novoga bana. Táj
növi ban se zove dr. Rakodczay Sándor. nezreli flokCeci potrli banove obloke vu
On je pozvani da red napravi vu Horvatskoj. Zagrebu. Ovi vezda vu banove obloke kamenje meCeju a potlam budu sigurno isii
Как smo veC pisali gróf Pejacsevich od njega kruha prosit.
Tivadar ban koj je bil je pozval horvatske
ablegate, da óim prije ostaviju obstrukciju
i da se naj mir oponaSaju jer drugaC se on
K A J J E NOVOGA?
odpove svoje sluZbe. Horvatski oblegali su
ga ne hoteli posluhnuti i tak se je dogodilo.
— Proaim o naáe poátuvane préd
da se je gróf Pejacsevich, koj je vrlo mime na
ture Clovek bil i pustil svakomu mira ipák ái at ni ke, па/ пат vu novim tért aljú
za dosta videl, da ablegati samo vu razpravi predplatne zaostatke óim predi poáleju
budu delniki, a ne da larmaju vu orsaCkim
i predplate ponoviju.
spraviáCu, pák se je zbog toga larmanja on
— KOLENDAR: Julius 8. Pondeljek,
odpovedal sluZbe.
Novi ban je как smo gore mu spomenuli Kilian biSkup — 9. Tork, Anatolija devica
ime dr. Rakodczay Sándor. Iz stare pleme- — 10. Sreda Amalija de — 11. Cetvrlek,
nite magjarske familije je. Otec mu je vu Pius papa muCenik. — 12. Petek, Ivan
Horvatskoj imal imanje, ali 1848-ga Ijeta, apoát. — 13. Subota, Anaklet biSk muCenik.
kada je JelaCiC galge naslavil po celoj Hor — 14 Nedelja, Bonaventura prizn — Evan
vatskoj je Rakodczay István sa vnogimi gelium öve nedelje je: Bil je jeden bogati
Clovek. — Mladi mesec je 10-ga ob 4 vuri
drugimi oliáel na zad vu Magjarsku.
17 minuti po poldne — Vreme bude lepő.
Sadaánji Rakodczay se je vu Magjarskoj
— Put Njegovoga Velicanstva.
vuCil, vu Magjarskoj je zvrSil svoje Zkole,
lakajSe vu Magjarskoj je odkraja i sluZboval Njegovo VeliCanstvo kralj Ferenc JoZel l.
i na hitro vise i vise iSel. Vezda je bil pred- doSel je 3-ga o. m. vu Ischl, gde bude vu
sednik banskoga stola, dakle najviSega suda letnih vrememh stanuval. Na kolodvoru dovu Horvatskoj i как takvi dobil je poziv, Cekali su ga predslavniki oblastih i vnogogrojno puCansIvo. Geli Ischl je izkiCen zasda prime bansku Cast.
tavami.
Koji ga poznaju veliju, da je jako dober
— Növi plebanus. Za Bottornyaini fini Clovek, ali horvatske novine ipak sa
Zarkimi strelami cilaju na njega i sve go- skoga plebanuáa je gospodin gróf Festetics
Jenő imenuval gospodina kapelana Murk
voriju о njemu, samo dobro ne.
Vu magjarskim orsaCkim spraviSCu joS Istvána medjimurskoga sina.

— Vitézi. Vu Lohovcu su se SCavniCar Martin i FlinCec Ferenc deCaki TkalCec
Margetom posvadili, koji su ju tak zbili, da
je teZko oranjena. — Ralajec Iván pák se
je s Gujnik Andrásom iz Rétháta posvadil
i svojom kusturom Gujnika teZko oranil.
Svi ovi vitézi su prekdani sudu.
— Tolvajstva. Spreic Flórian i Ro
zalia íz Bányahegya su vkrali pri Tomasics
Gjuri. Njihov Cin je na svc*tlo doSlo, pa
sudu prekdano. Gyuri József iz trenCenske
varmegjije Slovak je vu Mrazovoj odtariji
hotel vkrasti, ali su ga spazili, pák vu reöt
odegnali.
— Za gazde. Nebude Skodilo, ako
nekoliko starih prorokuvanja napiSeno od
ovoga meseca. Veliju ako je na Jakobovo
lepő vedreno nebo, onda je ledeni zmrZjeni
BoZiC. Opet veliju da na Jakobovo lepő
vreme onda bude vnogo sada. — Na
MajkuBoZju Srpnu, ako je dezdj, onda je Sest
tjednov deZdj. Ako je mrzlo jutro na Janino,
onda pazimo jer to zna Skodili — Sigurno
i poleg prorokuvanja je sve tak как je Bog
dal.
— Kako prima piacú predsjednik
Francuske. »U Cri de Paris« nedavno

— Samoubojnik. Grofovskoga titkára,
gosp. Kaysera sin Vilmos, koj pisar, iliti
dejak bil pri gospoCiji, se je 1-ga ovoga
meseca vu kancellariji strelil i taki vumrl.
Pokojni bil je samo 22 letah star. Pokopali
su ga 2-ga o. m. Naj poCiva vu miru!

je izaSlo, da g. Falberes prima svakoga
meseca 100.000 franaka, Slo mu francuska
republika daje za reprezentaciju. Svakoga
mjeseca krene se iz Livra kolima za Elisej
jedan viSi Cinovnik ministarstva fínancija u
cilinderu, crnom salonskom kaputu u bijelim rukavicama sa zamaSnim portfeljorn pod
pazuhom. U Eliseju ga svi predsjednikovi
sluZbenici i mladji pozdravljaju s najveCom
uCtivoSCu, i on najprije ulazi u kancelariju
glavnog tajnika, gde ga ovaj najozbiljnije
doCeka, raspita se za njegovo zdravlje, ponudi mu za veCer loZa koju od subvencioniranih kazalista, pa ga onda otprati predsjedniku, koji ga ne manje srdaCno prima
i takodjer ga pita, kao je sa zdravljem.
Poslije ovih formalnosti Cinovnik otvori svoj
portfelj i vádi iz njega bank •, kője su spakovane u devet zamotaka. Deseti je zamotak
znatno manji, jer su u njemu mjesto banaka
napoleondori, növi kao da su toga Casa
űzeti iz kovnice. Predsjednik lagano i paZ-

angel Cuvar sklon, dok su ga odrasli svojim idődéi: *i to diete bi pri vas ostalo, dok si
moja prijateljica nebi sama po nje doSla,
prevzetnim ponaSanjem od sebe odbili.
Medic je bil vesel nad Zivahnim i od- kojom prilikum bi se i vi sama mogla na
reSitim bitjem te Zene, рак je pomiefcto oso- svoje oCi osviedoCiti, kakova je to fina i
kolen izaSel svojom farbom van: »Ako i ljubezna gospa. Ja bi predloZil, da joj dadete
olahkotnost jednim dietetom nebi bila zna- vaSu najstariju, ona bi baá dobro iz sadamenita« — je rekel — »ali ipak je neka- njih kratkih kiklic u duge rasla.«
kova sreCa, koju takovo za svoje uzeto
»Treziku? Gospodine doktoré?« — oddiete naCini. Ono popravi i svojoj bratji put, govori Zena straSlivo — »BaS za ovu mi
ako su njegovi poroditelji samo na pol je najviáe. ona mora doma Cuvati, kad ja
imuCni ljudi, a samo posinovljeno diete je otidern na dielo izvan kuCe, a veC mi je i
kod takovih poroditeljih u dobrih rukah, jer drugí'ije puno na ruku, Trezika.«
takovomu posinovljenju uviek sliedi bogo»Mozbit bi vaSoi prijateljici bil deCko
bojeCe odhranjivanje posinovljenog dieteta.«
radje!« — veli lieCnikova gazdarica proti
2ena je Medicovo razlaganje zadovolj- njemu.
nim kimanjem glavom potvrdjuvala te je
»To je istina!« — potvrdi ovaj —
na koncu rekla: »0, ja to poznam, gospodi»Anda evő ovaj, Andraáeg. Hódi kmeni Anne doktoré. Ja sam kakti dievojka joS, pri
draSeg, da< mi »poC.« Jeli bi ti hotel s
jednoj takovoj gospoji, koja je bila za svoje
uzeta, sluZila. To je bila angelska Zena, menőm iti i svaki dán kolaCe jesti ?«
DeCec se zbunjeno nasmije i veC hoCe
dobroga srdce i ciele okolice velika dobroCiniteljica. Coviek ravniC neda rado svoje diete к kolaCom privoliti, gledajuC skrovno preu tudje ruke, ali ako dojde u tako dobre, mence na gospona, onda opet na mamu si,
na svoju sreCu, u kakove je i moja b.vSa kad óva doktoru jednostavno odreZe: »Ne!
— AndraSeka si moram zadrZati. On mi
gospa bila, onda . . . «
»Ovde bi se draga majCica з а т о о tom j donese vodu od zdenca i on to posve spretno
radilo* — veli Medic — »kojega izmed obavlja; jeli da AndraSek? — Znate gospo
vaSih bi mojoj prijateljici dali« — рак kad dine, vodu Coviek mora imati a AndraSek
je videl, da je Zena prebledala, je ktomu ju donese.«

1 opet smijuC predloZi lieCnik: »No
dobro, pák tretji je takodjer deCko, Pavlek
se zove, jeli?«
»Je, Pavlek,« — odgovori Zena strahomce — »on takaj pornaZe AndraSeku
vodu nosili. DeCki su joS mali i slabi, pák
mora jedan drugomu pomoCi.«
»Dakle nam niti toga nemoZete odpustiti?« — veli Medic, teZkom műkőm pridrZanim smiehom, jer sad mu se je veC to
meSetarenje i samomu priCelo dopadati.
»Ne, ne — Pavleka ne. On me i najbolje sve posluhne, — znjim sam do sad
imala najmanje naprilikah, — jeli Pavlek?«
»No,« — veli posmehce doktorova gaz
darica — »Onda pák ipak budemo morali
jedno dievojCicu si izabrati. Как se zove
óva Cetvrta ?«
»PetroZelinka ju zovemu mi; njezina
kuma Trezika MiholiC ju je hotel« na svoje
ime krstiti dali, ali je gospodin plebanuS
rekel, da poSto veC jednu Treziku imamo,
neka se óva, po baS onoga dana svetici
krsti i tak je postala Petronilla, kője ime za
nas priproste ljude nekak visoko zvoni. Ona
pazi na ovoga mojega maloga debeljaka;
mali joS nezna hoditi veC se samo smiCe,
a na nju se morém posve zanesti. Ona se
Snjim igra »biba leze biba n e . . « sim tam

i vezda obStruiraju horvatski ablegati Za to
se pod jednom vekSe krike Cujeju, i horváti
Bog zna kaj sve kriCiju proli magjarskim
ablegatom. ProSloga jednoga dneveje straSnu
halabuku napravil MagdiC zbog Cesa mu je
negdo zakriCal da je svinja! Na to je joS
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ljivo broji banke i napóleoné, öve joS spo- ártava ne dovede ljubav U Rusiji, Polar nekakov zrok za dinom-danom, ako je ne
rije i paáljivije, probajuői im zvuk i zagle- Veliki, ne znajuói viáe kakve namete da bil god, onda rodjen den ili krstitki; ako
dajuCi ih, da néma medju njima kakav udari na narod, udario je porez na bradu. to ne, onda gostuvanje, koline, vadasija i
krivi. Raóun se podudara; Falberes otvori
— Koliko i i v i ko n j. Koliko moáe tak dalje.
jednu fioku na svome pisaóem stolu, meóe áivjeti konj? Obiban konjski norm ilan áivot
Dok je obhodil tri varmegjije, preálo je
sveóano u nju novae pa je onda zakljuóa dostiáe do dvadeset i pet, najviáe trideset leto i onda je opet znova poóel.
i kljuó strpa u desni dáep u prsluku. Onda godina. Ali bilo je konja koji su áivjeli
I to je tak trajaló celih desel let
óinovnik podnese predsjedniku namirn na mnogo viáe. »Landwirtschaftliche Zeitung«
Kakov j 3 magjarski áenlri?
potpis. Fallieres sjedne za stol, i potpiáe se. biljeái sluőaj, da )e jedan konj áivio 45
.
л , ,
. ,
,
Cinovnik biva tako isto srdaCno odpuáten i godina ma da je imao vrlo burán áivot. U
Jedenput je doáe 3 up je en bogát,
ispraóen, kao áto je bio doöekan i primljen. 1892. godini, kad mu je bilo 5 godina ku- ma8J ar lz med ^ unf^Jflu 1
,se 8 J®dn,ín
— Nova m e s a . Horváth Lénárd sve- pio ga je aus.rijski ulanski poruCnik Leis i «vacom na eugu. - Da bu n,.m krajä. Cas,
fenik od sv. Franja-reda, sin Horváth Feren- u 1869. ufestvovati sn obojica u ratn s Ita- P°*el' su se sporninati.
Med spomenkom
ca íz Viziszentgyörgya tekufeg meseca, 7 -ga hjom. U 1863. prodade ga on jediiom ко- Prf J du »‘a 'nagiarske poh ifke stvari, na kaj
dana bude drZal svoju prvu méSu u Vízi- И», a ovaj u 1865. prodade ga opet ma- ve" ™ * j a r
,
szentgvörKVii vu farni cirkvi.
joru, koji je s ujime 1866. uöestvovao u
^ kaJ ^um
vera ™ ™ 0 h'tvalm
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N e k a j z a k r a t e k éas.
^ n j s k i uf. .0 napravdi, njega prebodsv n s г n .
nem. Razmite? A ve pák — alásszolgája —
— 0 brad i. Vaáno je pitanje: da li
Kqj je cilavjh deset ]e[ b|, gosl
idem v drugi kupé, kajti s takáim bunse и staro dóba nosila brada. Foőuimo s
daáom, как ste vi, nili jednu minutu neCein
GrCkom. Plutarh priőa, da je Aleksander
Niti lo veó nebi moCi bilo den denes v jednim vagonu potuvati
Veliki brijao bradu и óéi bója i naredjivao véiniti, kaj je napravil g. Szilanky, daj mu
.
da to isto uőine svi njegovi vojnici. Stouci Bog dobro, tarn, gde pocivá.
Luden napis
su puátali, da im brada raste. Scipije, AfriAkoprem je imel i on sam kaj drobiti
Lumperdi Ferkecu veó je bila prevuzka
kanac brijao se svako jutro. Iza toga je v mleko, imel je lepi imetek, ipák je celih varmegjija, odpravi se anda v Feátu, né da
dosta perioda, kad se brada puStala. Kons- deset let ne bil doma, navek se gostil
bi dalje tiral svoje Skole, nego da oe z lumpa
tantin Veliki uniétio je taj ukras óoveójeg
Vu trejih varmegjijah póznál je svakoga |oá bolje. Zabavljati se, váivati, to ga vleklo
lica. Goti i Franki puátali su brkove nisko, í gospona, i na pamet j«■ znal svakornu za v Peátu.
kao Kinézi. Pod Ljudevitom XIV. bila ie и ! rodjen — ili godovni den.
I váival se je. Do dna je sprazuil óaáu
modi áiljasta brada. Gospodja Menton moNa novo lelő je dal zapreői vu svoj sladkih óasov. Lumpal je, kartal se i razlila je kralja Sunce da je obrije i Ljudevit drgeslin i
poredu je pohadjal svoje poznance.
tepal od nőéi do noói. Za kratkovréme
XIV. uóinio joj je po volji. Do kakvih s v e 1 Narovski, da sigdi je naáel »titulus bibeiidi« je ne menje как 40 jezer korun duga na—
Д—!---------------■■-----------------------■ — m— ----------- ------------— -------------- --------------— ------ 1 pravil kojoga je olec — jeden bogai zega nanaáa i uviek pazi na njega Meni bi!
P p Slíia ro ha
meljski gospon
moral za njim platili.
taj moj mali debelko bil vrlo na nepr.hku,
Jedenput je neizmerno vnogo zgubil na
da se ánjim nebi mogla na Petroáelinku
Uh izkupi rne ti, preljubljeni otec,
karlah. Platiti veó je né
mogel, zato je zazanesti.«
»Anda о Petroáelinki nije nili za pomisliti, da bi паи. ju dali,.
.То ne to. odgovori mali - , j
to samo radi ovoga rnaloga. kojega samo
ona zna óuvali i и dobroj volji dráati.«
Medic i njegova gazdarica su se samo
ónak znamenito jedan drugomu nasmijali,
doóim je mater diece
od uzrujanosti znoj
poáikaval i ona si ga
pregaóom s őela brisala
. ,
.
,
. ..
»Anda nam morate najmladjega dali!«
— véli Medic »Moja prijaleljica slgurno
raóuna, da óu joj priskrbeti nieáto veóe diete,
medjulim knd drugfije neide, biti Ce , oviik
dobro, - je l i ? .
»Mojega najmenáega? — Ab gospodine
lieCniCe, mojega rnaloga debelaka ne..
»Ali moja draga áenska« — véli lieőmk
— »to malo diete vám
samo vieóne brige
zadaje «
pravzati debelko. -

véli lena

-

.ne, ne

toga nedam nikomu niti za grofa FeáteliCa
imanje!« Stim prime deóeca и гике te mileó
i kuáujuóa ga odbieái ánjim nutar и sobu,
как da ga hoóe skriti.
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Z öve tuíne jame, z s.voga áeleze,
2 sivoga áelezia z beloga remenia
- vei, Medic. 1
Tpl T
^еЫ "e Р° т Ы ‘,П Prel)ubljena mat,,
Hoőele Vl mene ZH s,nkh ,,nall?
1
VoUm se uztrelit, nego te van zkupit
Kaksi si zasluáil, tak si obsluáavaj.

102,1 SVoj zadnj ‘ ilnetek’ Poálenu reC>1 ка1“
Je ,lé ,n° 8el SV0 Í0J poálenoj réói zadosta
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v4" 1111- kupl 3Í revolver
g|avu. Skonfal se je.
0tec Je d , r n 0 dal spraviti mrtvo télo,'i
s léP'^ sprevodom odneseju ga na zadnji
P°^d,ek; a zatim mu je dal iz dragoga
mramora kriá poslaviti na grob, na kojem
kamenu je zlatnimi slovauu sledeói napis
slal '
Tu poóiva 40 jezer korun.

Joá se bum pomolil, áeljni brate, tebi,
Da mi sad pornoreá, vu ovoj potrebi
I
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Volim se uztrelit, nego te van zkupit
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Ne “dvrni se ti od mojega lica.
"»mázsa
1 m.-cenl,
kor. fill
Volim se uztrelit, nego te van zkupit
Kaksi si zasluíil, tak si obsluáavai
Zkupi der ti mene, preljubljena mila,
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Fehér bab aj

Grab bel,
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Kullk° VellJU' m" ' “ za tfi dali?
^a me ve^e dad tristo lepih zlatih.
j^, nidi moj, dam, ako i óetiri,
Volim
voum ie
je Dlatiti
piaiul, n^c
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prez tebe
lebe hiti
biti.
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m in iste r ile g előirt m in ő ség b en ,

17 faj csemege, 19 borfajban, há
romféle alanyon, fa jt is z t á n , m e

betegsége e l l e n

sz e s t a la jr a Is

az é v e k ó ta k iprób ált s z e r a

Gyökeres vessző Portalis, Solomis, Monticola.
Aramon, Rupentris, Gamin No 1. és 2. kapható,

Dr ASCHENBRANDT-féle

V állalati szőlőtelep-nél

J^ézkénpoi1.
Ára B u d a p e s t e n :
50 kilogrammos zsákokban á klgr. 50 fill.
10 ésöklgr.-m os zsákokban 54 fill, valamint
2 klgr-m os dobozokban á kgr.-kint 55 fill.
Használata olcsóbb mint a kénporé, mert ke
vesebb kell beiöle ; biztosabb mert a lomb
hoz tapad, a szél le nem fújja.

B I L L E D ,
T o r o n t á l m eg y e.

Leg olcsó bb á r a k !
K é sz le t •

271.000 oltvány, 250.000 gyökeres.
AZ I N T É Z Ö S É G
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A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi
hatóság hözhirré teszi, hogy Maltarics Dóra,
mint kiskorú siketnéma Teréz leánya t.
gyámja murakirályi lakosnak Habus Pál
murakirályi lakos elleni végrehajtási ügyiben
30 К költség tőke, 11 К eddigi, 12 К árv. kérvényi költség behajtása végeit a nagykanizsai
kir. törvényszék a perlaki járásbíróság terü
letén fekvő
a murakirályi 2452 sz. tkvben A f 1 sorsz. 106 hsz. ház,
2 sz. a. udvar * s kerttel 819 К 19 f, a murakirályi 1253
sz. tkben A f 1 sor.696 hrsz.szántóföld Sela dűlőben 246 К — f,
a murakirályi 1258 sz. tkben A f 6 sor 2409 hrsz. szántóföld
Gorice dűlőben 198 K, az ugyanott felvett 8 sor 2392 hrsz.
rét a Gorice
dűl- ben
94 К — f,
az u. o.felvett 9 sor 2394 hrsz.szántó a Gorice düllőben 60 K,
„ „ „
„ 10 „ 2410 ,.
„ „
„
„ 29
„
„ „
„ 11 „ 2394 „
„ „
„
„ 08
„
becsárban az 1881. évi LX. 156: §-a értelmében egészben,
az u. o. felv. А I. 1 sor 75 hrsz. hár 65 sz. a. udvar s kerttel »/* r.

Я szili érési! sietteti, a termés miniségét jaVitjaü
A rézkén por egyúttal a peronospora ellen is
mentesiti a szőlőt, s igy rézkénporozás után
az első esetleg a harm adik p e r m e t e 
zés e lm a r a d h a t. Ez pedig lényeges költ
ségm egtakaritás!

Számos magyar gazda bizonyítványa kívánatra megküldetik.
Megrendeléseket elfogad a

Magy. Mezőgazdák Szövetkezete
Budapest, V„ Alkotmány utcza 31 sz
A por k a p h a t ó é s m e g r e n d e l h e t ő :

C o d o r R . u tó d án ál
C sák to rn y a.
I

hanem mégis k*ell kísérelni BERGM ANN
és TÁRSA, D re sd e n és T e tsc h e n a /E

régen bevált, gyógyító hatású

Steckenpferd Ulíomtej-9zappanát
azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappanl
(jegy: 2 Bergmänner') hogy szeplőktől
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd
arcszint nyerjünk.
D a r a b j a 8 0 fi 1 I é r.-é rt k a p h a t ó :

StráhiaTestVfreH-nfl
Csáktornya.
971 4 0 -5 0

Ne higyje el, hanem győződjék meg róla.
hogy van cég, ahol hihetetlenül olcsón,
(értsd nem a minőség rovására olcsón)
vásárolhat és zárolhat: EISÖ minőségű, selyemszitas/.övetet, keveretlen tiszta gépkORÖ
olajat, henger és kenő olajat eredeti „Úszó*
kocsikenöcsöt. surlódásmentesitő tömítőanya
gokat, szerelvényeket, malomszerszámokat,
vasrészeket, eszközöket, modern köz
lőmüveket, szíjakat.
Ez a ezég:

SCHVARCZ JÓZSEF
és Társa,
BUD>PEST, V.. Váci-korút 36
műszaki iroda és raktár, —
Gépszij-gyár,
804 20—-52

