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Ä m ai viláo- IcA \\ A fölművesek naponkint kora reggel j Ez nem áldozat?
ö t  t j e .  elhagyjak házi tűzhelyüket; a mezőre siet* j д katona a szigorú fegyelem alatt csak-

A világ e*v iiaev temetőhöz hasonlít "ek’ °", szá" lana.k' vetnek, aratnak, hogy nem össseroskad; háború idején éleiét ál- 
■ I . . ■ . ? meglegyen a mindennapi kenyerük. dozza fel a haza oltárára hogy honfitársai,melyben mindenkinek megvan a maga ke- y7 npm л.Нп7.., 9 . . x,. , , 1 ’roc_llö RnUn., h, , tjZ nem dioozai f !csaladja, baratai jóllétnek örvendhessenek.
} ’ ® 8 dZ’  ̂ szeretettel fogadja Ь- д bányász a föld méhébe száll alá, inar csakugyan na<Tv áldozat’

ten kezéből a keresztet és zúgolódás nélkül h0uV véres verejtékével ч szenei vasit in  i ^ ndF KUgy ° ° 8У „ hnrczolia azt ptzész éleién Uprpszh'íi mio gy .. . . V, L e ' bZene ’ vasal, ara Vannak a nemzetnek oly fiai, kik egyhúr ólja azt egész, é keresztül, míg nyat es ezuzlot felszínre segítse. Zúgolódik. t t Pszmének szentelték egészkörnyezete fejfaul le nem teszi a gyászos meri (pnv ilf)„v .. ч7л„|.лПУйь tpriileién 1 . 2103 sze 11 esZmeneK szenieiieK egesz4irhan, р.л .. ‘ sztni anyak terű elén | fö|di é,elüket, s mindezekért legtöbb esetben

A mai világ ezzel az elvvel nem ért didereg a c s a l ^  т е г ^ п у Г Ц у Т  v aX “ ó^ttlyrtw ük ''°m’ т "а8>Ш’ megvetés az 
egyet, hanem leimen hirdeti, hogy az em liyák daczára a szegény ember szobája aj- 1  T m ,
her Hl e földön készítsen magának tetszetős igának fából van a kilincse s madzaga Ьг nem nagy áldozat. 
mennyországot; ezzel szemben a nyomort,1 húzója; mert lény. hogy a bányász lárczá- . Nem tagadoln' ho*7 * «oldmives bá- 
inségel, fájdalmat és keserűségei, mint a|jäban az arany és ezüstből van legkevesebb. '1̂ sz’ a p°sta’ •«vsurgony és vasúti híva- 
boldogtalanság biztos ismérveit emlegeti. ĵ z nem áldozat? lalnok, a hatóságok es tisztviselők, a kato-
Az embert szabadnak mondja, ki méltósá- A posta-távsürgöny és vasul, s egyéb !,ák *  mas hivatalnokok nagy áldozatot
kánál fogva nem áll sem a mózesi, sem a hivatalnokok egész serege egész éjeken 4, »óznak т.ког lelkiismeretesen teljesítik ko- 
keresztény tan alatt. Miután boldogságra van virraszl ázik. fázik, hogy az ipar. kereslte-1,ele9ségukel' mert ,é" » leg ug* lgaz 
hivatva, jogában áll azt minden áron, min- delem érdekei csorbát ne szenvedjenek, hogy Lehet-e ezen áldozatokat a keserű ki
den utón módon megállapítani. Úgy tűink egyesek gondolataikat a távolban rövid idő fogadások, mellőzésével meghozni érdek 
fel e veszedelmes tanításával a világ, mint a|att kicserélhessék, hogy kedveseiket sze-!nélkül? Nem ‘8en !
a láng, mely felemészt mindent, mert az rető keblükre ölelhessék. Mert az emberek foglalkozásaikat nem
ilyen világ egész lénye csupa lűz; mégsze-j Ez nem áldozat? magasztosabb szempontból, hanem magán
relmének egyetlen tárgyát, az ideig tartói д hatóságok és tisztviselők szüntelen vagy közérdekből teljesitik. Ha magán ér-
boldogságot is felemészti ölelései között. tanulmányozzák a törvényt és szabályren- dekből, akkor a társadalom az ö n z é s  küz- 

Kérdem lehet-e komolyan boldogságról deleteket, hogy egyesek és testületek jogait dőteré válik. Ez tényleg emészti a világ ke- 
szólam ott, hol önzetlen feláldozásról be- meg védelmezhessék: hogy a személy és va- délyét egyrészről. Ha közérdekből, akkor az 
szelni nem szabad? i gyonbizlonság kárt ne szenvedjen. ember életczélja nem más. minthogy egész

Т Л D  Г4* *7 Л mintha liz éven ál az én feleségem lelt volna. pődtein: akarata úgy olvadt föl az én akaratom-
П  Z. /л» Kgy augusztusi délután Jack átjött az iio- I ban, mint hó a meleg szobában; követett, mint,

dáinhn. Azaz. hogy nem is jött, hanem berontott büvölöjét a madár. Mindazonáltal — magam sem 
. .  ̂ Arra ké t, utazzam S. tengeri lürdöbe, ahol egy, ériem az okát — csakhamar azt vettem észre

JclCK t a r s t o n  m e n y a s s z o n y a . ismerős családja nyaral. Minthogy éppen a sza- hogy aniily mértékben nőtt az én hatalmam öfö- 
W  C. Lam pion. ' badságomat készültem megkezdeni, nem kellett lőtte, ugyanolyan mértékben engedtem én is az ö

engem sokáig kérelme. Annak az ismerős család- bűvöletének.
Jack Carston csinos tűzkő volt, sőt nagyon mik bájos leánya is volt, aki Jack állítása szerint Egy este — amint éppen a hotel terraszán

is csinos. Volt azonban egy nagy hibája s ez az, mintha az én számomra lett volna teremtve. Kn ültünk, mélyen a sarokban, ahová nem tolakszik 
hogy a rajongásig lelkesült mindenért, aini asz- tehát mosolyogva mentem a lépre, amely külön- a villanylámpa fénye — igy szóltam hozzá: 
szonyféle. Akarata, férliassága, — mint üveg a ben is eléggé csábított. | — Kiváncsi vagyok, miss Lind, vájjon tel-
sziklán — úgy tört szilánkokká akármelyik Te önző gyerek kiáltottam föl azt jesül-e az a jóslat, melyet a mi találkozásunkra
csinos tekintet mosolyában. Szerelmes szivében hiszed, nem látok át a szitádon ! Haborittallanul vonatkozólag egy rossz májú ur nékem megsúgott? 
szivárvány színekkel pompáztak a kalandos em- akarod a nyarat a menyasszonyoddal eltölteni s — Úgy, mister Foster? és mit jósollak ön
lékek, amelyeket mohó vágygyal hajszolt, bárhol ezért eltávolilasz engem. Nos hát nem rontom el nek ? — kissé zavartnak látszott, amikor ezt kér
lelte is Olykor — ha egy-egy újabb sikeréi meg- a számításodat; elmegyek S. b ; fürdőhelyen min- dezte, de jól láttam, hogy ugyancsak kiváncsi lett 
tudtam’ — valósággal fölháborodtam ellene. Ho- dig szívesen látott vendég a mulattatásra kész ő maga most.
gyan hát sohasem szűnik meg a Hu esztelensége? I fiatal ember. (.arston barátom nagy részletességgel fej-
hát effélékkel aprózza föl egész életét? hát . . Két nappal később, szombaton este, együtt tegette előttem a nők roppant befolyását miránk,
Végre kellemes meglepetésül azt hallottam a múlt utaztunk a fürdővárosba, ahol Jack beniutatoU a férfiakra .
nyáron hogv Jack végérvényesen lekötötte szavát családnak s miután udvariasságból velünk töltőt- — Ks on talari meggyőződött ennek az igaz
egyetlen nőnek: jegyet váltott egv leáll у o M  akit te a vasárnapot is, ismét visszatért a lakóhelyünkre, ságáról ?
Л maga a teremlés legszebb gyöngyének nevezeti. Ethel Und - igy hívták azt az ifju hölgyet, -  Epén most . . .  nem régen
fen nem ösmertem azt a hölgyet, de néhány nap aki -mintha szamomra volna teremtve. -  két-1 -  Miért csak most? . . . Azelőtt soha?
múltán már tisztán láttam magam előtt egész' ségkivíll bájos lányka vö t. Azt azonban Iramai - i\em. Soha. A szivem szabad volt eddig,
alakját Jack reggeltől napestig csak róla beszélt, észrevettem, begy nem sok férfivel akad dolga vi- -  Eddig? tehát most mar nem szabad? -
a szemeiről a hajáról az ajk a Írói, a leikéről úgy. lágélelében. Két nappal a megérkezése, и után már sietett miss land a szavamba vágni; tudtam , . . 
bog, csakhamar annyira ráuntam a hölgyre,! olvan hatalmam volt fölötte, hogy szinte inegle- oh ezek az asszonyok I milyen egyforma mind!



életén át nyomorogjon, ha a közérdek úgy 
kívánja. Ekkor pedig egy nagy ellentmondás 
keletkezik, mert a mai kor fennen hirdeti, 
hogy minden embernek joga van megalapí
tani boldogságát.

Akár a magán, akár a közérdek tehát 
cselekedeteink rugója, becsülettel a munka 
terhe alatt roskadozó ember kötelességét 
nyugodtan alig teljesítheti.

Ezt nem akarja, vagy nem látja be a 
mai világ, azért ideges rángások vesznek 
erőt minden téren; azért a mai v i lá g  ke
d é ly e  n agyo n  beteg.

C s e l k ó  J ó z s e f .

K Ü L Ö N F É L É K .
— Állandó választmányi ülés A fenn

álló szabályrendelet értelmében folyó 1903- 
ik évi deczember hó 14-ikén tartandó tör
vényhatósági bizottsági közgyűlésben felve
endő ügyek közgyűlési tárgyalásának előké
szítése végett az állandó választmány ülése 
folyó 1903-ik évi deczember hó 5-én déle
lőtt 9 és fél órakor a megyeház gyüléster- 
mében fog megtartatni, melyre állandó vá
lasztmányi tag urat van szerencsém ezen
nel tisztelettel meghívni. Zalaegerszegen, 1903 
évi nővén.bér hó 20. L)r. Jankovích László 
gróf sk., főispán, s állandó választmányi 
elnök.

— TŰZ. Vurutics Márk VII. hegykerü
leti paphegyi lakosnál folyó hó 23-án dé
lután 4 óraltor a pajta kigyuladt s úgy a 
pajta, mint a vele összeépített istálló leégett. 
A tűz keletkezésének oka ismeretlen. A kár 
350 korona s a leégett épületek biztosítva 
nem voltak.

— Kerékpár tolvaj. Uzsál Gottlieb mar- 
burgi illetőségű volt Csáktornyái festő segéd 
Králl Mátyás lakatostól egy kerékpárt kért 
kölcsön s avval együtt folyó hó 16-án is
meretlen helyre megszökött A jó madár 
másoktól is csalt ki több kevesebb értékű 
dolgokat s most azok is üthetik bottal a 
nyomát.

—  Levágták az orrát. Jagecz János 19

éves battyáni lakos szép szál legény a fa
lujában s állítólag a legerősebb is. Ez a fa
luban sokaknak nem tetszett a férfiak kö
zött, s úgy látszik, Podvezanecz János volt 
Csáktornyái rendőrnek sem. Jágecz János 
rendesen ifj. Neumann Miksa gabonakeres
kedőnél dolgozott napszámba, PcJvezánecz 
János pedig a Benedikt czégnél s igy úgy
szólván minden este együtt mentek haza 
felé. Múlt szombaton, e hó 21-én este haza 
menetközben Búzáson betértek a Gábrecz- 
féle korcsmába, hol beszéd közben ismét 
rátért a beszéd arra, hogy Jágecz a legerő
sebb ember. Ekkor Podvezánecz felszólította 
Jágeczot, hogy birkózzanak meg, majd el
válik akkor, ki az erősebb. Jagecz azonban 
azt mondotta, hogy ő tudja, hogy erős, de 
azért nem birkózik. Erre Podvezánecz min
den szó nélkül Jágecz arcza felé nyúlt s 
mire ez észrevette magát, már az órát csak 
egy kis bőrlebbeny tartotta, oly szépen le
kergette azt Podvezánecz egy késsel. A 
korcsmában levők, mikor megtudták mi tör
tént, keresték a késelőt. hogy meglincheljék, 
de nem találták, mert tette után azonnal 
megszökött. A levágott őrt azután Dr. Wolf 
Béla orvos varta fel előbbi helyére.

— Veszett macska. Folyó hó 17-én 
Varazsdon egy veszett macska kószált és 
Prekszamecz Tamás békásdi (muraközi) il
letőségű 16 éves suhanezot és egy nagyka
nizsai kisleányt, kik akkor Varazsdon vol
tak, megmart. A megmart gyermekeket e hó 
20-án felszállitották Budapestre, a »Pasteur«- 
féle intézetbe.

— A Csáktornyái f hó 25 iki országos 
vásárnak Igen kedvezett az idő s igy igen 
nagyszámú állat felhajtás volt. Felhajtottak, 
mintegy 4222 szarvasmarhát és 3440 lovat ! 
Eladásra került mintegy 1500 szarvasmarha 
s mintegy 600 drb. ló. Ezek a számok is 
mutatják, mily mozgalmas volt a vásár, a ; 
mi csakis a jó időnek tulajdonítható. De a| 
jó időre csakugyan szükség is volt már, 
mert az utóbbi időben minden Csáktornyái 
vásárt elmosott az eső ugyannyira, hogy a 
Csáktornyái vásár igen rossz hírnévre tett, 
szert, s már meglehető aggodalommal jöttek 
erre az eladók, úgy a vevők.

— Kóborló vadászebekre vonatkozólag 
a m. kír. Curia következő elvi jelentőségű 
határozatot hozott: A vadász ebekre és áll 
az az általános jogszabály, hogy gazdáik kö 
telesek azokra akként felügyelni, vagy felü- 
gyeltetni, hogy idegen vadászterületen ma
gukban ne kóboroljanak, s a vadászatra jo
gosult a saját vadász területén talalt idegen 
vadász ebeket csak akkor nem jogosult lőn- 
ni, ha és a mennyiben azok gazdáiknak, 
illetve azoknak környezetében vannak, a 
kiknek gondozása és felügyelete alatt álla
nak, vagy azoktól vadászat közben felismer
hetően a vad felkutatása vagy üldözése köz
ben távoznak el, és mennek át idegen va
dász területre.

— Az agrár kölcsönök reformja. A
Magyar Szőlős gazdák Országos Egyesületének 
közgazdasági szakosztálya folyó hó 21-én 
Bernáth István elnöklete alatt tartott ülésén 
elhatározta, hogy felterjesztést intéz a kép
viselőházhoz, a melyben az agrár kölcsönről 
szóló törvéuy módosítását fogja kérni. Az 
egyesület sürgetni fogja a kölcsönök mellé
kes járulékainak és terheinek megszünteté
sét, s a taralékalap képzésére vonatkozó in
tézkedés törlését, úgy, hogy az agrárbankot 
az állam kárpótolja.

— Helyreigazítás. A következő sorok 
közzétételére kérettünk fel. A »Muraköz« 
47 számáben «Betörés Beliczán» czimü hír 
becsületem és üzleti jó hírnevem ellen irá
nyul Annak azon része, hogy a tulajdonos 
rejtette el a holmikat hitelezői megkárosítá
sára, nem felel meg a valóságnak Üzletemet 
kirabolták, hogy ki, és hogyan? az eddig 
nincs kiderítve, de liogv én önmagam nem 
voltam, az bizonyos, mert nincs reá okom 
Hitelezőim nincsenek, mert készpénzei teszem 
bevásárlásaimat, s pénzem van a Csáktor
nyái takarékpénztárban is. a miről minden
ki tudomást szerezhet. Kérem Тек Szer
kesztő ural, a fennebbiek közlese állal a 
megjelent tudósítást megczáfolní.

Beliczán, 1903. november 24.

tisztelettel Muhvics Antal 
kereskedő

— Úgy érzem, mintha a szivein már nem 
volna teljesen az enyém, — feleltem halkan.

Erre fölnevetett. Kissé azonban erőltetve 
hangzott.

— De hát ki akarja megrabolni a szivétől? 
— kérdezte aztán a legártatlanabb tekintettel.

— Aztán nem tudom, hogy készül-e valaki 
azt elrabolni tőlem. Csak arra gondoltam, hogy 
ha valaki csakugyan megtenné, én — nem igen 
védekezném ellene.

— Csakugyan nem ? Én tudok egy leányt, 
aki — aki nagyon kedvesen beszélt önről. Meg
mondhatom neki, hogy most már elérkezett a 
kedvező pillanat? . . .  Es mit kellene tenni min
denek élőit?

Hangosan fölkaczagolt, de hangjából tisztán 
kiéreztem a palástolhatatlan zavarodotttágát.

— És az a leányka kicsoda ? Hiszen annyi 
van . . .  És talán az, akit ön gondol, nem is az, 
akiről én gondolkozom . . .

- -  Az attól függ, hogy ön mit gondol felőle?
— Hogy én mit gondolok a felől, akit fele

ségül vennék ? Oh, ebben a tekintetben megvan
nak a magam nézetei. Az én feleségemet magain
nak kell meghódítanom ; olyan, aki érett gyü
mölcsként magától hullana az ölembe, soh’sem 
kellene.

Bájos arczán egyszerre árnyék vonult ke
resztül s én monhatallan fájdalmat éreztem hir
telen, hogy igy megbántottam. Mái- épen jóvá ké
szültem tenni a hibámat, amikor suttogva meg
szólalt.

— Ez nagyon szomorú reánk, nőkre nézve, 
mert mi nem kötjük föltételhez a szerelmünket ; 
mi csak szeretni vágyunk.

Valami különös szó lebegett az ajkoinon : 
épen kimondani készültem, mikor váratlanul élőt- ( 
tünk termett Jack Carston.

— Oh, pardon! kiáltott fel és visszahő
költ. — Sejtelmem sem volt arról, hogy ti itt 
vagytok.

— Nékem sem arról, hogy te vagy it t ! . .
Miss Lind azonban felkaczagott és kezét

nyújtotta Jacknak.
— Ez csakugyan meglepetés, mister Oarston.
— De részemről is, — felelte Carston. — 

Úgy történt a dolog, hogy néhány napi szabadsá
got kaptam és ezt — természetesen — itt kí
vántam eltölteni.

Én bosszúsan mormogtam valamit; Carston 
kaczagotl; miss Lind pedig mosolygott, ami meg
lepett, mert ez a vidám arcz épen nem illett a 
perez hangulatához. Én részemről épen az ellen
kezőt vártam tőle.

— Velünk marad, kedves inr Carston ? — 
kérdezte aztán miss Lind.

És Carston ismét felkaczagott, ami már ide
gessé tett.

— Oh nem ! — felelte, — talán Foster nem 
is venné szívesen.

Micsoda beszéd ez, öregem ! kiáltot
tam én, immár visszanyerve kellő nyugodtságo
mat; — maradj csak itt, akár holnapig is. Azt 
hiszem a holdvilágban hárman is elférünk, elég 
nagy.

Miss Lind elpirult.
— Nem igy gondoltam én, azt tudhatja, mr 

Carston; — mondta halkan.
— No, gyerekek kaozagott újra Carston, 

fogadjátok áldásomat !

Ezzel ünnepélyesen kitárta a karjait és meg
áldott bennünket. Aztán mellénk telepedett. Sze
rencsére már öreg este volt s igy nemsokára pi
henni kellett térnünk; miss Lind mosolyogva, Cars
ton kaczagva, én pedig bosszúsan, idegesen és 
morogva.

** *
Másnap Jack ragyogó ábrázattal jött felém 

Én épen a kertben sétáltam.
— Nos, öregem, hogy tetszik neked miss 

Lind ? — kérdezte tőlem.
— Oh ez egyszer igazzad volt, Jack.
— Mennyiben ?

Amennyiben rendkívüli, bájos lénynek 
nevezted. A kisasszony csakugyan bájos.

— Nos, és ? — elértél már valamit ? 
észrevetted, hogy vonzódik hozzád ?

Oh, ezzel tisztában vagyok m ár! ügy 
teszek azonban, mintha nein tudnám. Magam is 
épen annyira vagyok szerelmes belé, mint Л én 
belém; csakhogy — hisz tudod — mi férfiak job
ban tudjuk elpaláslolni az érzelmeinket.

llát ő erre nem képes?
- Épen nem; noha ugyancsak igyekszik. 

Hanem, kedves barátom, ebben a tekintetben nem 
csal meg engem semmiféle asszony. O, miss Lind, 
már az enyém; annyira az enyém, hogy mármost 
meghívlak az esküvőmre. Egyébként hálás vagyok 
irántad, hogy mindez igy történt.

Jack nevetett A kaczagása nem volt ugyan 
természetellenes, de éppenséggel nem tetszett 
nekem.

L pillanatban miss Lind, a nagynénje és egy 
idegen, idősebb ur léptek a kertbe. Amint észre-



— Orvosi körökben már rég ismert 
tény, hogy a Ferencz József keserüviz
valamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó 
hatása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felül
múlja Kérjünk határozottan Ferencz József
keserűvizet

— Eltört borostyánkő ékszer összera-
gasztására legjobb az úgy nevezett orosz 
enyv. Az összeragasztás úgy történik, hogy 
kis darab enyvet egy órán át kevés vízben 
áztatunk, azután melegítéssel feloldjuk. A 
kettétört tárgy mindegyik felére meleg eny
vet kennünk és a két darabot jól egymás
hoz szorítjuk. Néhány óráig tartó száradás 
után az összeragasztás megtörtént.

— Klein és Schw arcz hazánk egyik leg
nagyobb férfi - fiu-és gyermek-ruha áruháza az 
»angol király »-hoz, Budapest IV., Karolj-körút 
10 a íősulyt nemcsak a jeles minőségű szövetek 
feldolgozására helyezi, hanem elegáns, figyelmes 
és kitűnő munkáért, valamint minden egyes ruha
darab tartósságáért kezességet vállal. Az által, 
hogy a czég az összes bel- és külföldi gyártele
peken a legnagyobb árukészletek vevője, nemkü
lönben munkabeosztásának czélszerü berendezései 
folytán a t. vevőinek, az áruk olcsósága tekinte 
lében is oly előnyöket biztosit, melyeket más czég 
nem adhat. Képes árjegyzékét ingyen küldi e szo
lid áruház mindenkinek.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Filléres tőke és 100 •/. 
jövedelem.

Mikor Noéh apánk a nagy víz után 
megpihent az Ararát hegyén, azon kezdte, 
hogy szőlőt ültetett. Okosan tette! Talán ő 
jött reá először, hogy: »borban az igazság« 
Szinte kedve volna az embernek azt hinni 
— néhai jó Horváth bácsival, — hogy a jó 
öreg magyar ember volt. De ha nem volt is 
magyar, tett a magyarnak annyi jót, a meny
nyit csak az a német barát, ki Geiza vezér 
idejében a legelső barázdál szórta tele ara
nyat termő buzakalász pirosló szemével.

Édes hazánk sokat emlegetett kanaán 
hírét nagyrészt annak köszönheti, hogy az 
egész kerek világon olyan szinaranyal nem 
szűrlek soha, mint azon a tiszaparti kúpos 
hegyen. Hej, de mióla az az átkos kis ro
var, az az istencsapása »szilogférög«, mini 
jó magyarnépünk elkeresztelte, kincset érő 
szőlőtőkéinket elpusztitota, bizony édes magyar 
véreink nagy részeveié pusztult. Vele pusztult

a jó mód sok-sok hajlékból és nagyon hosz- 
szu még az az idő, a mikor Isién segélyével 
sikerül kihevernünk e nyolczadik egyptomi 
csapást. De ki fogjuk heverni Ki kell hever
nünk! Ne csügedjünk el, mert bíznunk kell 
nemzetünk halhatatlan költője igéjében, hogy; 
»jőni fog, mert jőni kell, egy jobb kor...!« 
Meg van adva az irány, csak kitartás, csak 
előrea!

Évtizedek fáradságos, gondos munkája 
révén sikerüli az országnak óriási előhala- 
dásl tenni a szőlő reconstructs nagy mü
vében és most már megelégedéssel tekinthe
tünk vissza küzdelmünk mezejére, mert 
azon munkás fáradozásunk gyümölcsét látjuk. 
Visszatér még a jó mód. visszatér vele a 
jókedv, a tettvágy a pusztult hajlékokba s 
lesz hazánk újra az, a mi volt—a világ leg
nagyobb bortermelő ország.

Van egy dolog, ami gondolkozóba ejti 
azokat, kik szemüket rávetik azon véreinkre, 
kiknek szegény sorsuk vagy körülményeik 
kizárják azt, hogy az ősfoglalkozásuk e 
legjövedelmezőbbjét—a szőlőtermelést meg
felelő arányban kul ti váljak. Hány meg hány 
gazda van az országban, kinek nincs mód
jában kisebb-tábla szőlő beállítása, mert ah- 

■ hoz vagy helye, vagy pénze, vagy annak 
' kezeléséhez szükséges ideje, sőt legtöbbször 
mind a három hiányzik. Önkénytelen jut itt 
eszünkbe, hogy van egy dolog, aminek el
hanyagolása, jobban mondva figyelmen kívül 
hagyása gondatlanság volt már eddig is.

Számba sem jöhető parányi tökével, 
kevés fáradsággal, pár arasztnyi helyet olyan 
jövedelmesővé lehel tenni, a milyenné a vi
lágon semmi mással. Ez pedig a szőlőluga
sok létesítése, a szőlőtőkék lugassá nevelése. 
Valakinek csak az Isten kegyelme juttatott 
egy talpalatnyit a haza földéből, mindazok
nak megvan adva a lehetőség, hogy szőlő- 
lugas ültetésével nagy jövedelemre legyenek 
szert. Mindenütt, fel északnak, le délnek, 
nyugatnak és keletnek, legzordonabh éghaj
latú vidékeinken is teljes sikerrel kuUivál
ható. Megfelelő fajok helyes megválasztása 
biztosítja az eredményt. Egy puszta fal. egy 
öreg fa, egy kerítés, egy gyepű, Imi rende
sen a csalán, bürök, tövis és megszámlál- 
hatlau ezre a gyomnak szívja a jó anyaföld 
éltető nedved a gazda boszuságára. minden 
haszon nélkül, széppé és aránytalanul jö
vedelmezővé tehető, és mily nevetségesen 
kicsiny befektetést, mily észre sem vehető 
kevés munkát s utánjárást igényel. Rátz .

(Folytatása következik).

I R O D A L O M .

E tápláló gyökerek még sok rétegébe 
nemzetünknek nem terjedtek el. Egész 
néposztályok ellőtt ismeretlen a magyar iro
dalom, a mely osztályok pedig a magyar nem
zet zömét, tömegét képezik.

Más nemzetek, nemcsak a nálunknál 
előhaladottabbak, de a hátramaradottabbak 
is táplálják lelkűket hazai irodalmuk termé
keivel. Pedig a mi népünk is szerati. sőt 
mi véli a költészetet. Tanuk erre a népdalok 
és népregék magátul termő világa.

A vágy, a hajlandóság megvan a 
magyar népben az olvasásra, de az eddig 
csak a ponyvairodalom termékeiben talált 
kielégeitést.

E hiány kitöltésére vállalkozott irodal
mi szövetségünk, melyhez eddigelé csatlako
zott huszonnyolcz hazai irodalmi társaság s 
közreműködéséi felajánlotta a legtöbb tehet
séges írója a nemzetnek

Czélunk az, hogy a költészet és hasz
nos tudás népszerű, érthető modorban 
vezettessék be a magyar nép nagy tömegé
be. Hogy otthonra találjanak íróink müvei 
a íöldmives szalmafödeles tanyájában, a 
kézműves műhelyében, a gyármunkás gyül- 
dejében, a pásztornép karámjában, a halász 
kunyhójában, a bányász aknájában, a hajós 
szárnyékában, a vadász pihenőjében és a 
fo.iókákban, úgy mint az úri lakokban.

De különös feladatunknak tekintjük 
azon magyar hazánkfiai között terjeszteni 
a magyar irodalom termékeit, kik a végvi
dékeken, a nemzetiségek által lakott terüle
teken, elszigetelve tartják fenn hazaszeretet
ben gyökerező nemzeti lelkületűket.

Tervünk: jó munkákat adni a nép és 
miveltebb közönség kezébe és olcsón, hogy a 
Irlke művelődésére fordított filléreket senki 
se tekintse anyagi áldozatnak és tömeges 
hozzájárulás fogja biztosítani a vállat sike
rültét.

Felhívásunk szól a magyar nemzethez: 
mindazokhoz, Akiknek a magyar nyelv drága 
kincs. Kiálló szó ez a pusztában, de ezt a 
pusztát magyar nép lakja, mely szavunkat 
meg fogja érteni s nem hagyja biztató vissz
hang nélkül Dr. J ó k a i  Mór.

Alapitó tag lehet az. aki legalább 200 
koronát befizet a szövetség czéljaira. Rendes 
tagok: irodalmi és közművelődési egyletek 
évi 40 korona: irodalommal hivatásosan 
foglalkozó magánosok évi fi korona tagsági 
dij mellett Pártoló tag lehet bárki, ha az 
évi négy korona tagsági dij lefizetésére köte
lezi magát.

A tagok illetékül díjtalanul kapják 
meg a szövteség kiadványait és pedig éven
ként 5—fi kötet, fi—-7 ives, elsőrangú ma
gyar iró tollábót származó müvet. Az első 
sorozat első kötete: Jókai Mórnak, a szövet
ség számára most készülő BONA ezimű 
történelmi regénye lesz. A többi műre nézve 
Endrödy Sándor, Ambrus Zollán, báró 
Dóczyi Lajos, Rákosi Viktor, Gárdonyi Géza 
és még számos kiváló írónk ajánlotta fel 
közreműködését a szövetségnek.

A jelentkezések Szundy Károly szövet
ségi titkárhoz (Budapest. Luther- utcza 1/A. 
Ildsz. 1.) küldendők, a pénzküldemények 
pedig Földes Imre szöv. pénztárnokhoz (Le
számítoló és Pénzváltóbank Budapest, Do- 
rottya-uteza fi.) intézendők.

Felelős szerkesztő:
M A R 6 I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

ISCHEL FÜLÖP (STAAUSZ SASOOR)

ettek bennünket, felénk tarlottak. Ethel már 
íessziról köszöntött: oh e perezben isteni báj 
íosolygott rózsás orczáin.

— Szabad az urukat egymással megismer
em ? — mondta a nagynéni. Mr. Foster, 
ír Dew . . .

Az idegen ur szívélyesen kezét nyújtotta fe- 
£tn. aztán Jackhoz lépett és megölelte őt.

— Jack fiam, épen most hallom a kedves 
árt és szivemből szerencsét kívánói önnek.

Te pedig Ethel, te büszke lehetsz reá, mert j 
lack boldoggá fog tenni.

Tompa ütést éreztem az agyamon; pillanatra 
'ulósággal elkábultam. Ah milyen gyalázatos 
umiplott í micsoda ármányos játék ! • • • Jack 
sínét nevetett; én pedig csaknem rárontottam 
értélén dühömben.

— Nos, mister Foster, — fordult felém miss 
Und hihetetlen naiv mosolylyal, — hát ön igazán 
nem tudta, hogy Jack az én vőlegényem ?

Honnan tudtam volna ? — Jack sohasem 
említette nekem a menyasszonya nevét; én meg 
nem is érdeklődtem iránta, hiszen közömbös volt 
ream nézve. Siettem is a házából mielőbb, el inás 
fürdőbe. Az a nyarain ugyancsak rosszul kezdődött.

Országos irodalmi szövetség.
Minden nemzetnek legdrágább kincse 

a nyelve.
Nyelvünkben van az élet
Mentül magasabb miveltséget ér el az 

anyanyelvűnk, annál bizonyosabb az. hogy 
élünk, hogy nemzetet és hazát alkotunk.

A sudaras fának nem kell bizonyítania, 
hogy él: lombja, virága, gyümölcse bizonyít 

, melietle.
Ilyen lombbal koronázott fa a magyar 

I nemzet közművelődése; virága a költészet, 
művészet, gyümölcse a lélektáplálö tudomány,! 
mety helyesen élni és gyarapodni tanít.

Ámde ez élőfának, mely egy egész s 
hazát betakar, nemcsak a magasba kell föl-1 
nőni lombos sudarával, de gyökereivel 
is szét kell terjedni az éltet adó földben, az 
egész hazában. 1
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Sve poáiljke se tiöuó zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Margitai Jozefa urednikn 

Csáktornya,

Iz d a te ljs tv o :

knjiiar, Fischel Kilipova, ,  kom , mafljar8kom jeziku izlazeoi druitveni. znastveni i povu6ljivi üst za púk
kam se predplate i obznane

poíljaju. |zlazi svak i tj eden  jed en k ra t  i to : vu sv aku  nedelju .

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

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i íl! raóunaju.

Sluibeni glasnik: .CakovaCkc Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Как áopaju guske vu l'omo- 
raniji.

Vu Pomeraniji guske как na maáóu, 
lak i na gusta prsa gledeó su najglasovi- 
teéa. ar ondeánji stanovniki osobito veliku 
skrb imaju na áopanja guskah. Pri nas vu 
Magjarskom orsagu gazdarice zadovolne je- 
su s tim, ako vu varaáu nekuliko slokih 
gusek kupiju i nje preko 3 ili 4 tjednov 
s kuruzom áopaju. Nego more se pripeliti 
kad kada, da ravno vu onim danu, kad je 
ved s marljivom skrbljivostjom guska do- 
bro lusta postala, vu gajbi iznenada nju 
mrtvu najdeju.

Üa se takovi dogodjaji ne pripeóaju i 
da óim vekáu cénu tusta guska imala bú
dé, nek si pomeraniansku navadu pred se 
evzmeju, koji veö od davna za áopanje od- 
luóene guske vu vuzke gajbe zatvoriju i 
tako zvanom slobodnem áopanjem krmiju, 
s kojim naóinom najizvrstniji uspóh pos- 
tigli jesu. Guske najmre tomu vu jednim, 
okolo zagradjemm mestu drZiju, gde se je- 
su moguóe vendar gibati, nego samo jako 
ogranióeno

Preko prvili 8. danov s kuhanim krum- 
perom hraniju guske, med koju hranu ősim 
toga kuhanu repu takaj pomeáaju. Zatim 
preko 2 dane sirovoga vu vodi nadutoga 
graha dobiju za hranu guske i joá к tomu 
tuliko, kuliko su moguóe potroáiti. Potem-

toga pako 3, ali pet danov kuhani ohlad- 
jeni jeómen dobiju. Zatim preko 14 danov 
pako jeómenoga árota zdruzganim kalam- 
perom. Naj na zadnje nekuliko danov s zo- 
benim árotom hraniju guske i tim zgotovili 
jesmo áopanje.

Poljeg svakoga naóina guske za óetiri 
ili pet tjednov zevsema tuste jesu i meso 
ríjihovo poljeg ovog naóina izvrstno tinó 
dobroga téka zadobi. Glavni posel je táj, 
da pod áopanjem najvekáa óistoóa ima se 
takaj obdrZavati.

Kuliko more znesti kokoá?
U obce je to mnenje razáirjeno, da 

jedna kokoá pre. о céloga svojega Zivlenja 
najviáe do HUO jajah moguóa je znesti.

Francuski i nemski listi ovo m nenje  
ne spozmtVrtju za pravo. i s peldam i do- 
kazati Zeliju.

Po takvim jeden list ovak piáé: da 
Kreve Kour kokot s Köchin zvanom koko- 
áom, najmre od njih se zvaljeni odvetek 
jedna kokoá za cetiri i pol leta dana 535 
jajah znesla je. kad su nju pako zarezali 
bili, joá 300 drobmh jajan naáli jesu vu 
njoj. Jedna druga pako к ovoj feli spodob- 
na kokoá kroz pet Ijet znesla je 047 ko- 
madov jajah, i kokoá je joá i sada zdrava

К aj je novoua У
D o k o n é e n n  z n l j u b l e n o s t .

Vu ovih dnevih vu Budapeáti vu

tariji Krett Maria zvana ávelja se otrovila 
bila. Puce öve rodbina zatuZila je Levej 
Sándor. 24 Ijet staroga mechanikuáa. ar on 
je natiral vu smrt nesreónu Mariáku. Hedar- 
slvo je sada na valuvanje pozvalo Levej 
Sandora, koj óva valuje, da izjednoglasnom 
Zeljom nakanili se jesu razdelíti od Zivle- 
nja, nego kad je poóul, da puca jako hr- 
guli, izgubil je hrabrenost i nije imái tuliko 
jakosti, da vurnre. Po takvim naóinom od- 
beZal je od vmirajuóe. Naravski redarsho 
ga zato ipák bilo zadrZalo.

P r o t i  s u s i v i  s e r u m  z v n n o  v r a é í v o .

Как se ima viditi, da novo iz najdeni 
serum zvane suáióno vraótvo, od kojega sad 
ovo zadnje vreme tuliko reói bilo, samo 
opet prevaranost bude svakunu zrokuvalo, 
kajti su najmre b'li mislili, da za ovo vre
me ovomu pogibeljnomu betegu iznaáli jesu

1 vraótvo Íz Boroszlo javiju, da Mikulió sve- 
uóiliáta professor vu onom razgovoru, vu 
kojem se od novoga seruma reó bila po- 
digla, sledeóa je naprva stavil. Kroz viáe 
tjednov delaju probu nad suéiónimi. ne go 
vu viáe sluóajih nili neákodi. niti pako ka- 
kovu pomoó spoznal nije, samo kod dviuh 
slucajov spoznal je nekvu malu poleácicu, 
koja od samoga sebe takaj mogla bi se 
pripeliti. Zato joá vnogo moraju prerni- 
áljavali. dók proli ovomu betegu na pokon 
istinskoga suda izreói mogli budu.

S u p r e m u s k o i n u s a  t c á t a m e n t .
Majláth látván sad ni davna premmu- 

oá- toga baráianskoga velikoga Zupana teáta-

Z А В A V A.

„Samo piesnika ne!“
Tim> rieói mi je negda liepa Kozika 

odrapila, kad sam ju za ljubav zamolil. Da- 
kakojoákakti dijak bivái znal bi narisati streli- 
com prepodenosrdce, za kője sam si predstav- 
dal da je Rozikino, a onda izpod tog pre- 
bodenog i krvareóeg srdca znal Ы po koj! 
verZuá о ljubavi napisati i to je onda Ro
zika drZtfia za piesniótvo, a mene za pra- 
voga pravcatoga piesnika, pák mi je gore 
spomenuti rieói dobacila, kad sam joj po- 
nudil da stupi s menőm u pogodbu za na- 
áa srdca. »Ne, — samo piesnika ne! Za tak 
bedastu rne nebudete drÉali, da bi ja ikada 
piesnika ljubila!» — mi je posve ravno- 
duáno odrezala.

»Pak koj tak straáan zloóin su piesnici 
poóinili > — zapitam ja — *da stese proli 
njim zaklela? Em oni ne samo da ljube 
как i svaki drugi vmrtelni a povrh toga 
oni znadu, kaj drugi neznadu, u svojih ver- 
íuáih spievati liepotu svoje drage i dignuti 
ju do nad obiaké — dapaóe do neba.»

»Baá je to ono, kaj nemogu trpeli. i 
baá su se ovi poéttióki imdamorfri tim pri 
meni do dna zamierili Ne, ne, — tih vra- 
g.v se bojim. da mi se nebi dogodilo. как 
se je to dogodilo mojoj prijateljici Getru- 
dici!»

»Pak kaj se je Getrudici dogodilo?» — 
zapitam ja.

1 Rozika prióme pripoviedati:
» . . . .  I baá sam stala za ledji Ger- 

trudice te sam joj stezala novu opravu,
koju si je extra za danaánji ball iz Beóa
naruóila. kad na jedan krat na stoleku pred 
zrcalom pukne mala vazica, u kojoj se je 
moóil snopió cvietja i órepinje je tu leZalo 
a med njim je slalo malo bitje óovieóan- 
ske spodobe, ali ne veóe, как je jedan prst
i liepo obleóeno u Zutu svilnu opravicu
Koje je bilo lahko razpoznati, da je nieka 
Vila. I bila je! Te sad pregovori ljubkim 
glasorn, как da póelica zuji ili on gorióni 
»órn biel» óvróka: Gertrudica, как mnoga 
vila svoj Zivot sprovodi u diáuóem cvietju. 
lak evő i ja svoje sprovadjem u mZah ke- 
lihu ili med malenkostjami, как su öve va- 
zice, ákatulice, llaáice i. I. d — Ovde mi je

u tvojoj sobici najliepáe i viáe krat sam te 
prisluákavala, kad si sama bila te si na 
glas mislila, ili je bil tvoj dragi u poátenju 
pri tebi. Ja sam nad tvojim dobrim srdcem 
i liepim vladanjem oduáevljena na toliko 
da sam odredila ti nekaj prikazati. ZaZeli 
si anda jednu sivár i Zelja óe ti se izpu- 
niti, na to ti zadajem moju vílinsku poá- 
tenu rieó.»

BoZe rnoj! Kaj si moZe li pa dievojka 
zaZeljeti u takovom sluóaju, nego to da pos- 
tane joá liepáa.

I anda naáa Gertrudica, — koja je za* 
li boZe bila u jednog piesnika zaljublena. 
mislila je na one njegove vruóe, Zarke Iju- 

[tavne piesme, kojimi je nju opieval i nje- 
zinu liepotu do angelske zdigaval. I ona si 
od vile zaZeli to, da bude izbilja ónak lie* 
pa i baá onakova, kakovu ju je njezin 
dragi u svojih piesmah opieval.

»Uobro je!» — reóe joj vila te se gro* 
botom nasmije. »Samo se liepo do kraja 
obleói i óim stupiá u sallu na balu, veó 
óe ti biti Zelja izpunjéna.» — I tim je ne- 
stane.

Kak da vlada coprija, órepinje razpuk-



из1
menta sad su odpeöatili. Svojega teátamenta Na posudu vzvta ku éija . rovne veöerje. Goldbergera mrtvo telo vu
vu jednom paáuöu lakva naredbu naCinil Ove dane poslje podne jeden dobro pravdenoga stola paranja zavod odnesli jesu
je pokojnik, da njegovo mrtvo telo nek obleöeni mladi őlovek dojde к Janula Jo- gde budu njega parali, da budu moguói 
odpeljaju vu Gotha i tamo nek poigeju. 2eI kucijah tvorniőara skladiéte vu Buda- uztanoviti da najmre kakov zrok je imal 
Ako pak familija na ovo privoliti nebi ho- pesti. biti srnrti. Od paranje uspjeha visi, da re-
tela, onda nek poloii jednu svotu penez — Od Dr. Kajdacsy vraóitelja doSel darslvo vu как vom pravilo bude zapoCelo
krematórium zvanoj uredbi pak vu Magjar- jesem. Jednu pristcjnu kuCiju bi trebuval. istragu
skim orsagu, nek ovu njegovu 2elju izpu- Samo dve vure bi hasnuval, Janula préda K rad ljlvost.
niju. Velikoga 2upana familija — nije ho- imenuvanomu jednu kuóiju i tudjinac kad J (»den mesec toga, da redarstvo prijelo
tela proti áelji pokojnika vóinsti — mrtvo za tri vure basnuvanja kocije potrebitu cenu je Nagylaki Juraj zvanoga predstavlaCa koj
niegovo telo odpeljali jesu vu Golha, gde izplati, odmah ju i odpelja takaj. Kuöijah je s najvekSom spredriostjom po Zeleznici
как se znade, mrtvih telah poSganje je do- tvornióar jednoga zaufanoga Cloveka pazlji-| tolvajstva óinil.
puéóena. vn za njim poSle, koj se jednako pramaj —  Od Nagylakija za ono vreme redar-

S ire lje n i svedenik. Zeleznici bil odpravil i kuöiju je nakanil stVo je vnogo greSnih óinov povedala od
íz Sátorujhelja telegrafiraju: Proti Dam- Paks posjlati. Na Janula óloveka opo- njega, ined ostalemi vu prvi red spada La- 

janovics AgoStonu bodrogszerdahelyskomu menu redarstvo ovoga sumljivoga tudjinca j0§ Viktor nadhercega i gróf Almassy Györ- 
grőko katoliókomu sveóeniku ove dane ne- Pr'me- Onda se zeznalo, da se táj mlad ólo- gyice na njih naCinjena kradljivost. 
poznati ljudi teiku napadu vuóinili jesu. ve  ̂ za Bálint lstvana zove i da nikakvoga lz Beóa sad je dobilo redarstvo tele-
Upravo onda, kad je veóerjal, negdo je ob- Posla nema s Kajdacsy doktorom, kuóiju je grama, vu kojem se njim do znanja stav-
loka na sveóenika strelil i smrtno bil ranil samo zal°  Posudl1 od Janule, da nju proda. |ja? da |aj \s[\ predstavlaó как se vidi osem 
Nepoznatoga napadnika sad Zandarslvo iSCe R>'darstv0 sad vu torn miSlenju biva, da 0vih naiinil je i druge kajkakove kradlji- 
krvavo ranjenoga sveCenika strelil pako к Riddd je laJ pogibeljen Clovek, koj je sai vosti takaj.
njemu spadajuii Clani po Zeleznici vu glav- ove zadnJe dl,eve viSe ‘ergovcov bd povka- FiSchl Eugeuija zvana gospa najmre 
ui grad Budapest dopeljali jesu. nd vu 8lavn»» 8radu budapeétu, veC septembra 7. dueva podigla je luZbu

Smrtnn vcéerja. I na redarstvu da na budapeétansko— beókim
B orba aamoubojnikow. 2alostno dogodjenje pripetilo se kod brzovlaku vkradjeno je bilo 5000 korun

Almáé Sándor zidar ove dane posle- jedno^a sabolskoga meátra vu ujegovoj fa- vrednog dragocenjenoga blaga. Redarstvo je 
podne iz Margit zvanoga mosta je vu Du- m,|,jj Goldberger Illés zvani sabol ove da- odmah istragu podiglo i zeznalo se je da 1 
naj duknul. Poljeg bivái redar ovo videói ne jednu gusku dal si je speói za veóérju ovu kradljivost je Nagylaki György takaj 
— vu ladju sedne i za njim brodi, ako- j teCno ovu hranu s dobrim apetitom pot- naöinil.
prem samoubojnik 1 njega je hotel za so- ro$j| jc jz cetiri ólanov stojeóom familijom: Zanimlpvo da táj ljukav predstavljaó
bum potegnuti, nego zato ipak ga ie oslo- muZ, Zena i dvojom decom svojom. Prama как je pokral bil biSchl Eugeniju. Za dok- 
bodil. Izbavitelji su njega vu Rokué Spitalj p0| n0ói svi Cetiri zlo se poóeli jesu óutiti. tora se predstavil pred beteZljivom gospo- 
odegnali MuZá su krói prijeli i samosvest |e takaj jom — to betezljiuv gospoju je na-

Siarodobni krub. bil zgubil. Kod Goldbergerice jóé bolje se govoril bil, — da nek mu oCvestno —
PariSka Akademija sad vu najza njoj pojavili jesu Pobudi svoje susede. koji na- izjavi, da áto nju boli. hiéchl Eugenija je 

skúpátini jóé od Pompeja i starodobnoga brzoma doktora pozvali jesu Doktor je us- veruvala tomu elegautno opravljenomu gos- 
Egiptoma dolaZeóe kruéne spomenike na vi- tanovil da familije holest otrovnost je zro- ponu i oóituie pred njim svoju nevolju.
delo postavili jesu. Starinski egiptonci take- kuvala. Guseóje rneso, kője su bili jeli, po- — Iz hipnózisom как se mi óim, i
vu navadu imali jesu da poljeg svojih mr- kvarjeno je — moglo biti, — ab moguóe i mozbit ozdravila. veil gospa. 
tvacov kruh poloZili jesu, vu grob i viSe to — da kakov — drugi odlrov — Samo ovo treba — vu sebi misli
takovih raalih cipovov vu öudnovitom po- je takaj mogel bili — vu njoj Goldberger Nagylaki Juraj i laki poóne delovanje. Si- 
loZaju naSli jesu vu priliki kopanja. Vu i njegova óerka na tuliko se jesu zlo öutili, rom „ek si odpreju oói, on pako iz svojimi 
Kruhu poljeg Kemiainskoga preg!edavan)a da na doktora odredjenje na kolih vu Ro- rukami kokus pokose óini. BeteZljiva gos- 
naSli jesu —  jednu stran Sterke. — Ősim kuS épdal su bili odpeljali nje. Zenu i nje-|p0ja za pet minut tvrdo zaspi i kad se pre
toga znameoje bilo je videti takaj od Sálit- zinoga sina pri domu vraóipi MuZev polo- budila. nije naSla vise doktora niti pako
roma, koj valda od s kruhom pomenjSane Zaj vu RokuS Spitalu se nikaj ne pobolSava svoje dragocenjene kinóe. 
soli mogel je ziti. Vu Pompeji izkopani Doktorov svi Irudi badava jesu. Star! Clovek
kruhi bole su bili к laporu spodobni, izvor- veó joS po noCi vu agoniju je opal, i do .. л л
nőst njihovo ni bilo moguCe videti, kajb julra je vumerl. Otrov ga vtnoril Cerkanje- Iz TemeSvara javi)u, da vu Aranyág
slrahovila lava vebka vruCina je iisto na gova je takaj na velikoj pogibelji i nije ne- zvanoj obftn. po .menu Trdumra Is van
nikaj spravila mogute da i ona takaj aldovom postane ol- muZki deiko iz bzava Zuianom tekuteg

„je n . vazice se ie ónak samo od sebe zje- kamo je goder po sali isla i gde goder je mov iz dvorane. a doma joj je Vila pomie-
dinilo i vazica je tu stalo ciela cielena- slala ili sedela, od svikud su ostah plesafii ] rnla njezmu sadaSnju piesmiku И » 1“  «
как da nikada nije bila potrla opet na Ger- i plesanice na drugu stranu dvoranu otiSli njezmu prijaSnju uaravnu. Ali piesniku je
M m S S i Z i u  U ’ -  o.,.. J .  J. .... M * m m *.,0. 1. 1. -  - m  * e j  •
lern, tlasicarm, äkatulami i drugimi malen- Pak kaj se je dogod,lo3 Za bozju vo- vrala A bd su po^ebn, tr, mlad, doktor^

IjU, kaj je to bilo sn|om, da ju je sve bie- öetiri mZinin i nekoliko otliciran, uok je 
, . . k : ialo, miesto da se njezinoj liepoti óudi? Jeli straSno iznenadjenje svoje prve ljubavi

Gertrudica se je sad Шla do kraja * • ’ yjlj^ ku poSleim rleC zaboravila. 
se obleCi. Ona je kontaj Cekala na on hip, . J. ? »Anda* — zakljuCi sad Kozika —
kadCeusvojoj sjajuCoj liepeti u ballsalu stupit, d >■' sva „ 9lrahu stane pred »sad ie van, val|da bili jasno zakaj Cu se
gde őe se nad njezmom liepotom sve za- uviek Cuvati u piesnika se zaljubiti.»
bezeknuli ier da tak bude, tomu je bila si- zr .
gurna ein joj je Vila zadala svoju vilinsku TigriSovo srdee bi se bilo umekSalo Km. KolU y,

.jp i J nad vriskom, kojim je zavrisnula. kadseje

' Srdee joj je tuklo. kad je bila obleie- u arca.o poglednula! 
njein gotova te se je odputila na pies, a Je. izbilja ona je bda baá takoyiu ka-, N e s p o r a Z U Illlje n je .

joS vise joj je onda tufclo. k»d j*,! bil .T s e ' nmb opievat'Njezini vlasi ni’su bib vlasi Pruski kralj Eriderik veliki se nije na 
u dvoranu, gde se je P J J  lieDototn vei »najflnija pavuőina leskajuCa sen sun- nikaj vise srdi! nego na mehkoiu i razma-
gurna da Ce se sve nad n ezumm 1 ^  a„ on r l I njezme od nisu veC bile oCi. , enost n.ed vojimi soldati, naroCito pak 
Cud.U, em joj je v.la zadala syo u M лg j " '  |eaki juie se zviezde, Njetin nije mogel trpeti, da su nekoji bogatiji hu- 
postenu nee, da Ce Ukova b,t J“  J  « . praviJ , labudov vrat., njezine sarski offleiri. kad su po zimskih noch na
njezm drag), p.esnik, u svojih piesmah op ' ' uúcesu bile sami »korall,» a obrve slra*u izmarSirali, ili straZu inspicirali, znall 
suje. Dvorana |e bila razsvie J >(jvie pijavke » Ktomu su joj na pleCil, iz- ]0s preko uniforme skupocieni bundek ob-
, ona slupi nutar — all о strahote. sve je dvje , allge|ske kreljuti,» a koZa cie- jec  pak je onda za to izdal naredbu, ko-
osupnjeno od nje bieZalo. svak, je P , 0" 1!. tiela je bil sam »snieg i alabaster.» jo#, se strogo zabranjuje na stiaiu sobom
na щ и  kazal i se Irsil, da Snjon, nedojde К r  trudica' 0na je bieZala do- bundeke donaSati. Medjutim su ipák bili
u blizinu, nego da bude Cim dalje od nje,| birota üeriruuita. J
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Sve poäiljke se tiőué zadrZaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
ime, Margitai Jozefa urednikn 

Csáktornya,
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knjiáura F ischel Kilipova, 
каш se predplate i ubznane 
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MEDJIMURJE
na horvatskom I magjarakom jezlku izlazeéi druitveni. znastveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi sv ak i tje d e n  je d e n k ra t i to : vu s v a k u  n edelju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor*.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na detvert leta . . 2 kor.

I'ojedini broji koőtaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluíbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. ü.

G o s p o d a r s t v o .

Kak äopaju guske vu Pome- 
raniji.

Vu Pomeraniji guske как na maádu, 
lak i na gusta prsa gleded su najglasovi- 
teáa. ar ondeánji stanuvniki osobito veliku 
skrb imaju na áopanja guskah Pri nas vu 
Magjarskom orsagu gazdarice zadovolne je- 
su s tim, ako vu varaáu nekuliko slokih 
gusek kupiju i nje preko 3 ili 4 tjednov 
s kuruzom áopaju. Nego more se pripeliti 
kad kada, da ravno vu onim danu, kad je 
ved s marljivom skrbljivostjom guska do- 
bro lusta postala, vu gajbi iznenada nju 
mrtvu najdeju.

L)a se takovi dogodjaji ne pripeíaju i 
da dim vekáu cénu tusta guska imala bú
dé, nek si pomeraniansku navadu pred se 
evzmeju, koji ved od davna za áopanje od- 
ludene guske vu vuzke gajbe zatvoriju i 
tako zvanom slobodncm áopanjem krmiju, 
s kojim nadinom najizvrstniji uspéh pos- 
tigli jesu. Guske najmre tomu vu jednim, 
okolo zagradjemm mestu drZiju, gde se je
su mogude vendar gibati, nego samo jako 
ogranideno.

Preko prvih 8. danov s kuhanim krum- 
perom hraniju guske, med koju hranu ősim 
toga kuhanu repu takaj pomeáaju. Zatim 
preko 2 dane sirovoga vu vodi nadutoga 
graha dobiju za hranu guske i joá к tomu 
tuliko, kuliko su mogude potroáiti. Potem-

toga pako 3, ali pet danov kuhani ohlad- 
jeni jedmen dobiju. Zatim preko 14 danov 
pako jedmenoga árota zdruzganim kalam- 
perom. Naj na zadnje nekuliko danov s zo- 
benim árotom hraniju guske i tim zgotovili 
jesmo áopanje.

Poljeg svakoga nadina guske za deliri 
ili pet tjednov zevsema tuste jesu i meso 
njihovo poljeg ovog nadina izvrstno fino 
dobroga téka zadobi. Glavni posel je táj. 
da pod áopanjem najvekáa distoda ima se 
takaj obdrZavati.

Kuliko more /.nesti kokoá?
U obce je to mnenje razáirjeno, da 

jedna kokoá pre. о céloga svojega Zivlenja 
najviáe do 600 jajah moguda je znesli.

Francuski i nemáki listi ovo mnenje 
ne spoznavaju za pravo. i s peldami do- 
kazati Zeliju.

Po takvim jeden list ovak piáé: da 
Kreve Kour kokot s Köchin zvanom koko- 
áom, najmre od njih se zvaljeni odvetek 
jedna kokoá za cetiri i pol leta dana 535 
jajah znesla je, kad su nju pako zarezali 
bili, joá 300 drobnih jajan naáh jesu vu 
njoj. Jedna tlruga pako к ovoj feli spodob- 
na kokoá kroz pet Ijet znesla je 647 ko- 
madov jajah, i kokoá je joá i sada zdrava

К aj je n óvóira ?
Dokonéenn xn/juhicnost

Vu ovih dnevih vu Budapeáti vu

tariji Krett Maria zvana ávelja se otrovila 
bila. Puce öve rodbina zatuZila je Levej 
Sándor, 24 Ijet staroga mechanikuáa. ar on 
je natiral vu sinrt nesrednu Mariáku. Redar- 
stvo |e sada na valuvanje pozvalo Levej 
Sandora, koj óva valuje, da izjednoglasnom 
Zeljom nakanili se jesu razdelíti od Zivle
nja, nego kad je podul, da puca jako hr* 
guli, izgubil je hrabrenost i nije imái tuliko 
jakosti, da vumre. Po takvim nadinom od- 
beZal je od vmirajude. Naravski redarst\o 
ga zato ipák bilo zadrZalo.

Pro ti s и s ir  i serum  xvnno vruétvo.
Как se ima viditi, da novo iz najdeni 

serum zvane suáidno vradtvo, od kojega sad 
ovo zadnje vreme tuliko redi bilo, samo 
opet prevaranost bude svakunu zrokuvalo. 
kajti su najmre bili mislili, da za ovo vre
me ovomu pogibeljnomu betegu iznaáli jesu 
vradtvo Iz Boroszlo javiju, da Mikulid sve- 
udiliáta professor vu unom razgovoru, vu 
kojem se od novoga seruma red bila po* 
digla, sledeöa je naprva stavil. Kroz viáe 
tjednov delaju probu nad suáidnimi, nego 
vu viáe sludajih inti neákodi. niti pako ka- 
kovu pomod spoznal nije, samo kod dviuh 
sludajov spoznal je nekvu malu poleádicu, 
koja od samoga sebe takaj mogla bi se 
pripeliti. Zato joá vnogo moraju premi- 
áljavati. dók proli ovomu betegu na pokon 
istinskoga suda izredi mogli budu.

S  и p m n  u s  кош и s n  t e á t a m e n t .
Majláth látván sad ni davna premmu* 

oá- toga baráianskoga velikoga Zupana teáta-

Z А В A V A.

.Samo piesnika ne!“
Timi riedi mi je negda liepa Kozika 

odrapila, kad sam ju za ljubav zamolil. Ua- 
kako,joákakti dijak bivái znal bi narisati streli- 
comprepodenosrdce, za kője sam si predstav- 
dal da je Hozikino, a onda izpod tog pre- 
bodenog i krvaredeg srdca znal bi po koj 
veríuá о ljubavi napisati i to je onda Ro
zika drzala za piesnidtvo, a mene za pra- 
voga pravcatoga piesnika, pák mi je gore 
spomenuti riedi dobacila, kad sam joj po- 
nudil da stupi s menőm u pogodbu za na- 
áa srdca. »Ne, — samo piesnika ne! Za tak 
bedastu me nebudele drZali, da bi ja ikada 
piesnika ljubila!» — mi je posve ravno- 
duáno odrezala.

»Pak koj tak straáan zlodm su piesnici 
podinili» — zapitam ja — »da stese proli 
njim zaklela? Em oni ne samo da ljube 
как i svaki drugi vmrtelni a povrh toga 
oni znadu, kaj drugi neznadu, u svojih ver- 
ftuáih spievati liepotu svoje drage i dignuli 
ju do nad obiaké — dapade do neba.»

»Baá je to ono, kaj nemogu trpeli. i 
baá su se ovi podttidki metamorfri tim pri 
meni do dna zamierili Ne, ne, — tih vra- 
g v  se bojim. da mi se nebi dogodilo. как 
se je to dogodilo mojoj prijateljici Getru- 
dici!»

»Pak kaj se je Getrudici dogodilo?» — 
zapitam ja.

I Rozika pridme pripoviedati:
» . . . .  I baá sam slala za ledji Ger- 

trudice te sam joj stezala novu opravu,
koju si je extra za danaánji ball iz Reda
narudila. kad na jedan krat na stoleku pred 
zrcalom pukne mala vazica, u kojoj se je 
módii snopid cvietja i drepinje je tu leZalo 
a med njim je slalo malo bitje doviedan- 
ske spodobe, ali ne vede, как je jedan prst
i liepo obledeno u Zulu svilnu opravicu
Koje je bilo lahko razpoznati, da je nieka 
vila. I bila je! Te sad pregovori ljubkim 
glasom, как da pdelica zuji ili on goridni 
»drn biel» dvrdka: Gerlrudica, как mnoga 
vila svoj Zivot sprovodi u diáudem cvietju, 
tak evo i ja svoje sprovadjem u ruZah ke- 
lihu ili med malonkosljami, как su ove va- 
zice, fikaiulice, tlaáice i. t. d — Ovde mi je

u tvojoj sobici najliepáe i viáe krat sam te 
prisluákavala, kad si sama bila te si na 
glas mislila, ili je bil tvoj dragi u poátenju 
pri lebi. Ja sam nad tvojim dobrim srdcem 
I liepim vladanjem oduáevljena na toliko 
da sam odredila li nekaj prikazati. Za£eli 
si anda jednu sivár i ^elja de li se izpu- 
niti, na to ti zadajem rnoju vilinsku poá- 
tenu ried.»

BoZe moj! Kaj si moZe li pa dievojka 
zaZeljeti u takovom sludaju, nego to da pos- 
tane joá liepáa.

1 anda naáa Gerlrudica, — koja je za- 
li boZe bila u jednog piesnika zaljublena. 
mislila. je na one njegove vrude, Zarke Iju- 

! tavne piesme, kojirni je nju opieval i nje- 
zinu liepotu do angelske zdigaval. I ona si 
od vile zaZeli to, da bude izbilja onak lie
pa i baá onakova, kakovu ju je njezin 
dragi и svojih piesmah opieval.

»Dobro je!» — rede joj vila te se gro- 
hotom uasmije. »Samo se liepo do kraja 
obledi i dim stupiá u sallu na balu, ved 
de ti biti Zelja izpunjéna * — I tim je ne- 
stane.

Kak da vlada coprija, drepinje razpuk*



menta sad su odpeóatili. Svojega teStamenta 
vu jednom paSuáu takvu naredbu naóinil 
je pokojnik, da njegovo mrtvo telő nek 
odpeljaju vu Gotha i tamo nek poZgeju. 
Ako pák familija na ovo privoliti nebi ho- 
tela, onda nek poloZi jednu svotü penez 
krematórium zvanoj uredbi pák vu Magjar- 
skim orsagu, nek ovu njegovu Zelju izpu- 
niju. Velikoga Zupana familija — nije ho- 
tela proti Zelji pokojnika vóiniti — mrtvo 
njegovo telő odpeljali jesu vu Gotha, gde 
как se znade, mrtvih telah poZganje je do- 
puSóena.

S í r é i  j e n i  s v e é e n l k .
íz Sátorujhelja telegrafiraju: Proti Üam- 

janovics AgoStonu bodrogszerdahelyskomu 
grőko katoliókomu sveóeniku öve dane ne- 
poznati ljudi teZku napadu vuőinili jesu. 
Upravo onda, kad je veóerjal, negdo je ob
ioka na sveóenika slrelil i smrtno bd ranil 
Nepoznatoga napadnika sad Zandarstvo isóe 
krvavo ranjenoga sveóenika strelil рако к 
njemu spadajuói óláni po Zeleznici vu glav- 
ni grad Budapest dopeljali jesu.

B o r b a  s a m o u b o j n l k o m .
Almás Sándor zidar öve dane posle- 

podne íz Margit zvanoga mosta je vu Du- 
naj duknul. Poljeg bivSi redar ovo videói 
— vu ladju sedne i za njim brodi, ako- 
prem samoubojnik i njega je hotel za so- 
bum potegnuti, nego zato ipák ga *e oslo- 
bodil. Izbavilelji su njega vu RokuS Spitalj 
odegnali

S t u r o d o b n i  k ru b ,
PariSka Akademija sad vu najza njoj 

skúpStini joS od Pompeja i starodobnoga 
Egiptoma dolaZeóe kruSne spomenike na vi- 
delo postavili jesu. Starinski egiptonci tako- 
vu navadu imaii jesu da poljeg svojih mr- 
tvacov kruh poloZili jesu, vu grob i vise 
takovih malih cipovov vu óudnovitom po- 
loZaju naSli jesu vu priliki kopanja. Vu 
Krubu poljeg Kemiainskoga pregledavanja 
naSli jesu — jednu stran Sterke. — Ősim 
tóga znameuje bilo je videti takaj od Salit- 
roma, koj valda od s kruhom pomenjSane 
soli rnogel je ziti. Vu Pompeji izkopani 
kruhi bole su bili к laporu spodobni, izvor- 
nost njihovo ni bilo moguóe videti, kcjti 
strahovita lava velika vruöina je óisto na 
nikaj spravila.

njene vazice se je опак samo od sebe zje- 
dinilo i vazice je tu stalo ciela cielena- 
kak da nikada nije bila potrta, opet na Ger- 
trudióinem stoleku pred zrcalom med osta- 
lemi llaSicarni, Skatulami i drugimi malen* 
kostmi.

Gertrudica se je sad Zurila do Kraja 
se oblefii. Ona je komaj óekala na on hip, 
kad óe u svojoj sjajuóoj liepeti u ball salu stupiti 
gde öe se riad njezinom liepotom sve za- 
bezeknuli, jer da tak bude, tomu je bila si- 
gurna, em joj je vila zadala svoju vilinsku 
poSlenu rieó.

Srdce joj je tűk Io, kad je bila obleóe- 
njem gotova te se je odputila na ples, a 
joS viSe joj je onda tuklo, kad je stnpila 
u dvoranu, gde se je plesalo jer je bila si- 
gurna. da óe se sve nad njezinom liepotom 
óuditi, em joj je vila zadala svoju vilinsku 
poSlenu rieó, da óe takova biti, kako ju 
njezin dragi, piesnik, u svojih piesmah opi- 
suje Dvorana je bila razsvietljena как dan 
i ona stupi nutar — ali о strahote, sve je 
osupnjeno od nje bieZalo. svaki je prstorn 

nju kazal i se trsil, da Snjom nedojdej 
u blizinu, nego da bude óim dalje od nje,

Wu p o s u d u  v x e í u  k u ó i j u .
Öve dane poslje podne jeden dobro 

obleóeni mladi ólovek dojde к Janula Jó
iéi kuóijah tvornióara skladiSte vu Buda
pesti.

— Od Dr. Kajdacsy vraóitelja doSel 
jesem. Jednu pristcjnu kuöiju bi trebuval. 
Samo dve vure bi hasnuval, Janula préda 
imenuvanomu jednu kuóiju i ludjinac kad 
za tri vure hasnuvanja kocije potrebitu cenu 
izplati. odrnah ju i odpelja takaj. Kuóijah 
tvornióar jednoga zaufanoga óloveka pazlji- 
vo za njim poSle, koj se jednako prama 
Zeleznici bil odpravil i kuóiju je nakanil 
vu Paks posjlati. Na Janula óloveka opo- 
menu redarstvo ovoga sumljivoga tudjinca 
prime. Onda se zeznalo, da se táj mlad ólo- 
vek za Bahnt lStvana zove i da nikakvoga 
posla néma s Kajdacsy doktorom, kuóiju je 
samo zato posudil od Janule, da nju proda. 
Redarstvo sad vu lom miSlenju biva, da 
Balint je táj pogibeljen ólovek, koj je sad 
öve zadnje dneve viSe tergovcov bil povka- 
nil vu glavnirn gradu BudapeSlu,

S ta r t  nn  v e ó e r j u .
2alostno dogodjenje pripetilo se kod 

jednoga sabolskoga rneStra vu njegovoj fa- 
miliji. Goldberger Illés zvani sabol öve da
ne jednu gusku dal si je speói za veóérju 
i teóno ovu hranu s dobrnn apetitom pot- 
roSil je iz óetiri ólanov stojeóom familijom: 
műi, iena i dvojom decom svojom. Prama 
pol noói svi óetiri zlo se poóeli jesu óutiti. 
MuZá su krói prijeli i samosvesl je takaj 
bil zgubil. Kod Goldbergerice joS bolje se 
pojavili jesu Pobudi svoje susede. koji na- 
brzoma doktora pozvali jesu Doktor je us- 
tanovil da familije hob st otrovnost je zro- 
kuvala. Guseóje meso, kője su bili jeli, po- 
kvarjeno je — moglo l)iti, — ali moguóe i 
to — da kakov — drugi odlrov 
je takaj mogel bin — vu njoj Goldberger 
i njegova óerka na tuliko se jesu zlo óutili, 
da na doktora odredjenje na kolih vu Ro
kuS Spital su bili odpeljali nje. Zenu i nje- 
zinoga sina pri domu vraóiju MuZev polo- 
Zaj vu RokuS Spitalu se nikaj ne pobolSava 
Doktorov svi trúdi badava jesu. Stari ólovek 
veó joS po noói vu agoniju je opal, i do 
jutra je vumerl. Otrov ga vmoril Cerka nje
gova je takaj na velikoj pogibelji i nije ne- 
moguóe da i ona takaj aldovom postane ot-

kamo je goder po sali isla i gde goder je 
stala ili sedela, od svikud su ostali plesaói 
i plesanice na drugu stranu dvoranu otiéli 
tak, da je ona uviek sama samcata ostala.

Pák kaj se je dogodilo? Za boZju vo- 
Iju, kaj je to bilo Snjom, da ju je sve bie- 
ialo, miesto da se njezinoj liepoti óudi? Jeli 
mozbit vile nije svoju vilinsku poSlenu rieó 
driala ili kaj je?

I ona sad sva u strahu stane pred 
zrcalo.

TigriSovo srdce bi se bilo umekSalo 
nad vriskom, kojim je zavrisnula, kad se je 
u zrcalo poglednula!

Je, izbilja ona je bila baS takova, ka- 
kovu je njezin dragi, piesnih, u svojih pies
mah opieval. Njezini vlasi nisu bili vlasi 
veó »najfinija pavuóina leskajuóa se u sun- 
óanom Zaru,* njezme oói nisu veó bile oói. 
nego *dvie leskajuce se zviezde.* Njezin 
vrat je bil pravi »labudov vrat», njezine 
ustnice su bile sami * koraili * a obrve 
>dvie pijavke > Ktomu su joj na pleóih iz- 
rasle dvie »angelske kreljuli,» a koZa cie- 
loga tiela je bil sam »suieg i alabaster.*

Sirota Gertrudica! Ona je bieZala do-

rovne veóerje. Goldbergera mrtvo telő vu 
pravdenoga stola paranja zavod odnesli jesu 
gde budu njega parali, da budu moguói 
uztanoviti da najmre kakov zrok je imái 
biti smrti. Od paranje uspjeha visi, da re- 
darslvo vu kakvom pravilo bude zapoóelo 
istragu.

K r a d l j i v o s t .
Jeden mesec toga, da redarstvo prijelo 

je Nagylaki Juraj zvanoga predstavlaóa koj 
je s najvekSom sprednostjom po Zeleznici 
tolvajstva óinil.

— Od Nagylakija za ono vreme redar
stvo je vnogo greSnih Óinov povedala od 
njega, med ostalemi vu prvi red spada La
jos Viktor nadhercega i gróf Almassy Györ- 
gyice na njih naóinjena kradljivost.

Iz Beóa sad je dobilo redarstvo tele- 
grama, vu kojem se njim do znanja stav- 
Ija, da laj isti predstavlaó как se vidi osem 
ovili naóinil je i druge kajkakove kradlji- 
vosti takaj.

FiSchl Eugenija zvana gospa najmre 
veó septembra 7. dneva podigla je tuZbu 
na redarstvu da na budapeStansko—beókim 
brzovlaku vkradjeno je bilo 5000 korun 
vrednog dragocenjenoga blaga. Redarstvo je 
odrnah istragu podiglo i zeznalo se je da i 
ovu kradljivost je Nagylaki György takaj 
naóinil.

Zanimlpvo da táj ljukav predstavljaó 
как je pokral bil FiSchl Eugeniju. Za dok
tora se predstavil pred beteZljivom gospo- 
jom — to betezljiuv — gospoju — je na- 
govoril bil, — da nek mu oó'vestno — 
izjavi, da Sto nju boli. FiSchl Eugenija je 
veruvala tomu elegautno opravljenomu gos- 
ponu i oóituje pred njim svoju nevolju.

— íz hipnózisom как se mi őini, bi 
I mozbit ozdravila! — véli gospa.

— Samo ovo treba — vu sebi rnisli 
Nagylaki Juraj i laki poóne delovanje. Si- 
rom nek si odpreju oói, on pako iz svojimi 
rukami kokus pokose óini. BeteZljiva gos- 
poja za pet minut tvrdo zaspi i kad se pre- 

ibudila, nije naSla viSe doktora niti pako 
svoje dragocenjene kinóe.

K r x o i o é n / ttt t u d ó i é  n ju .
Íz TemeSvara javiju, da vu Aranyág 

zvanoj obóini po imenu Trilunics István 
muZki deóko iz Szava ZuZanom tekuóeg

mov iz dvorane, a doma joj je vila pomie- 
nila njezinu sadaSnju piesnióku liepolu u 

njezinu prijaSnju naravnu. Ali piesniku je 
odrnah dala pas a port le mu je pokazala 
vrata. A bili su potrebni tri mladi doktori, 
óetiri inZiniri i nekoliko officirah, dók je 
straSno iznenadjenje svoje prve ljubavi 
za bora vila.

»Anda* — zakljuói sad Rozika — 
»sad óe vám valjda biti jasno zakaj öu se 
uviek óuvati u piesnika se zaljubiti.»

Km. K o t  la y ,

Nesporazumljenje.
Pruski kralj Friderik veliki se nije na 

nikaj viSe srdil nego na mehkoóu i razma- 
Zenost med vojinn soldati, naroóito pák 
nije rnogel trpeti, da su nekoji bogatiji hu- 
sarski officiri, kad su po zimskih noőih na 
straZu izmarSirali, ili straZu inspicirali, znali 
joS preko uniforme skupocieni bundek ob- 
leói pák je onda za to izdal naredbu, ko- 
jo#i se strogo zabranjuje na straZu sobom 
bundeke donaSati. Medjutim su ipák bili

И
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ekuófg meseca 11 dana obdrZaval je svoje 
venCanje Na svatbi ni ed mladoZenjem i 
ined svati je bilvina nastala, puca poCne 
braniti svoga napitoga mladoZenju. na élő 
Trifunics od nagle srdilosti svoje zaruCnice 
srdce s jednim oétrim noZem prebode Puca 
se mrtva bila zruéila na zemlju

О hősi In je  tr i  svoje sine.
Vu Berlini! öve dane slrahovito dogod-j 

jenje se bilo pripetilo. Jednog Vinterétein: 
zvanoga slovo skladara йена radi velikoga 
siromaélva obesila je svoje In neduZne sin- 
Cice, med kojimi najmenjéi je Cetiri. a naj-; 
vekéi pako sedem IjetoénjaCki bili jesu. Ma ti i 
se za Imi sama bila javila pred redarstvom! 
gde je nazvestila da je od dvojnosti uaCi- 
nila ovo slrahovito delo. Njezin muZ koj 
radi snéice vu p* gnici zvanom sanatoriumu 
je, svoju íamiliju vu najvekáoj nevolji je 
ostavil.

*iefien nm i dve iene.
Redarstvo je zadrZalo Cernay Janóé 3fi 

Ijet staroga sabola, koj se dvakrat bit oZe- 
nil. Prvu svoju Zenu je ostavil i vu Balaé- 
éagyarmalu spoznal se s jednom kuharicum 
köpi sí je takaj za Zenu bil vzel. Ov par 
ljudi vu Budapeétu vu miru ^ivei je. nego 
samo tak dugó, doklam su oni penezi, kője 
je йена donesla trajali. Kad su penezi svi 
rninuli, Cernay ostavil je drugu svoju Zenu 
takaj koja medjulirn toga bradastoga sabola 
je odkrila.

Verno itvnxinfie,
Beck Mosium od kupeli direktor dimo 

je doéel od pulovanja öve dane vu glavni 
grad. Na svojim stanu ormara razbitoga 
najde I konátatira, da dve jezer korun vred- 
noga njegovoga blaga je pokradjeno. Javi 
odinah na redarstvu, kője na brzoma na 
trag dojde, da táj isti tolvaj bil je Веска 
druZinCe. Mesaroé LajoSa Zena rodjena Gab-( 
bős Marija. Dvadeset Ijet staru miadu Zenu 
redarstvo je zadrZalo.

P o n o r e n i  vu  i t o fh u r f/ u .
Vu beCkom Hofburgu öve dane v jutro 

jeden vu Cudnoviloj opravi obleCeni Clovek 
najavil se je. Na ovom Cloveku crvena ro
baja bila i Zoli kaput, kojega jóé к tomu 
modri. zeleni i crveni pantleki jesu kinCili 
Vu Cudnoviloj opravi bivéi Clovek izraven

ide к dvora Cinovniku i zahtCva od njega, 
da nek ga pelja pred kralja, ar neka jako 
vaZnoga imam obznaniti njemu. Cino/nik 
naravski taki je znal, da s no am ima posta 
i prédádé njega redarom.

J t f ß n n i c n ,
lz Globoke po imenu Perger Katarina 

22 Ijet Ijet stara sluZkinja vu minuCem 
tjednu od te velike zaloáti, da Sajnovics 
Antun bivéi njezin mili, ne ljubi viée nju, 
nego drugu, popila je 1. pint slivne Zgauice, 
od koje drugo jutro je vumrla

J I r t v o  t e l o  vu  m n r o f u .
Blizu Biatorbágy zvanoga ZeleZniCkoga 

kolodvora leZeCem marofu, koj к herceg 
Metternich Sandorice vlastnice síiéi, ove da- 
ne pred poldanom iz prerezanim éinjakom 
naéli jesu jednu malu pucicu. Malo mrtvo 
telo je za étalom vu jcdnoj seCi leZalo. 0- 
kolo nje nekuliko kaplic krvi dalo ie zna- 
menje ubojstva nego zvan toga nikakvoi 
drugo nasilje ili udarca znamenja nije bilo 
videti na njoj.

Od Zeleznice jeden straZar naéel je 
ovu malu pucicu, kajti pako nije znal, da 
cija more biti, na brzoma razglasi med o- 
kolice onimi stanovniki

Mrtvicu na brzoma spoznali jesu. Mala 
mrtvica Salko Jozefa marofskoga kuCiéa (>.| 
lj«‘t slara, po imenu Juliska, zvana kCerka 
bila je Kad je njezina majka zagledala mr- 
Ivo telo. plakati, javkat'. da paCe kriCati je 
pocela. Koma da su njn vtaéiti moguCi bili 
jesu.

Malu mrtvicu pake vu plavtu zamotali 
i buduC uztanovili jesu. da nikakva njezina 
oprava, oringlini nefaliju, odneseju nju vu 
márol'a jednu komoru.

/ и  t u  o p r a v u  i m  n j u  f i i  f i i o v e k .
Zelezne cesle strazar on isti dan okolo 

desete vine v jutro naéel je Salók Julie 
mrtvo telo Male ove devojCice jedna devet 
Ijet stara Fekete Irma zvana pajdaéica pri- 
povedala je, da se ona Znjurn skupa vu 
seih do pol desete vuri igrala. Vu onim hi- 
pu dojde med nje jeden zulu opravu ée- 
pavu nogu imajtiCi Clovek, koj se takaj bil 
igral Znjiini.

Okolo poldesele vure F kete Irma di
mo otide i tri fertalje ob desetoj fi Ijet sta-

bundeki viée kral na straZarnicu presver- 
cani, a kralj \r о tom dobro znal. samo 
nije nikaj hotel govoriti.

Jedne veCeri )e kralj se iz svoje éet- 
nje nenadano povrnul u rezidenciju te onak 
iz nebuha stupi u sobu olficira. koj je iné- 
pekci|u irnal. »Jeli je kaj novoga?» zapita 
ofticira a oCmi preleti cielu sobu i odmah 
na stieni jednoga novoga iinoga bundeka 
spazi.

»Fnglezki poslanik oCekuje Vaée Veli- 
Canstvo и predsoblju, «Irugo nemam nikaj 
javili!» — odgovori ol’ficir salutiraiuCi.

»Tak. tak? hm, hm!» véli Friderik i 
stupi к viseőemu bundeku. »taj bun
dok )•* njegov, ha?» — tim pitanjem je ln  
denk kaiul pitati. jeli ta| bundek ofiicirski 
jer je Friderik veliki sve svoj(‘ soldale, i 
oílicire, dapaCe í generale nagovaral sa »on» 
»njemu.« »njegov,» miesto »vi». »vam». 
*vaé». Olficir jer je bil govoi о englezkom 
poslanikn. odgovori ravno dusno na pilanje 
kra Ijevo:

»Na zapoved Vaée V(4|canstvo!»
Kralj, bez da rieé progovori. pograbi. 

bundeka I ga biti u peC. ko)a se je iz 
sobe kurila i baá on Cas - dobro zakurena

bila Officir je Io od st ratio posve ravno 
I duéno gledal le se u sebi podsmiehaval 
Friderik pako poglednul ga od pete do gla- 
ve veli: »On ie toga dragocienoga bundeka 
teZko pregoreli. ali on zna, da ja pri mojih 
sóidatih bundeke nelrpim!»

Officir kimne glavom i odgovori: »Vaée 
Veliianslvo Ce mi odprostiti, ali ja se za 
t »j bundek posve nikaj nebrinem, jer nije 
moj, vec je engl'*zkog poslanika.»

»K biesu!» — vikne kralj, i prieme 
bundeka iz ognja van vleCi, ali vec je isti 
veCim dielom zgorel

»Ja sam ga vendar pilal, jeli )v bun
dek Njegov!» — veli kralj srdito

» A ja sam Vaéemu VeliCanstvo p niz 
no odgovoril, da je »njegov» (t. j. englez- 
kog poslanika)» — odgovori hladnokrvno 
olficir salutirajuCi.

»Ah. to je sad bilo nepovoljno nes- 
porazundjenje i ja budem sad moral stroé 
ke nősíti» — veli posmehce kralj —

»Ali, ako se iz toga med nami i en- 
glezi porodi rat* - nastavi éalno dalje — 
»lak Njega dam postaviti n prvi red i na 
rnieslo, gde Ce se naiviée streljati!»

U m. h o l l a  у .

ru Salók Julianu vre mrtvu najdeju. Biator- 
baCkoga kolodvora jeden SelezniCki straZar 
to potvrdjava, da je on videl jednoga Sutu 
opravu i grbavu nogu imajuCega stranjsko- 
ga Cloveka be2ati prama Rakoäu.

Malu pucicu medjutim jóé do sada ni- 
su pokopali. Iztra^ni sudec i redarstvo jóé 
nije bilo prisutno na lice mestu pregledati 
как se nahadja cela stvar. Zandarstvo pa
ko strogo zazvedava vu Äutoj opravi oble- 
Cenim i grbavu nogu imajuCim Cloveku. 

ix  u ö i t e l j i c e  n i l n i s i e r i c a
Pelletan francuzki mornarski minister 

je jednu vuCiteljicu vzel sebi za svu tuva- 
ruáicu, koja prije как je preizviéena gos- 
pa postala, vu jednoj pariékoj obCinsku 
ékoli je vuCila. Kak iz Pariza piäeju, od 
varaákih sluZbenih novinah. sad sledeCe iz- 
vestje moZe se Citati:

Maugout gospodiCina Rue de la Sour 
zvane ékole poduCiteljica na vokaciji bivée 
Pelletanna gospe za namestnicu je van 
poslaoa.

Pelletanova gospa dakle nise zevsema 
zahvalila od uCiteljske sluZbe zato, kajti je 
ministerica postala.

S i t  i i v o i a  s ó i d a t .
Müller Sándor 32. ijetoäniaCki prostoga 

soldata ostavila je zaruCnica. Lista piáé peé- 
njaku, vu kojem mu daje na znanje, da 
drugomu bude Zena. Müller proCita lista, za- 
tim ide van na jedno mesto i obesi se. 
Doklam su bili spazili, veC je mrtev bil.

K r  a d u j a .
Od Francsics Bahnt muraszentk reszt- 

koga stanovnika íz zatvorjene étale tekuCeg 
meseca med 8— i 9 dnevu po noCi do 
sad nepozuaui tolvajt jednu jedenajst Ijet 
staru CrnoZutu dlaku ima|uCu kobilu vkra- 
h jesu.

O d r e ä e n a  s v i n s k a  t r  д о х  Ina
Vu Bottornyu I Kriétóffalva obCinah je 

svinjska kuga prestala. Vu imenutih obCi- 
nah odreéena je sada prepreka. Od seh doh 
daklje po célún CakoveCkim kotaru slobod- 
no budu se davali svinski pasuSi.

T i t u s  v u  Z a l a u j v a r u
Proéastni tjeden, vu Zalaujvaru kop 

dviuh familiah tri peráone zbeteZali jesu vu 
pojavljenju tilusa. Pogibelen ov beteg na 

’sreCu se sad pomenjéava, ar su za vre 
mena s velikom paskum pozornost naCimli, 
da se ova nevolja na dalje nerazprestira 
Ovdi imamo jóé к tomu nazvestiti, da vu 
Drávaszentmihalju i vu Belici takaj se po- 
kazala pojedina tifusna nevolja.

V k ra d j en o  d r c v o .
Od Hinath Janoéa IV. breZnog kotara 

stanovnika vu strigovskom hataru leZeCega 
grunta, gde si je nakanil vu dojduCem pro- 
tuletju hiZu podignuti, vre zevsema gotovo- 
ga ruéta Jug Maria zvana njegova suseda 
do 300 korun vrednoga po malom je po* 
krala.

ix  c i p ó i n  r o v e  к  f i e  г  I д г о П с а .
Od jako zanimivoga zaruCenja javiju 

glasa iz BeCa. Maroémenti i nadoádianski 
gróf Gyulai létvan zvani imuCan vlastehn 
zaruCil si je Kolazia hernalskog cipelara 
cerku. Cipelara Cerka na velikom glasu sto- 
jala je od lepote, kaj je vu grofa oCiuh 
najmre takova zasluga, как da bi Bog zna 
kuliko veli к ih preotacav imala puca.

Odgovorni urednik: 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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